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Quyên Tặng Cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu 

Hãy khuyến khích các con em dọn dẹp các tủ, cặp sách, bàn học và tủ sách và tặng những 

học liệu vẫn còn dùng được cho những gia đình cần những vật liệu này qua cuộc Vận 

Động Quyên Góp Học Liệu hàng năm. Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu cũng là 

một cơ hội để giáo dục các học sinh về việc tái chế. Những vật liệu thu thập được sẽ được 

tặng cho các trường học MCPS, và những nhóm từ thiện địa phương và quốc tế. 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi Student Leadership Office tại 240-740-4692. 
 

MCPS Khởi Đầu Chương Trình Be Well 365- Mạnh Khỏe 365 Mới 

Chúng tôi đã khởi đầu một sáng kiến mới, Be Well 365- Mạnh Khỏe 365, sẽ nói đến các 

vấn đề về thể chất, xã hội và tâm lý của các học sinh. Các học sinh học hỏi tốt hơn khi 

các em mạnh khỏe về thể xác, tình thần và tâm hồn. 

 

Be Well 365 sẽ giúp bảo đảm các học sinh có các kỹ năng cần thiết để trở thành thành 

viên tích cực của trường và một cộng đồng rộng lớn hơn; kiểm soát cảm xúc của các em; 

xây dựng khả năng vững mạnh về học tập và xã hội; nhận biết và truy cập hỗ trợ cho bản 

thân hoặc cho người bạn; giải quyết xung đột một cách an hòa; và làm những quyết định 

tốt. 

 

Quận đã khởi đầu một trang mạng với nhiều thông tin hơn về từng thành phần của sáng 

kiến này. Quý vị sẽ được nghe nhiều hơn về Be Well 365 khi chúng ta gần đến năm học 

2019-2020. 

 

Hội Đồng Giáo Dục Tìm Ý Kiến của Cộng Đồng về Chính Sách Đề Cập đến Sức 

Khỏe và sự An Toàn cho Học Sinh tại Trường 

Hội Đồng Giáo Dục đang tìm ý kiến của phụ huynh và thành viên cộng đồng về một 

chính sách mới đề cập đến sức khỏe và an toàn cho học sinh tại trường. Dự thảo chính 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/bewell365


sách COA, Sức Khỏe và An Toàn Học Sinh tại Trường Học, cùng kết hợp với chính sách 

của quận về Sức khỏe: Sức Khỏe Thể Xác và Dinh Dưỡng, và việc làm về Mạnh Khỏe 

365: Khuôn Khổ Hỗ Trợ Sức Khỏe Thể Chất, Xã Hội và Tâm Lý của Tất Cả Học Sinh. 

Dự thảo chính sách này đề cập đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường học 

đường tốt; trách nhiệm của tất cả mọi người; kiểm tra hành vi hăm dọa; cơ sở, nhân viên 

an ninh và công nghệ; hợp tác với các đối tác của quận bao gồm các cơ quan pháp luật và 

y tế; và kế họach và chuẩn bị trường hợp khẩn cấp. Dự thảo Chính sách COA cũng kết 

hợp các điều kiện chủ yếu đặt trong Maryland Safe to Learn Act of 2018. Để học thêm về 

dự thảo chính sách và cung cấp bình luận, xem 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/. Nạp các bình luận công chúng vào 

Ngày thứ Tư 5 tháng Sáu. 

 

Quyên Góp Quần Áo Chuyên Nghiệp để Hỗ Trợ các Học Sinh MCPS 

MCPS tổ chức một cuộc lạc quyên quần áo với A Wider Circle- (Một Vòng Tròn Rộng 

Hơn) để cung cấp các học sinh tham gia Summer RISE với quần áo chuyên nghiệp. Các 

quần áo sẽ được thu nhận vào ngày thứ Tư 29 tháng Năm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều 

tại cột cờ tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr., ở Rockville. 

Summer RISE cung cấp cho các học sinh MCPS sắp lên lớp 11 và 12 kinh nghiệm học 

tập về nghề nghiệp trong ba tuần và giới thiệu cho các học sinh các lựa chọn nghề nghiệp 

với nhu cầu cao thích hợp với sở thích của các em. 

Danh sách các quần áo chuyên nghiệp mong muốn gồm: 

 

 Quần áo chuyên nghiệp phụ nữ—áo đầm, áo cánh và bộ com lê 

 Bộ com lê và áo vét đàn ông 

 Giầy và thắt lưng đàn ông 

 Vớ mới đàn ông 

 Thắt lưng, đồ cài cà vạt và khuy măng sét đàn ông 

 Ví và cặp đi làm 

 Đồ phụ tùng—khăn choàng và nữ trang 

 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về cuộc quyên tặng, xin liên lạc với Elaine Chang-

Baxter hay gọi Partnerships Unit tại 240-740-5599. 

 

Quan tâm đến Chính trị Địa Phương? Nộp Đơn để Trở Thành Thành Viên Hội 

Đồng trong một Ngày 

Các học sinh trong các lớp 8, 9, 10 và 11 có chú tâm đến chính trị và muốn biết làm thành 

viên Hội Đồng Quận Montgomery là như thế nào được mời nạp bài dự thi cho Thành 

Viên Hội Đồng Craig Rice Thử Thách "Thành Viên Hội Đồng trong Một Ngày”. Để ghi 

danh, các học sinh có thể nạp một phim video Youtube (hai phút hay ít hơn) hay một bài 

viết (500 chữ hay ít hơn) trả lời các câu hỏi sau đây: 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/
mailto:Elaine_L_Chang-Baxter@mcpsmd.org
mailto:Elaine_L_Chang-Baxter@mcpsmd.org


 Vấn đề chính sách công cộng quan trọng nhất mà những người trẻ phải đối mặt 

ngày hôm nay là gì? 

 Em có ý kiến gì để đối phó với vấn đề này? 

 Em có những đề nghị gì cho các lãnh đạo quốc gia, tiểu bang, và/hay địa phương 

để đối phó với vấn đề này? 

Một học sinh sẽ được chọn là Thành Viên Hội Đồng Danh Dự và sẽ theo Ủy viên Hội 

Đồng Rice nguyên ngày và tham dự nguyên buổi họp của Hội đồng. Học sinh thắng cuộc 

thi sẽ được bữa ăn sáng danh dự tại Hội đồng, một tuyên bố tại buổi họp Hội đồng, và thẻ 

tặng $500. 

 

Các bài dự thi phải được nạp trước 5 giờ chiều Ngày thứ Tư 5 tháng Sáu. Học sinh 

thắng giải sẽ được độc quyền tiếp xúc với Thành Viên Hội Đồng Craig Rice là chủ tịch 

của Ủy Ban Cố Vấn Giáo Dục. 

 

Các bài dự thi có thể nạp trên mạng tại https://tinyurl.com/CM4aday2019. 

 

https://tinyurl.com/CM4aday2019

