Tin Vắn QuickNotes Ngày 4 Tháng 9, 2019
Năm Học 2019-2020 Bắt Đầu Thật Tốt Đẹp
Năm học 2019-2020 đã bắt đầu thật tốt đẹp vào ngày thứ Ba 3 tháng 9, khi MCPS khai
giảng với một con số học sinh kỷ lục. Hơn 164.000 học sinh đang theo học tại 207 trường
của học khu trong năm nay, tăng 1,500 học sinh từ năm học 2018-2019.
Học khu cũng đã chào đón 21 hiệu trưởng mới (hoặc mới với trường của họ), đã sẵn sàng
và vui mừng gặp gỡ các học sinh mới và gia đình của họ. Một số hiệu trưởng này đã chia
sẻ sự thật thú vị hoặc vui vẻ về bản thân họ với MCPS QuickNote mà họ muốn cộng
đồng trường học của họ biết:
Các Trường Tiểu Học
Laura Swerdzewski, Hiệu trưởng Tạm Thời, Trường Tiểu học Beverly Farms
Lớn lên ở bãi biển Westhampton ở cuối phía đông của Long Island, tôi sung sướng nhất
với những ngón chân của tôi trong cát và một cuốn sách trong tay tôi! Tôi mong muốn
khởi đầu năm học với sự phấn khởi của những bắt đầu mới và cơ hội làm việc với cộng
đồng Beverly Farms để tiếp tục truyền thống xuất sắc của chúng tôi cho tất cả học sinh!
Greg Baron, Trường Tiểu học DuFief
Trước khi bắt đầu sự nghiệp giáo dục ở Maryland và với MCPS, tôi đã có cơ hội phục vụ
học sinh như một nhà giáo dục ở ba tiểu bang khác nhau (California, Florida và
Maryland) và hai quốc gia khác nhau (Hoa Kỳ và Anh).
Robert Obstgarten, Trường Tiểu học Greencastle
Cả hai là giáo chức MCPS, vợ tôi và tôi tự hào là cha mẹ của hai đứa trẻ tuyệt vời, một
bé trai 7 tuổi và một bé gái 3 tuổi. Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng Greencastle
khi chúng tôi giúp tất cả các học sinh của chúng tôi cố gắng trở thành bản thân tốt nhất
của chúng.
Stephanie Dinga, Trường Tiểu học Goshen
Tôi bắt đầu sự nghiệp đại học của mình như là một chuyên gia khiêu vũ và biểu diễn
trong các công ty khiêu vũ cho đến khi tôi 26 tuổi.

Rosario Velasquez, Trường Tiểu học Jackson Road
Tôi sinh ra ở Peru và chuyển đến Hoa Kỳ khi tôi 8 tuổi. Tôi là nhà giáo dục đầu tiên
trong gia đình tôi.
Jessica Palladino, Trường Tiểu học Rolling Terrace
MCPS của tôi đã mọc rễ! Ông và mẹ tôi tốt nghiệp trường trung học Blair và tôi tốt
nghiệp trường trung học Springbrook.
Gary Rand, Trường Tiểu học Sligo Creek
Các trường công lập quận Montgomery đã cung cấp cho tôi một số kỷ niệm đẹp nhất của
tôi và giúp tôi phát triển như một học sinh, vận động viên và nhà lãnh đạo. Tôi rất vinh
dự có cơ hội để trả lại khi làm hiệu trưởng của Trường tiểu học Sligo Creek.
Yolanda Allen, Trường Tiểu học Snowden Farm
Tôi đã giảng dạy tại tất cả ba cấp độ: tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III. Tôi
rất hâm mộ các loạt kịch truyền hình như Matlock và Law & Order.
Karin Wade, Trường Tiểu học Travilah
Tôi thích đi du lịch và khám phá thế giới để tìm hiểu về các nền văn hóa và lịch sử khác.
Daman Harris, Trường Tiểu học Wheaton Woods
Khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã tham gia một chương trình đố vui trên TV dành cho
trẻ em được gọi là, ‘Heads Up!" Bây giờ, tôi có thể đố các học sinh, gia đình và nhân
viên mỗi ngày!
Các Trường Trung Học Cấp II
Aaron Shin, Parkland Middle School
Tôi tốt nghiệp MCPS nơi tôi đã học tại trường tiểu học William Tyler Page, trường trung
học cấp II Briggs Chaney, và trường trung học cấp III Paint Branch. Tôi cũng đã làm
việc tại Parkland trong chín năm và tôi rất vui khi được trở lại với cộng đồng trường học
tuyệt vời này!
Matthew Nipper, Hiệu trưởng Tạm Thời Redland Middle School
Tôi rất thích thú được làm việc với Cộng đồng tuyệt vời Redland MS! Tại Redland,
chúng tôi tận tâm để #BeTheOne (gương mẫu) cho TẤT CẢ các học sinh chúng tôi!
Trường Trung Học Cấp III
Christine Handy, Trường trung học Cấp III Albert Einstein

Tôi trở lại sau một năm vắng mặt khi được bầu làm Chủ tịch và Lãnh đạo Hội đồng
Quản trị của Hiệp hội Hiệu trưởng Trường trung học Quốc gia. Tôi rất hào hứng khi bắt
đầu năm thứ 20 với tư cách là một hiệu trưởng trường trung học cấp III.
Kevin Yates, Trường trung học Cấp III Damascus
Khi còn học đại học, tôi đã đạp xe xuyên qua nước Mỹ để quyên góp tiền và nhận thức
cho người khuyết tật. Tôi thích dành thời gian ngoài trời với vợ và ba đứa con của chúng
tôi, tuổi 20, 19 và 16.
Mark Carothers, Trường trung học Cấp III Poolesville
Tôi đã chạy 11 cuộc chạy đua đường trường (marathon) và hoàn thành một sự kiện nửa
Người sắt như một phương tiện để gây quỹ hơn 30,000 đô la cho Hội bạch cầu và Ung
thư bạch huyết.
Tạo Các Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Học Sinh
Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi biết nhiều người trong số các quý vị quan tâm về sự
an toàn. Trong khi mục đích chính của MCPS là hệ thống trường học chuẩn bị cho tất cả
học sinh phát triển mạnh trong tương lai, chúng tôi biết điều này không thể đạt được nếu
các học sinh không cảm thấy an toàn và được tiếp đón ân cần tại các trường học.
Để cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện, MCPS có một cách tiếp cận
toàn diện để đảm bảo sự an toàn của học sinh bao gồm an toàn trên xe buýt và trong
trường; lạm dụng trẻ em, ngăn ngừa bắt nạt và tự tử; và môi trường an toàn.
Dưới đây chỉ là một vài trong nhiều phương cách quận thực hiện để giữ an toàn cho các
học sinh:
An Toàn Trường Học









Các kế hoạch khẩn cấp trường học được cập nhật tại mỗi trường (Tìm hiểu thêm)
Đội cấp cứu tại chỗ ở mỗi trường để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Sự hợp tác với Văn phòng Cảnh sát Quận Montgomery, dịch vụ cứu hỏa và giải
cứu, và các cơ quan quận khác để hỗ trợ nhà trường trong trường hợp khẩn cấp
(Read the MOU)
Đánh giá an toàn trường học được thực hiện tại tất cả các trường học và các trang
mạng giáo dục
Những thực tập an toàn bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn và thời
tiết
Tăng cường huấn luyện để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp khi kẻ tấn công xuất
hiện (Tìm hiểu thêm )
Một nhân viên tài nguyên trường học ở mỗi trường trung học (Đọc thêm)











Hàng trăm nhân viên an ninh MCPS tận tâm hỗ trợ các trường tiểu học, trung học
cấp II và cấp III trên toàn quận
Hệ thống kiểm soát truy cập và lối vào tại trường học
Nới rộng an ninh hàng lang tại các trường học
Một hệ thống kiểm điểm khách viếng trường tại các trường học sẽ sàng lọc tất cả
các khách viếng qua cơ quan ghi tên những người phạm tội tình dục ở địa phương
và tiểu bang
Một báo cáo toàn diện về an toàn và an ninh trường học (Đọc báo cáo và kế hoạch
hành động năm 2018)
Máy hình an ninh ở tất cả các trường trung học cấp II và cấp III, với máy hình
được đặt thêm tại các trường tiểu học
Huấn luyện bắt buộc cho các nhân viên tài nguyên trường học và nhân viên an
ninh
Tất cả các nhân viên tập trung và thận trọng về an ninh tại trường

Giám sát sau giờ học



Kế hoạch giám sát nâng cao cần thiết cho từng môn thể thao và hoạt động sau giờ
học
Một kiểm điểm từ bên ngoài về an toàn giám sát sau giờ học sẽ được công bố vào
tháng 9, 2019, phối hợp với Văn phòng Luật sư của Tiểu bang Quận Montgomery

Sức Khỏe Tâm Thần và Khỏe Mạnh của Học Sinh














Be Well 365 xây dựng toàn diện các kỹ năng tình cảm xã hội tại tất cả các trường
(Tìm hiểu thêm)
Tài liệu về sự nguy hiểm của vaping (thuốc lá giả bằng hơi) (Liên kết)
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tại trường
Y tá Sức khỏe Cộng đồng Trường học hoặc Nhân viên Y tế Phòng Sức khỏe ở mỗi
trường học (Tìm hiểu thêm)
Huấn luyện ngăn ngừa tự tử cho học sinh ở tất cả các trường trung học cấp II và
cấp III
Truy cập vào đường giúp kín để báo cáo các mối lo ngại về khủng hoảng sức khỏe
tâm thần, bắt nạt, đe dọa bạo lực và nhiều nữa (Tìm hiểu thêm)
BTheOne chiến dịch sức khỏe tâm thần hợp tác với Montgomery County, Every
Mind and Family Services, Inc. (Tìm hiểu về chiến dịch)
Huấn luyện cho nhân viên về đánh giá hành vi nguy hại
Chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện cho các học sinh ở mọi cấp
Tài nguyên sức khỏe tâm thần và hỗ trợ khủng hoảng cho học sinh ( Tìm hiểu
thêm)
Huấn luyện bắt buộc cho tất cả nhân viên về ngăn ngừa và can thiệp tự tử
Một quy trình báo cáo hợp lý cho báo cáo rủi ro tự tử (Đọc thêm)
Liên kết đến sự khởi đầu học tập (Đọc thêm)






Chương trình Học Phục hồi dành cho những học sinh nghiện (Tìm hiểu thêm)
Tài nguyên cho Đánh giá và Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Quận
Montgomery (Xem các tài nguyên )
Chương trình công lý phục hồi cho học sinh (Tìm hiểu thêm)
Bắt buộc đào tạo thành thạo văn hóa cho các nhà giáo dục

An toàn của Người đi Bộ
 Tài nguyên an toàn cho người đi bộ (Tìm hiểu thêm)
 Thông báo về dịch vụ công cộng an toàn cho người đi bộ - “Đến trường không
phải là một cuộc đua” (Xem)
 Hợp tác với Chính quyền Quận Montgomery để thúc đẩy an toàn cho người đi bộ
và đi xe đạp (Xem video)
 Bài học an toàn cho người đi bộ được đặt trong chương trình giảng dạy y tế
Và nhiều nữa. Bấm vào đây để đọc thông điệp an toàn của Ông Giám đốc Phụ trách An
toàn
Học sinh đi xe miễn phí với Thẻ Youth Cruiser SmarTrip
Tất cả học sinh MCPS từ 18 tuổi trở xuống có thể đi xe miễn phí mọi lúc trên các chuyến
Ride On (xe buýt) với Thẻ Youth Cruiser SmarTrip. Học sinh có thêm phương pháp di
chuyển này nhờ sự hợp tác với Hội đồng Quận Montgomery và Sở Giao thông Vận tải
Quận Montgomery.
Để giúp MCPS hiểu rõ hơn về tác động điều này sẽ gây ra cho các học sinh của chúng
tôi, chúng tôi yêu cầu quý vị cho ý kiến. Xin quý vị hoàn tất bản khảo sát ngắn này về
cách các dịch vụ Ride On miễn phí có thể ảnh hưởng đến quyết định di chuyển của quý vị
trong năm học 2019-2020.
Vào trang web này để biết thêm chi tiết về việc nhận Thẻ Youth Cruiser SmarTrip miễn
phí.
Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công
The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2019–2020 của Saturday
School vào ngày Thứ Bảy 21 Tháng 9. Saturday School là một chương trình dạy kèm chi
phí thấp cung cấp một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn
những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham
dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu
vào Thứ Bảy 21 Tháng 9và sẽ kết thúc vào Tháng 5. Lệ phí ghi danh là $40 cho các học
sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $85 cho các học
sinh không được hưởng FARMS.

George B. Thomas, Sr. Learning Academy
Đừng quên FutureFest, Ngày Hội Gia đình Ngày 15 tháng 9
Tham gia cuộc vui tại FutureFest, một lễ hội gia đình miễn phí được tổ chức vào Chủ
nhật, ngày 15 tháng 9 tại Veterans Plaza và Trung tâm Hành chính Silver Spring.
Sự kiện này được xếp đặt từ 12:00 trưa đến 5 giờ chiều và sẽ cung cấp cho trẻ em có cơ
hội để sử dụng sức mạnh tập thể của chúng để tạo dựng tương lai! Sự kiện này có tất cả:
Thật vui. Công cụ thực sự. Kỹ năng thực sự cho tương lai. Điểm nổi bật của lễ hội bao
gồm:






Thành phố KID: Tham gia trực tiếp xây dựng một thành phố của tương lai! Xây
dựng một ngôi nhà với dụng cụ điện, tạo ra tác phẩm điêu khắc bằng cách in 3D-(3
chiều), thắp sáng lên một con đường có kích hoạt cảm biến và nhiều nữa.
Ngã tư Văn hóa: Khám phá các nền văn hóa định hình cộng đồng của chúng ta
thông qua các hoạt động thực hành, sắp đặt nghệ thuật hợp tác và biểu diễn nhạc
sống và khiêu vũ.
Triển lãm Cải tiến: Khám phá những đổi mới đang thay đổi thế giới của chúng ta.
Nhìn thoáng qua tương lai của Không gian và Thám hiểm, Thành phố và Giao
thông, Sức khỏe và Hạnh phúc, Thực phẩm và Cuộc sống Bền vững và nhiều nữa.

FutureFest do Bảo tàng KID trình bày, với sự hợp tác của Quận Montgomery và Quỹ cho
Montgomery.

