Ngày 1 tháng 3, 2019
Tham Dự cùng Chúng Tôi cho Những Thảo Luận về An Toàn và An Ninh
MCPS và Hội Đồng Các Hội Phụ Huynh-Giáo Chức Quận Montgomery (MCCPTA)
đang tổ chức một loạt các buổi đàm hoại cộng đồng về an toàn và an ninh.
Các buổi họp sẽ do Ed Clarke, chánh sở an ninh MCPS và Dr. Christina Conolly, giám
đốc các dịch vụ tâm lý của MCPS trình bày. Họ sẽ bàn luận về cá́́́c vấn đề an toàn tại
trường, các quan tâm về sức khỏe tinh thần của học sinh, và các nghi thức khóa cửa
trường.
Các buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức:
Ngày thứ Ba 5 tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Silver Creek Middle School
3701 Saul Road, Kensington, MD 20895
Ngày thứ Tư 13, tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Paint Branch High School
14121 Old Columbia Pike, Burtonsville, MD 20866
Ngày thứ Năm 21 tháng Ba, 7-8 giờ 30 tối
Northwood High School - Phòng Ăn
919 University Blvd., West Silver Spring, MD 20901
Ngày thứ Ba 26 tháng 3, 7-8 giờ 30 tối
Clarksburg High School - Phòng Ăn
22500 Wims Road, Clarksburg, MD 20871
Trả lời tham dự tại đây.
Thêm tin tức về an toàn và an ninh tại MCPS

Những Gì Tôi Yêu Thích về MCPS
Chúng tôi được đào tạo bởi những gì chúng tôi yêu thích.
—Johann Wolfgang von Goethe
Phần lớn nghệ thuật tình yêu là nghệ thuật của sự kiên trì.
—Albert Ellis
Ít chữ được nói thường xuyên hay ít quan tâm như chữ yêu. Chúng ta thường nói "Tôi
yêu thích cái này", hay "Tôi không yêu thích cái đó," mà không suy nghĩ nhiều về những
gì chúng ta đang nói.
Henry, cháu trai năm tuổi của tôi, nói với tôi một cách mạnh mẽ là nó yêu sushi, và nó ăn
như thể nó thật sự thích. Trong khi đó, cô con gái Meg 30 tuổi của tôi khi còn nhỏ và giận
dữ với chúng tôi, em viết những lá thư ngắn cho vợ tôi Gayle và tôi để nói với chúng tôi,
rõ ràng và mãnh liệt, rằng em không yêu chúng tôi. Các lá thư luôn được viết trên giấy
với hình phim hoạt họa với những con ếch. Cho đến ngày nay, chỉ cần nhắc đến các tờ
giấy với những con ếch là đã tạo những tiếng cười trong các buổi họp mặt gia đình. Điều
làm buồn cười là sự thật là vào lúc đó, cũng như bây giờ, tình yêu chắc chắn là có ở cả
hai bên.
Trong tháng Hai này, chúng tôi tại Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đang
dành thời gian để suy ngẫm về những gì chúng tôi yêu thích về hệ thống trường học của
chúng tôi. Có nhiều định nghĩa về tình yêu, nhưng ở đây tôi đang nghĩ đến tình yêu trong
những danh từ như gắn bó, ngưỡng mộ, nhiệt tình, lợi ích chung và sự quan tâm rộng
lượng.
MCPS là một tổ chức gắn bó sâu sắc và kết nối với các giá trị cốt lõi—kính trọng, các
mối quan hệ, công bằng, xuất sắc và học vấn. Nhân viên tại tất cả các văn phòng tập
trung vào các giá trị này như phương tiện để thúc đẩy việc học tập và chăm sóc học sinh
về sức khỏe tình cảm xã hội. Tôi thích là những giá trị này được nói đến và sử dụng bởi
số đông chúng ta hàng ngày.
Tôi thích MCPS có những học sinh mạnh mẽ, hiếu động, nói chuyện với nhau và với
người lớn về hy vọng, ước mơ, thất vọng và niềm tin của các em. Và, tôi thích rằng người
lớn trong hệ thống của chúng tôi lắng nghe và hiểu giá trị của tiếng nói của học sinh trong
tất cả những gì chúng tôi làm. Tôi nhận thấy là giá trị tương tự được đặt trên tiếng nói của
phụ huynh, gia đình và cộng đồng. Tất cả các quan điểm là quan trọng và tất cả đóng góp
cho toàn bộ.

Tôi yêu thích mọi người trong cộng đồng tin vào giá trị của giáo dục công cộng và ủng
hộ nó một cách nhiệt tình. Một số lớn những dân cư hiểu và ủng hộ cho tất cả các học
sinh. Thí dụ, rất nhiều người biết giá trị của việc chăm sóc trẻ với phẩm chất cao và học
vấn sớm cho mọi trẻ em. Tôi cũng thích là nhiều gia đình và nhân viên trường tin rằng là
ngôn ngữ mà em học sinh đem đến trường là một tài sản, chứ không phải là một chướng
ngại để vượt qua.
Có rất nhiều điều để ngưỡng mộ về hệ thống trường học từ các nhân viên tận tâm, nhiều
kinh nghiệm, cho đến sự xuất sắc trong học tập và điều hành. Tôi thích là ngay bây giờ,
nhiều nhân viên quan tâm về những gì tốt nhất cho học sinh và tham gia vào công việc để
hỗ trợ tốt hơn cho học sinh về học tập, thể chất, xã hội và tâm lý.
Có lẽ đặc điểm đáng ngưỡng mộ nhất về MCPS và cộng đồng này là rất nhiều người tin
và hiểu lời tuyên bố, TẤT CẢ CÓ NGHĨA LÀ TẤT CẢ. Tất cả (không phải hầu hết) các
học sinh phải có quyền truy cập và cơ hội. Tất cả (không phải hầu hết) phải học và phát
triển trong một môi trường công bằng, đa dạng, hòa nhập và xuất sắc.
Hệ thống trường học có hoàn toàn không? Không. Hệ thống trường học có bị kém hay
suy xụp? Không. Hệ thống trường học có thể được tốt hơn không? CÓ! Tại vì, như tất cả
chúng ta biết, mình không cần phải bị đau để được khỏe hơn. Sự tiến triển liên tục là một
mô hình mà tôi ngưỡng mộ và chấp nhận .
Hằng ngày, tôi yêu thích nhìn những người khắp 207 trường học và nhiều văn phòng làm
việc kiên trì để tăng triển số lượng và phẩm chất của sự quan tâm về sức khỏe học sinh và
những trình độ học vấn cao cho tất cả. Sự nhiệt tình và quyết tâm này truyền cảm hứng
cho tôi, tạo tôi và đổi tôi thành một nhà giáo dục và ủng hộ tốt hơn.
Để trả lời câu hỏi, "Tôi yêu thích gì về MCPS? Tôi trả lời một cách hứng thú, "Rất
nhiều!”
Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2020
Hội Đồng Giáo Dục đã bỏ phiếu để chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành $2.66 tỷ cho
Năm Tài Chánh (FY) 2020. Điều này bao gồm tăng triển $65.56 triệu từ FY 2019. Ngân
quỹ sẽ cho phép MCPS quản lý sự tăng triển, duy trì trình độ cao về thành tích, và loại bỏ
những khác biệt về cơ hội. Phần lớn khoản tăng chi tiêu $65.56 triệu sẽ được sử dụng để
duy trì các dịch vụ cho số lượng các học sinh tăng triển; quản lý chi phí điều hành gia
tăng; quỹ lương bổng và lợi ích liên tục; và đầu tư vào các lĩnh vực chính của việc thu
hẹp các khác biệt về cơ hội và cải thiện sự xuất sắc về học vấn cho tất cả học sinh. Ngân
sách cũng bao gồm tài trợ cho các cơ quan làm việc chính mà sẽ tăng cường các nỗ lực
của quận để phát triển các chương trình; tăng khả năng tiếp cận các cơ hội học tập và
nghề nghiệp mạnh mẽ; nới rộng học tập; cung cấp các cơ hội ngôn ngữ; tập trung vào sức
khỏe thể chất, xã hội và tâm lý; thuê và giữ một lực lượng lao động hiệu quả và đa dạng;

và tăng cường sự điều hành xuất sắc. Bấm vào đây để học thêm về ngân sách mà Hội
đồng đã chấp thuận.
Cuộc Thi Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em: Hạn chót nộp bài vào ngày 15
tháng 3
Chỉ còn khoảng bốn tuần nữa để nạp bài thi cho cuộc tranh giải năm nay của United We
Learn: Trường Học của Tương Lai.
Cuộc tranh giải năm nay cho phép các học sinh phát họa không gian học tập lý tưởng của
các em và thách đố các em suy nghĩ về cách môi trường vật lý ảnh hưởng đến khả năng
học tập của các em như thế nào.
Cuộc tranh giải diễn ra sau một thăm dò vào Tháng 11, 2018 đã hỏi các học sinh và nhân
viên về cách họ dùng không gian học tập tại trường họ như thế nào, và họ muốn lớp học
và trường học sẽ trông giống như thế nào trong tương lai. Các yếu tố định kỳ được đề cập
trong bản thăm dò ý kiến bao gồm lưu ý đến màu sắc, ánh sáng, đồ đạc, kỹ thuật và an
ninh. Ý kiến này sẽ được dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở trường học
chúng tôi. Cuộc tranh giải giao cho học sinh suy xét các yếu tố giống nhau này khi các
em phát họa một ảo cảnh cho không gian học tập lý tưởng sẽ trông như thế nào trong
tương lai. Bằng cách tham dự trong cuộc tranh giải, các học sinh cũng có thể có khả năng
giúp ảnh hưởng thiết kế tương lai. Hạn cuối nạp bài là ngày thứ Sáu 15 tháng Ba.
Thêm chi tiết có trên trang mạng cuộc tranh giải.
Xem video này để biết thêm chi tiết.

Ngày và Điạ Điểm Mới cho Hội Chợ Cơ Hội Mùa Hè
Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội mùa hè cho các con em tuổi đi học tại hội chợ
vào ngày 14 tháng Ba. Những nhà cung cấp dịch vụ địa phương và khu vực sẽ có mặt để
nói về các trại hè, các chương trình và các hoạt động tình nguyện. Phụ huynh có thể gặp
nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy thông tin về trợ giúp tài chánh. Hội
chợ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối tại Richard Montgomery High School, 250
Richard Montgomery Drive ở Rockville. Ghi danh cho hội chợ trên mạng hay gọi 240314-4825.
Tìm Một Ít Kịch Nghệ cho Đời Sống!

Màn sân khấu đang kéo lên cho các tác phẩm kịch nghệ mùa xuân trong khắp học khu, tại
trung học cấp II và cấp III. Dự định từ bây giờ để xem các màn trình diễn xuất sắc, mà sẽ
kéo dài cho đến tháng 5. Từ The Lion King, Jr và Legally Blonde, Jr to West Side Story
và Freaky Friday, có đủ loại cho tất cả mọi người.
Kịch Nghệ Các Trường Trung Học Cấp III Mùa Xuân 2019
Kịch Nghệ Các Trường Trung Học Cấp II Mùa Xuân 2019
Thành Phố Rockville Tổ Chức Buổi Bàn Luận về Dịch Thuốc Opioid
Thành phố Rockville đang đưa ra sáng kiến Rockville Goes Purple để tăng cường sự
nhận thức về dịch opioid.
Sự kiện này sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Năm 7 tháng 3, tại F. Scott
Fitzgerald Theatre ở Rockville Civic Center Park. Cửa mở lúc 6 giờ 30 chiều.
Diễn giả của chương trình, Chris Herren, là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, mà
sẽ nói về sự chiến đấu của anh với tình trạng nghiện.
Bắt đầu sự nghiệp đại học của anh tại Boston College, Chris chuyển đến đại học Fresno
State University sau nhiều lần thất bại khi thử nghiệm thuốc nghiện. Sau đó, anh thực
hiện giấc mơ trọn đời của anh khi chơi ở NBA khi anh được Denver Nuggets biệt phái
vào 1999, và sau đó được trao đổi cho đội bóng nhà của anh, Boston Celtics, vào năm
2000. Sau khi bị thương vào cuối mùa chơi banh, Herren tiếp tục chơi tại Ý đại lợi, Ba
Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Iran.
Địa điểm của F. Scott Fitzgerald Theatre là tại 603 Edmonston Dr. ở Rockville.
Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 1 Tháng 4
Buổi hướng dẩn lớp mẫu giáo sẽ được tổ chức vào Ngày 1 tháng 4 đến Ngày 24 tháng 5
cho các trẻ em mà sẽ bắt đầu học mẫu giáo trong niên học 2019-2020. Trong buổi hướng
dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên dạy lớp mẫu giáo và các
nhân viên khác tại trường.
Phụ huynh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi về thể thức và chương trình tại trường; ghi danh học
sinh cho năm học kế và hoàn tất các mẫu đơn quan trọng. Các buổi họp cũng sẽ giúp các
học sinh trở nên quen thuộc với môi trường học đường.

Trẻ em mà sẽ được 5 tuổi vào ngày hay trước Ngày 1 tháng 9, 2019 có thể ghi học lớp
mẫu giáo.
Phụ huynh nên gọi trường của họ để lấy hẹn ghi danh cho em vào ngày hướng dẫn cụ thể
tại trường họ.
Các phụ huynh nào không biết rõ về trường tiểu học nào phục vụ khu vực nhà mình nên
gọi văn phòng Boundaries Office tại 240-314-4700 (9 sáng đến 12 trưa) hay xem School
Assignment Locator (Tìm Trường Dựa Theo Điạ Chỉ) trên trang mạng MCPS.
Đơn Ghi Danh Đi Học Lớp Mẫu Giáo Sớm có cho phụ huynh các học sinh mà sẽ được 5
tuổi khoảng giữa Ngày 2 tháng 9 và Ngày 15 tháng 10, 2016. Phụ huynh muốn con mình
được cứu xét cho đi học sớm có thể hỏi trường học thuộc khu nhà họ ở.
Thêm thông tin về chương trình mẫu giáo và các buổi hướng dẫn, phụ huynh có thể gọi
trường thuộc khu nhà họ hay Elementary Integrated Curriculum Team tại 240-740-4090.

