
 

Tin Vắn QuickNotes Ngày 24 Tháng 9, 2019 

 

Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích Các Chương Trình Chọn Lựa Trung 

Học Cấp III 

MCPS đã phát triển một kế hoạch chiến lược dài hạn cho chương trình trung học cấp III. 

Kế hoạch sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong sáu năm tới, với các chương trình 

mới có cho học sinh Lớp 9 vào mùa thu năm 2020. MCPS sẽ tổ chức bốn đêm xem trước 

để thảo luận về các lựa chọn này với các học sinh và gia đình.  

Các đêm xem trước sẽ được tổ chức: 

 

 Ngày thứ Tư 25 Tháng 9, tại Watkins Mill High School, 10301 Apple Ridge Road ở 

Gaithersburg 

 Ngày thứ Năm 26 tháng 9, tại John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road ở 

Silver Spring (Phụ huynh và học sinh tham dự đêm xem trước này cũng sẽ nhận được 

thông tin về quy trình Lựa chọn của Downcounty Consortium.) 

 Ngày thứ Tư 2 tháng 10, tại trường trung học James Hubert Blake, 300 Norwood Road 

ở Silver Spring, (Phụ huynh và học sinh tham dự đêm xem trước này cũng sẽ nhận 

được thông tin về quy trình Lựa chọn của Northeast Consortium.) 

 

Mỗi đêm xem trước được tổ chức cho các nhóm trường trung học cụ thể. Tất cả các đêm 

xem trước sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và sẽ được phát trực tiếp trên trang mạng MCPS. 

 

Thêm thông tin có tại đây hay trên trang Options. 

 

Đêm Xem Trước Chương Trình Trung Học Cấp III 

  

  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx#high
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/High-School-Programming-Preview-Nights.pdf


Ghi Danh cho Khóa Hội Thảo của Parent Academy Bắt Đầu vào Ngày 25 Tháng 9 

 

MCPS Parent Academy bắt đầu phiên họp mùa thu vào Ngày 26 tháng 9. Phụ huynh và 

thành viên cộng đồng được mời tham dự những buổi hội thảo miễn phí cung cấp thông 

tin, nguồn hỗ trợ, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ sự thành công về học tập của con em. 

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các cuộc hội thảo mùa này, sẽ có một loạt các chủ đề, bao 

gồm kế họach đại học và nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần, an toàn trên mạng và truyền 

thông xã hội, làm phụ huynh một cách tích cực và liên hệ hiệu lực.  

 

Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch 

nếu yêu cầu. Một danh sách các khóa hội thảo sẽ có trên trang mạng Parent Academy 

trong những tuần tới.  

 

Còn nữa... 

 

Nếu quý vị bắt đầu băn khoăng về việc đi học đại học và làm thế nào để trả tiền học phí, 

xin hãy tìm hiểu thêm trong những buổi hội thảo trợ giúp tài chánh miễn phí sẽ được tổ 

chức trong suốt mùa thu tại các trường trung học cấp III của MCPS. Trong những buổi 

họp này, phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu xem trợ giúp tài chánh là gì, có những loại 

trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh. Xin hãy 

liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm tin tức.  

Hội Từ Thiện: Ghi Danh Bây Giờ cho Phòng Máy Điện Toán Tân Trang cho Học 

Sinh 

Montgomery County Students Information Technology Foundation, Inc. (ITF) sẽ tặng 

một phòng máy điện toán cho một tổ chức từ thiện (501)(c)(3) tại quận Montgomery. 

Phòng máy sẽ gồm có sáu máy điện toán đã được tân trang lại với hệ thống điều hành, 

màn hình LCD dẹp, bàn đánh máy, con chuột và máy in. 

Đơn đăng ký có trên trang mạng ITF. 

 

Các nhóm quan tâm cũng có thể liên hệ với Kelly Johnson qua email hoặc điện thoại theo 

số 240-740-2051 với bất kỳ câu hỏi hoặc cho một ứng dụng. Đơn đăng ký đã hoàn 

thành phải được nhận vào ngày thứ Sáu 4 tháng 10. Buổi lễ tặng quà sẽ vào ngày Thứ 

Năm 21 tháng 11 tại Clarksburg High School. 

Đăng Ký Tặng Máy Điện Toán 2019 

 

ITF là một tổ chức từ thiện trong Quận Montgomery do các doanh nghiệp Quận 

Montgomery và cộng đồng chuyên gia và MCPS thiết lập. Nền tảng sử dụng các máy 

tính được quyên góp để dạy các học sinh cách điều khiển và sửa chữa hệ thống máy điện 

toán. Học sinh kiếm được các chứng chỉ máy điện toán giá trị mà sẽ chuẩn bị cho các em 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=648255
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf


cơ hội giáo dục hoặc tham gia trực tiếp vào thị trường việc làm công nghệ thông tin. 
 

Các Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III Có trên Cổng Phụ Huynh vào Đầu Tháng 

10 

MCPS cung cấp một cách thuận tiện cho phụ huynh để xem xét các chọn lựa trung học 

cấp III của học sinh cho niên học kế.  

 

Ngoài các chương trình theo chủ đề, gia tốc và phong phú, và các chương trình đặc biệt 

có tại các trường trung học cấp III, học sinh trong các Lớp 8-11 có thể hội đủ điều kiện 

cho các chương trình đăng ký trung học cấp III.  

 

Vào đầu tháng 10, phụ huynh và học sinh sẽ có thể truy cập và kiểm điểm báo cáo đủ 

điều kiện trung học cấp III cho chương trình đăng ký trên cổng phụ huynh MCPS và cổng 

học sinh trong thư viện tài liệu.  

 

Học sinh, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thể ghi danh vào cổng thông tin, vào thư 

viện tài liệu (trên thanh bên trái) và xem lại báo cáo đề là, “My Student’s High School 

Application Program Options for 2020-2021 -Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III 

của Học Sinh cho 2019-2020”. Mỗi chương trình sẽ có một mô tả ngắn cùng với các điều 

kiện về việc hội đủ điều kiện. Địa chỉ, cấp lớp và trường hiện tại của con quý vị có thể 

ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị, vì vậy nên chắc chắn là trường 

của quý vị có địa chỉ hiện tại của quý ṿị. Kết nối đăng ký thông thường sẽ được cá nhân 

hóa cho việc đủ điều kiện của học sinh.  

 

Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 1 tháng 11.  

 

Nếu quý vị cần giúp đỡ truy cập cổng phụ huynh, liên lạc với chuyên gia hệ thống IT tại 

trường học hiện tại của con quý vị.  

 

Thêm chi tiết  
 

 

https://portal.mcpsmd.org/public/home.html
https://portal.mcpsmd.org/public/home.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/

