
 

Tờ Tin Vắn, Ngày 22 tháng 10, 2019  

 

MCPS Tìm Ý Kiến Phê bình cho Các Trường Hợp về Lịch Trường Học Năm Học 

2020-2021 

Trong buổi họp thông thường vào Ngày 8 tháng 10, Hội Đồng Giáo Dục kiểm lại các 

trường hợp lịch trường học cho niên học 2020-2021. Là kết quả của hành động lập pháp 

tại Nghị Viện Tiểu Bang Maryland vào mùa xuân qua, khu trường tại Maryland có quyền 

bắt đầu niên học sau ngày Lễ Lao động và chấm dứt niên học sau ngày 15 tháng 6. Kết 

quả là, MCPS đã soạn ba lịch trình niên học khác nhau mà phản ảnh những ngày bắt đầu 

và chấm dứt cho SY2020-2021. Để xem bản nháp các trường hợp lịch trình, yêu cầu bấm 

vào đây. 

Tất cả các bản nháp trường hợp cho lịch trình bao gồm: 

 182 ngày giảng dạy 

 Nghỉ trọn vẹn mùa xuân 

 Nguyên ngày chuyên môn để chấm điểm và kế họach vào cuối học kỳ thứ nhất, 

thứ nhì, và thứ ba 

 Những ngày học bù có thể có trong năm học và năm học kéo dài 

Hội đồng đang tìm những ý kiến phản hồi về các lựa chọn lịch trong hộp bình luận tại 

trang mạng. Hội Đồng Giáo Dục dự định chấp thuận một lịch trình cuối cùng sau đó 

trong năm này. 

 

Ghi Nhớ Ngày Này: MCPS Tổ Chức Hội Chợ Sức Khoẻ Tâm Thần vào Ngày 9 

tháng 11 
 

Ghi nhớ ngày này! MCPS sẽ tổ chức Hội Chợ Sức Khoẻ Tâm Thần từ 10 giờ sáng đến 2 
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giờ trưa vào ngày thứ Bảy 9 tháng 11, tại trường Trung Học Cấp III Gaithersburg. Học 

sinh, nhân viên và cộng đồng có thể tìm hiểu thêm về các nguyên liệu của cộng đồng và 

trường học để hỗ trợ cho sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý của học sinh. 

 

Celeste Malone, giáo sư và phối hợp viên của chương trình tâm lý trường học tại Howard 

University, sẽ trình bày bài diễn văn chính. Bà sẽ nói về chủ đề, Phá Vỡ các Chướng 

Ngại để Truy Nhập vào Sức Khỏe Tâm Thần Tuổi Trẻ 

 

Chương trình sẽ được Office of Student and Family Support and Engagement và 

Montgomery County Psychologists’ Association bảo trợ.  

Địa chỉ Trường Trung Học Cấp III Gaithersburg là 101 Education Blvd. ở Gaithersburg. 

 

Một Trường Học Mới Trình Bày Thêm Chương Trình và Cơ Hội  

 

Quý vị có biết? Trường trung học Seneca Valley đang mở một trường học lớn hơn 

trong năm học 2020-2021 để giảm bớt tình trạng quá đông tại các trường trung học cấp 

III Clarksburg và Northwest.  Hội đồng Giáo dục sẽ đưa ra quyết định về ranh giới vào 

cuối tháng 11, 2019. Do thời gian chồng chéo, tất cả học sinh quan tâm đến các chương 

trình dựa trên ứng dụng của Seneca Valley nên ghi danh trước ngày thứ Sáu 1 tháng 

11 bất kể các em ở trong hoặc ngoài ranh giới hiện tại của trường.  

 

Một trường học mới có nghĩa là có những đòi hỏi cao hơn để giúp học sinh chuẩn bị sớm 

cho cuộc sống sau trung học, đồng thời duy trì bản sắc của Seneca Valley với kinh 

nghiệm qua chương trình giáo dục khắt khe, nghệ thuật, chương trình ngoại khóa, thể 

thao và sự đa dạng, văn hóa hòa nhập.  

 

Các chương trình ứng dụng mới sẽ cho phép học sinh từ một khu vực rộng lớn hơn bên 

ngoài ranh giới của trường học nộp đơn cho một trong năm chương trình chọn lọc: 

 

 Quản Lý Xây Cất và Kiến trúc 

 Nghề Y tế 

 Quản lý Khách sạn và Du lịch 

 Công nghệ Thông tin và An ninh Mạng 

 Kế Hoạch Dẫn Đạo 

 

Học thêm về các chương trình tại Seneca Valley. 

 
Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu ranh giới. 
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Ghi Nhớ Ngày Này: Hội Chợ STEM Được Tổ Chức vào Ngày 2 Tháng 11  
  

MCPS và các đối tác giáo dục đang tổ chức Hội Chợ Trình Bày STEM từ 10 giờ sáng-1 

giờ chiều vào ngày thứ Bảy 2 tháng 11, tại trường Trung Học Cấp III Northwood. 

  

MCPS và các cơ quan cộng tác giáo dục sẽ trình bày khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán 

tiểu học, trung học cấp II, và trung học cấp III với các sinh hoạt thực tập và các biểu diễn 

sôi nổi. Chương trình thân thiện dành cho gia đình này là miễn phí và mở cửa cho công 

chúng. 

  

Tiến sĩ Sara Faggi, một nhà sinh vật vũ trụ tại NASA và American University, sẽ là diễn 

thuyết viên chính. 

 

Chương trình vẫn đang tìm kiếm các cơ hội STEM từ các chương trình, câu lạc bộ và các 

dự án liên quan đến chương trình giảng dạy. Các nhóm quan tâm nên điền đơn này.  

  

Là một phần của chương trình, Cuộc thi về An Ninh trên Mạng sẽ được tổ chức từ trưa 

đến 4 giờ chiều. Cuộc thi hướng đến các học sinh trung học cấp III với kỹ năng kết nối 

mạng lưới và máy điện toán. Người thắng sẽ được giải thưởng tiền mặt và được công 

nhận tại một buổi lễ tại National Cryptologic Museum vào Ngày 5 tháng 11. Thêm chi 

tiết có tại đây. 

 

Là một chương trình chính thức Hội Chợ STEM Maryland 2019, Hội Chợ MCPS STEM 

là trong số hàng trăm chương trình dựa trên cộng đồng mà giới thiệu các hoạt động 

STEM cho cư dân Maryland. Nhiệm vụ là khuyến khích các học sinh quan tâm nhiều hơn 

đến STEM và có thể theo đuổi các nghề nghiệp liên quan đến STEM. 

  

Trường Trung Học Cấp III Northwood được đặt tại 919 University Blvd. West ở Silver 

Spring. 

 

Buổi Họp Hội Đồng Phụ Huynh NAACP Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 11 

Buổi họp khởi đầu của Hội Đồng Phụ Huynh NAACP sẽ được tổ chức từ 5 giờ đến 9 giờ 

tối vào ngày thứ Ba 19 tháng 11 tại Trường Trung Học Cấp III Northwest. Chương trình 

này sẽ đem các phụ huynh, giáo viên MCPS, hiệu trưởng và các quản trị viên cùng đến 

với nhau để chia sẻ ý kiến về cách tranh đấu cho sự bình đẳng và xuất sắc trong giáo dục. 

Những người tham gia sẽ có cơ hội tham dự một hội chợ tài nguyên và nhiều phiên họp 

khác nhau. John B. King Jr., cựu Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ, sẽ là người diễn thuyết 

viên chính. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_p-OTbQl8Xy3eBl-s7ApPI96rLEFMjD80yOA3qCxTGG8B1Q/viewform
https://www.nsa.gov/about/cryptologic-heritage/museum/
https://marylandstemfestival.org/events/virtual-hs-cybersecurity-competition


Ghi danh cho chương trình 

 

Hội Chợ Đại Học Nam Mỹ Toàn Quốc Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 11 

 

National Hispanic College Fair (NHCF- Hội Chợ Đại Học Hispanic) sẽ được tổ chức vào 

Ngày thứ Ba 19 tháng 11, 2019 tại Bohrer Activity Center ở Gaithersburg.  Sự kiện hằng 

năm này do NHCF và MCPS hỗ trợ cho các học sinh lớp 11 và 12 là miễn phí cho các 

học sinh.  Hội chợ có trên 40 đại học và các tổ chức dịch vụ quyết tâm cung cấp sự tiếp 

cận và cơ hội cho tất cả các học sinh.   

 

Các học sinh MCPS tham gia bằng cách đến dự với trường các em; chương trình này 

không dành cho công chúng và được tổ chức trong ngày học.  Đăng ký và đơn cho phép 

cho chương trình này có tại văn phòng Phối Hợp Viên Đại Học và Nghề Nghiệp tại 

trường của con quý vị. 

 

Thêm thông tin, liên lạc với các phối hợp viên NHCF Patty Maloney tại 

Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org, Lindsay Cao tại Lindsay_Cao@mcpsmd.org, hay 

Maria Garcia tại Maria_S_Garcia@mcpsmd.org.  
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