Ngày 30 tháng 4, Tin Vắn

Madeline Hanington Được Vinh Danh là Thầy Giáo của Năm
Giáo viên của trường Trung học Cấp II Hallie Wells Madeline Hanington được vinh
danh là Giáo Viên MCPS của Năm 2019-2020 trong Lễ Giải Thưởng Champions for
Children (Các Nhà Vô Địch cho Các Trẻ Em) năm thứ 17, một sự kiện tôn vinh sự xuất
sắc trong giáo dục.
Hanington là một chuyên gia nội dung tiếng Anh và giáo viên tại Hallie Wells. Cô đã làm
việc ở trường từ năm 2016.
Hanington hiện sẽ tiếp tục cạnh tranh cho Giáo Viên của Năm Maryland. Từng là một
người học tiếng Anh mà có bằng đại học về nghệ thuật, phong cách giảng dạy của cô là
năng động, đầy thách thức, sáng tạo và nuôi dưỡng. Dữ liệu biểu lộ sự hiệu quả của
phương pháp của cô. Các chương trình can thiệp về học tập do cô tạo ra và thực hiện tăng
điểm các Môn Thi của Tiểu Bang Maryland ít nhất năm phần trăm. Là Người Thắng Giải
Thưởng Milken Educator Năm 2011, Hanington không chỉ là người cố vấn cho giáo viên
dạy Anh văn của trường, mà còn hỗ trợ và cố vấn cho các nhân viên còn lại và những
người khác ngoài Hallie Wells. Cô phục vụ với tư cách là đồng bảo trợ Junior National
Honor Society, cũng như chương trình học Lady Scholars, một chương trình sau giờ học
để hỗ trợ các thiếu nữ trẻ đạt được tiềm năng cao nhất của các em. Trước đây cô đã dạy
tại các trường trung học cấp II Cabin John, Lakelands Park và Gaithersburg.
Hanington đã là một trong ba ứng viên chung kết cho giải thưởng Giáo Viên của Năm,
cùng với Maura Backenstoe, giáo viên lớp mẫu giáo tại trường tiểu học Burning Tree,
và Teak Bassett, giáo viên xã hội học tại trường trung học cấp III Clarksburg. Quỹ Giáo
dục Marian Greenblatt đã chọn các ứng viên chung kết.
Một số các nhân viên MCPS khác và thành viên của cộng đồng đã được nhận diện về sự
xuất sắc và quyết tâm của họ tại buổi lễ Champions for Children, được tổ chức tại
BlackRock Center for the Arts tại Germantown. Đó là:

 Brendan Kelly, giáo viên dạy nhạc khí tại trường trung học cấp III Einstein, Giáo
viên của Năm Ngôi Sao Đang Lên của Greenblatt
 Virginia Pantella, giáo viên STEM tại trường trung học cấp II Gaithersburg, Giáo
viên của Năm Ngôi Sao Đang Lên của Greenblatt
 Celeste King, hiệu trưởng tại trường tiểu học South Lake, Dr. Edward Shirley
Award for Excellence về Xuất Sắc trong Quản Trị và Giám Sát Giáo Dục
 Leslie Atkin, thầy phụ tá luận văn Anh văn, Trường Trung Học Cấp III Wheaton,
Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm
 Cynthia Simonson, MCCPTA Phó Chủ Tịch Các Vấn Đề Giáo Dục, Tình
Nguyện Viên cho Champion for Children
 Strathmore, Đối Tác cho Champion for Children Award
Chương trình Champions for Children đã được thực hiện nhờ sự đóng góp hào phóng của
các nhà tài trợ. Tất cả các ứng viên chung kết cho Giáo Viên Của Năm nhận $2,000 từ
Quỹ Giáo Dục Greenblatt. Là Giáo Viên của Năm MCPS, Hanington cũng sẽ được nhận
một năm thuê xe từ Fitzgerald.

Thay Đổi trong Lịch Trường Học 2018-2019 Do Thời Tiết Mùa Đông
Thời tiết khẩn cấp đã buộc MCPS phải đóng cửa trường bốn ngày vào mùa đông này.
Lịch niên học MCPS 2018-2019 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày tối thiểu
đòi hỏi của tiểu bang Maryland. Do kết quả của việc đóng cửa này, MCPS sẽ cần học bù
hai ngày được chỉ định để hội đủ số ngày bắt buộc của Tiểu bang. Năm học sẽ được kéo
dài đến Ngày 14 tháng 6, 2019, và các trường cũng sẽ mở cửa vào Ngày 5 tháng 6, mà là
một ngày chuyên nghiệp được dự định trước đó cho nhân viên. Ngày 14 tháng 6 sẽ là
ngày tan trường sớm cho tất cả các học sinh.
Lịch Trường Học
Các Lễ Tốt Nghiệp Bắt Đầu Ngày 24 Tháng 5
Mùa ra trường trung học 2019 sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu 24 tháng 5, và sẽ chấm dứt
vào ngày thứ Năm 13 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution Hall
sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên trang mạng của
DAR.
MCPS mời các phụ huynh gửi những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị.
Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới
pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng

MCPS. Phụ huynh và học sinh cũng có thể gửi các bức hình qua Twitter (dùng hashtag
#mcpsgrad). Chúng tôi sẽ đăng lại một số các hình trên các trang thông báo xã hội.
Để đóng góp một tấm hình qua email, xin hãy làm theo những bước đơn giản sau đây:
Chọn tấm hình chụp theo chiều ngang đẹp nhất của quý vị.
Gởi hình như một tập tin jpeg (không lớn quá 4 MB) và email đến pio@mcpsmd.org.
Đề tên của con quý vị và tên trường. (Chúng tôi sẽ không phổ biến tên họ.)





Khi gởi hình, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng
MCPS. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and
Web Services tại 240-740-2837 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.
Graduation dates and locations
Đêm Khoa Học đến Trường Trung Học Wootton vào Ngày 8 Tháng 5
Phụ huynh và các học sinh được mời tìm hiểu thêm về tất cả các lựa chọn môn học về
khoa học trung học cấp III, bao gồm các lớp học Cấp Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB)
trong Đêm Chương Trình Khoa Học Trung Học vào Ngày 8 tháng 5, từ 6:30 chiều đến
8:30 tối tại trường trung học Wotton. Chương trình này được đồng tài trợ bởi MCPS và
MCCPTA. Tại chương trình, quý vị sẽ tìm hiểu về:





Các lựa chọn môn khoa học trung học cho Lớp 9 đến Lớp 12, bao gồm các môn
học Trình độ Cấp Cao (AP) và các môn Tú tài Quốc tế (IB)
Con đường học tập khoa học trung học cấp III mới và thú vị, bao gồm các chương
trình sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp
Điều kiện tốt nghiệp trung học cụ thể theo Thẩm Định Khoa Học Hợp Nhất
Maryland (MISA)
Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế (NGSS- Next Generation Science Standards) tại
Maryland và MCPS

Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch miễn phí. Để thêm chi tiết và để RSVP, bấm vào
đây.
MCPS Tổ Chức Đêm Thông Tin Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy Môn
Toán và Anh Văn Trường Tiểu Học
MCPS đang bắt đầu thực hiện chương trình giảng dạy mới chuyển tiếp ba năm cho môn
Anh văn (ELA) và Toán cho tiểu học và trung học cấp II để hỗ trợ mức độ dạy và học
cao cho tất cả học sinh. Đến học hỏi thêm từ nhân viên MCPS và các nhà cung cấp
chương trình giảng dạy mới về những gì sẽ được thực hiện tại các trường học của chúng
tôi. Sẽ có một trình bày về chương trình giảng dạy trung học cấp II của cả Toán và ELA
và một cơ hội cho người tham dự đặt câu hỏi.

Các đêm thông tin sẽ được tổ chức vào các ngày sau:
Thứ Ba 21 Tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Paint Branch High School
Thứ Tư 22 Tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Gaithersburg High School
Ngày thứ Năm 23 tháng 5, 2019
Giờ: 7 giờ tối-9 giờ tối
Địa điểm: Rock Terrace School
Để biết thêm chi tiết và RSVP, hãy xem trang trang mạng.
Nathaniel Tinbite Được Bầu là Thành Viên Học Sinh Kế Tiếp của Hội Đồng Giáo
Dục
Nathaniel Tinbite, một học sinh lớp 11 tại trường trung học John F. Kennedy, đã được
bầu làm Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) trong năm học 20192020. Kỳ hạn của Tinbite bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, 2019. Tất cả học sinh trung học cấp
lớp III đều đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử SMOB và 85.19 phần trăm bỏ
phiếu. Tinbite đã nhận được 74 phần trăm số phiếu bầu, trong khi đối thủ của em, Zoe
Tishaev, một học sinh lớp 11 tại Trường Trung Học Cấp III Clarksburg, nhận được 26
phần trăm.
Tinbite hiện đang là chủ tịch của Hiệp Hội Chính Quyền Học Sinh (SGA) Vùng Quận
(MCR) Montgomery và là thành viên sáng lập của MoCo for Change. Em cũng từng là
phó chủ tịch MCR và lãnh đạo về nhân sự cho cựu chủ tịch SMOB, Matthew Post.
SMOB là một thành viên bỏ phiếu của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery. SMOB
có thể bỏ phiếu về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể, vốn và ngân sách điều
hành, và đóng cửa trường học, mở cửa lại và ranh giới. SMOB không thể bỏ phiếu về các
hành động tiêu cực cá nhân. SMOB không được trả lương, nhưng nhận học bổng đại học
$5,000, các giờ Dịch Vụ Học Vấn, và một tín chỉ xã hội học trình độ danh dự.
Tinbite sẽ thay SMOB đương nhiệm, Ananya Tadikonda, một học sinh lớp 12 trường
Trung Học Cấp III Richard Montgomery mà sẽ tốt nghiệp trong tháng 6.
Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng Student Member of the Board (Thành Viên của
Hội Đồng Giáo Dục).

Đừng bỏ lỡ Gaithersburg Book Festival (Lễ Hội Sách Gaithersburg) 2019
Lễ Hội Sách Gaithersburg 2019 sẽ diễn ra vào Ngày thứ Bảy 18 tháng 5, trên cơ sở của
Gaithersburg City Hall, 31 S. Summit Avenue ở Gaithersburg.
Lễ hội có một loạt các tác giả và hoạt động cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Một số thành viên
của cộng đồng MCPS sẽ tiến hành các bài đọc tại ngày hội, và sẽ có các chương trình, hội
thảo và sinh hoạt trong Children's Village (Làng của Trẻ em) được thiết kế để thúc đẩy sự
quan tâm đến việc đọc và viết.
Hơn 100 tác giả được xếp đặt để trình diện. Trong số các tác giả của trẻ em và thành niên
trẻ tham dự là: Zeno Alexander; Fred Bowen; Amy Ewing; Jessica Day George; và
Monica Hesse. Một số các buổi huấn luyện viết văn sẽ đề cập đến cách tạo sự hồi hộp,
viết sáng tạo bằng tiếng Tây Ban Nha và viết nhật ký.
Để biết thêm chi tiết về ngày hội, hãy vào www.gaithersburgbookfestival.org.
Ghi danh cho 2019 High School Career Readiness Summer Camps (Trại Hè Trung
Học Cấp III Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp 2019) Hiện Bắt Đầu
Học sinh lớp tám MCPS được mời tham gia các trại sẵn sàng cho sự nghiệp trung học vào
mùa hè này. Các học sinh sẽ có cơ hội để tìm hiểu về các nghề nghiệp chuyên môn và
chuyên nghiệp thích hợp với mục đích nghề nghiệp và sự thích thú của các em về các học
viện nghề nghiệp và các chương trình trung học cấp III tại MCPS. Trại sẽ cung cấp sáu
chương trình học để các học sinh trải nghiệm từ kiến trúc và xe hơi đến an ninh trên mạng,
dịch vụ spa, nền tảng xây dựng và bảo trì và sửa chữa máy điện toán. Các trại sẽ được tổ
chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ chiều tại Thomas Edison High School of Technology từ
Ngày 15 tháng 7, 2019 đến Ngày 2 tháng 8, 2019. Để biết thêm chi tiết và ghi danh, hãy
xem trang mạng này.
Summer Readiness Camps -Trại Sẵn Sàng Mùa Hè
Diễn Đàn LGBTQIA Được Tổ Chức vào Ngày 18 Tháng 5
MCPS, phối hợp với MCCPTA và các đối tác cộng đồng, sẽ tổ chức một diễn đàn vào ngày
18 tháng 5 để giúp xây dựng, hỗ trợ và ủng hộ cho một cộng đồng trường học LGBTQIA
mạnh mẽ và đa dạng hơn. Diễn đàn sẽ được tổ chức tại trường trung học cấp III Thomas
S. Wootton từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Để RSVP trên mạng, xin quý vị vào
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/lgbtqia-rsvp-form/.

