Ngày 13 tháng Ba, 2019 Tờ Tin Vắn
Ba Ứng Viên Chung Kết cho Giải Thưởng Giáo Viên MCPS của Năm Đã Được
Công Bố
Ba giáo viên đã được chọn là ứng viên chung kết cho giải thưởng Giáo Viên MCPS của
Năm 2019-2020 do Quỹ Giáo Dục Marian Greenblatt tổ chức. Đó là: Maura
Backenstoe, cô giáo lớp mẫu giáo tại trường tiểu học Burning Tree; Madeline
Hanington, cô giáo Anh văn chuyên môn và cô giáo tại trường trung học cấp II Hallie
Wells; vàTeak Bassett, thầy xã hội học tại trường trung học cấp III Clarksburg.
Quỹ Giáo Dục Greenblatt cũng vinh danh Brendan Kelly, thầy giáo nhạc khí tại trường
trung học cấp III Albert Einstein, và Virginia Pantella, cô giáo STEM tại trường trung
học cấp II Gaithersburg, như là Giáo Viên Ngôi Sao Đang Lên của Năm 2019. Giải
thưởng này vinh danh các giáo chức có kinh nghiệm chưa đến năm năm mà có sự sáng
tạo và lòng hăng say khuyến khích các học sinh vươn lên và thành đạt nhiều hơn.
Những ứng viên chung kết của Giải Thưởng Giáo Chức Của Năm, phải có năm năm kinh
nghiệm dạy học hoặc nhiều hơn tại Quận Montgomery, sẽ được phỏng vấn bởi một ban
gồm các nhà giáo dục, thành viên Hội Đồng Giáo Dục, nhân viên MCPS và đại diện từ
Hội Đồng Quận Montgomery của Hội Phụ Huynh, cũng như thành viên của gia đình
Greenblatt.
Các giáo chức, cùng với các nhân viên khác của MCPS và các cộng sự viên, sẽ được vinh
danh cho công việc phi thường của họ như là một phần của Lễ trao Giải thưởng
Champions cho trẻ em hàng năm. Giáo chức MCPS của năm sẽ được tuyên bố trong
chương trình, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 25 tháng Tư tại BlackRock Center for
the Arts (Trung tâm Nghệ thuật BlackRock) ở Germantown.
Marian Greenblatt Fund, được đặt tên theo một cựu thành viên Hội Đồng Giáo Dục, công
nhận các giáo viên khuyến khích các học sinh thành đạt, khuyến khích các giáo viên trẻ
trở thành người giỏi nhất khi có thể được, và giúp các trường học và cộng đồng của họ.
Quỹ trao giải cho mỗi Giáo Chức của Năm một giải thưởng trị giá $2,000, và hai người
được giải Rising Star Teaching được trao tặng $1,000 cho mỗi người.

Tìm hiểu thêm về Ứng Viên Chung Kết Giáo Chức của Năm (kết nối với thông cáo báo
chí)
Quận Montgomery Tổ Chức Buổi Đàm Thoại về Công Bằng Chủng Tộc và Công Lý
Xã Hội
Chính Quyền Quận Montgomery tổ chức một buổi đàm thoại về công bằng chủng tộc và
công lý xã hội vào ngày thứ Tư 13 tháng Ba. Chương trình sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng
Quận Nancy Navarro và Giám Đốc Điều Hành Quận Marc Elrich tổ chức.
Quận muốn nghe ý kiến của cộng đồng. Tại sao công bằng chủng tộc quan trọng? Quý vị
có bị ảnh hưởng bởi sự bất công về chủng tộc không? Quý vị muốn nhìn thấy những thay
đổi nào để khuyến khích sự công bằng chủng tộc và công bằng xã hội?
Sự kiện này sẽ được tổ chức vào 7 giờ 30 tối tại Silver Spring Civic Building, 1 Veterans
Place ở Silver Spring.
Xin gọi 240-777-7832 nếu có câu hỏi.
Thêm chi tiết
Ghi Danh Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Đang Tiến Hành (tiếng Anh và Tây
ban nha)
Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start
MCPS cho niên học 2019-2020 có thể bắt đầu ghi danh từ Ngày 1 tháng 3. Trẻ em phải
được bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9, 2019, và gia đình phải hợp lệ về lợi tức mới
được nộp đơn. Để biết thêm chi tiết về các hướng dẫn về đủ điều kiện, địa điểm và thời
gian ghi danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 240-7404530 hay xem trang mạng MCPS.
Nộp Đơn Bây Giờ để Thành Người Tổ Chức MCPS Summer RISE
Kêu Gọi tất cả các kinh doanh Quận Montgomery, các cơ quan chính phủ, và các cơ quan
phi lợi nhuận! Đăng ký hiện bắt đầu cho chương trình 2019 Summer RISE!
Summer RISE cung cấp cho các học sinh sắp lên lớp 11 và 12 tại Các Trường Công Lập
Quận Montgomery (MCPS) với kinh nghiệm học tập dựa theo nghề nghiệp và giúp chủ
nhân đào tạo một đường hướng tài năng. Summer RISE cung cấp các cơ hội học tập và
giới thiệu các học sinh với các chọn lựa về nghề nghiệp. Để thêm chi tiết về Summer RISE
và cách để ghi danh như là một người tổ chức, xem www.MCPS-SummerRISE.org.

Báo Cáo Thường Niên cho Niên Học 2017-2018
Báo Cáo Thường Niên cho Cộng Đồng 2018 hiện đã có. Báo Cáo Thường Niên cho Cộng
Đồng bao gồm những điểm nhấn mạnh từ niên học 2017-2018 và những yếu tố gây sự
thay đổi trong học khu. Bản báo cáo cung cấp cộng đồng với thông tin về chúng tôi là ai,
dữ liệu thành tích học sinh, dữ liệu thành tích điều hành, và những bước mà MCPS phải
làm để hoàn thành đường lối và sứ mạng của MCPS. Xem trang mạng này để đọc Bản
Báo Cáo Thường Niên.
Hạn Cuối Nạp Bài cho Cuộc Thi Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em Là 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 nơi 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 nơi 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.
Hội Đồng Giáo Dục Tìm Ứng Viên Để Điền Khuyết Chỗ Trống trong Ban Nội Quy
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm người để điền nhiệm vào một chỗ trống
của Ban Nội Quy gồm năm thành viên. Thành viên làm cho nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu
vào ngày 1 tháng 7, 2019. Thành viên làm việc không có lãnh thù lao.
Thành viên ủy ban không thể là thành viên đương nhiệm của Hội Đồng Giáo Dục, các
viên chức trường học, nhân viên, hay cá nhân làm việc cho một doanh nghiệp thuộc diện
thẩm quyền của Hội Đồng, hay vợ hay chồng của những người đó. Ủy ban họp một lần
mỗi năm để xem lại các đơn thông báo tài chánh và, nếu cần, xem xét các khiếu nại và

yêu cầu những ý kiến cố vấn. Ứng viên phải nộp một lá thư bày tỏ ý định cùng với một
bản tóm tắt tiểu sử hay những tài liệu khác để hỗ trợ cho đơn xin trước 5 giờ chiều vào
ngày thứ Hai 13 tháng Năm, 2019, để lấy hẹn tại buổi họp với Hội Đồng vào Tháng Sáu.
Thêm chi tiết có trên mạng.

