
 

Tờ Tin Vắn, Ngày 8 tháng 10, 2019  

 

 

Diễn Đàn về Công Bằng và Xuất Sắc Được Tổ Chức vào Ngày 15 Tháng 10 

Diễn Đàn Đen và Nâu Đầu Tiên về Công Bằng và Xuất Sắc cho Giáo Dục sẽ được tổ 

chức vào ngày thứ Ba 15 tháng 10. 

Chương trình, do NAACP Parents’ Council and Identity bảo trợ, được tổ chức từ 7 đến 9 

giờ tối tại trường trung học Gaithersburg, 101 Education Blvd ở Gaithersburg. 

Diễn đàn sẽ tập hợp các nhóm liên quan về giáo dục của Quận Montgomery, các đối tác 

vận động ủng hộ Black and Brown Educational Equity Coalition, và các nhà lãnh đạo 

cộng đồng khác để thảo luận về các giải pháp dựa trên bằng chứng để tạo những kết quả 

giáo dục tốt hơn cho các học sinh da màu trong MCPS. 

 

 

Đến Trường An Toàn: Một Diễn Đàn về Những Con Đường An Toàn đến Trường 

Học Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 10 

Hội đồng Giáo viên Phụ huynh Quận Montgomery (MCCPTA) và Ủy ban Tư vấn An 

toàn cho Người đi bộ, Xe đạp và Giao thông Quận Montgomery (PBTSAC) sẽ tổ chức 

Diễn đàn Đến Trường An Toàn: Một Diễn Đàn về Những Con Đường An Toàn đến 

Trường Học Được Tổ Chức vào Ngày 19 Tháng 10 từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa 

tại trường trung học Northwood.  

 

Sự kiện miễn phí này sẽ tụ họp các phụ huynh, học sinh và các thành viên của cộng đồng 

để thảo luận về các phương cách để đảm bảo các đường đi bộ và xe buýt cho học sinh 

trong quận được an toàn. Vỉa hè, đường đi xe đạp, địa điểm dừng xe buýt và nơi phụ 

huynh ngừng xe khi thả con ở trường là tất cả các thành phần quan trọng của việc giữ an 

toàn cho trẻ em khi các em đi bộ và đi xe đạp đến trường.  

 



Người tham dự sẽ có cơ hội tham dự hội thảo về nhiều chủ đề bao gồm: 

 

-Xây dựng hệ thống dừng xe buýt tốt hơn 

-Vận chuyển công cộng 101 cho các học sinh 

-Nhân viên kiểm soát băng đường: Những trường nào có được một nhân viên này?  

-Làm thế nào để có được những vỉa hè (tốt hơn) trong láng giềng của quý vị 

 

Đại diện của MCPS, Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery, Sở Cảnh sát Quận 

Montgomery và Văn phòng Kế Hoạch Quận Montgomery sẽ có mặt để chia sẻ thông tin 

và trả lời các câu hỏi. 

 

Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang mạng.  

 

Quận Sẽ Tổ Chức các Phòng Chủng Ngừa Cúm Miễn Phí vào Tháng 10 và Tháng 

11  

Mùa cúm 2019 đã đến. Có những bước đơn giản mà quý vị và con em có thể làm để được 

mạnh khỏe và ngăn ngừa bệnh cúm. Điều này gồm cả đi chích ngừa cúm hằng năm. 

Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Quận Montgomery sẽ tiến hành việc chích phòng ngừa 

cúm miễn phí vào ngày 12 tháng 11 từ 1:30 đến 4:00 giờ chiều cho trẻ em từ 18 tuổi trở 

xuống tại các trường trung học cấp III John F. Kennedy, Northwest và Rockville. Các 

buổi chủng ngừa này sẽ dành cho mọi trẻ em ở tuổi đi học. 

Các buổi chủng ngừa này là miễn phí, nhưng cần phải ghi danh vì lượng thuốc chủng 

ngừa có hạn. Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng Sở Y Tế và Xã Hội Quận 

Montgomery. 

Đây là một số các bước cần làm thêm mà quý vị và gia đình có thể tiến hành để giúp 

ngăn ngừa sự lan truyền của bệnh cúm và các bệnh theo mùa khác: 

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, nhất là sau khi ho hay hắt hơi, hay 

dùng nước rửa tay có chất cồn. Các bình đựng thuốc khử trùng tay đã được MCPS 

chấp thuận hiện có để dùng tại nhiều địa điểm khắp trường (như gần phòng ăn hay 

phòng đa dụng, gần văn phòng chính). 

2. Khi ho hay hắt hơi, hãy che mũi và miệng lại bằng cánh tay áo hay giấy chùi tay 

và ném giấy chùi vào thùng rác. 

3. Tránh đừng sờ tay vào mắt, mũi hay miệng để giảm thiểu việc nhiễm trùng. 

4. Nghỉ làm và nghỉ học ở nhà nếu có các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, chảy nước 

mũi, nhức đầu và đau mình. 

https://www.eventbrite.com/e/arrive-alive-a-forum-for-safe-routes-to-school-in-montgomery-county-md-tickets-72777358037
https://apps.montgomerycountymd.gov/FluVaccine/
https://apps.montgomerycountymd.gov/FluVaccine/


5. Nếu quý vị có lo ngại về sức khỏe của con quý vị, xin hãy liên lạc ngay với bác sĩ 

của quý vị hay, trong trường hợp khẩn cấp, gọi 911. 

Các phòng chích ngừa cúm bổ sung cho tất cả cư dân quận sẽ được tổ chức vào ngày 21 

tháng 10, từ 4 giờ 30 chiều - 7 giờ 30 tối và vào Ngày 18 tháng 11, từ 4 giờ 30 chiều - 7 

giờ 30 tối. Cả hai phòng chích ngừa sẽ được tổ chức tại các trường đại học tại Shady 

Grove ở Rockville. Cần lấy hẹn trước. Thêm chi tiết và lấy hẹn, hãy xem trang mạng này. 

Thông tin thêm về phòng ngừa bệnh cúm có thể tìm thấy tại các trang mạng sau đây: 

Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm 

Montgomery County http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html 

Buổi Họp Sắp Đến để Cung Cấp Thông Tin về các Phiên Họp Con Đường Thông 

Tin  

MCPS đang hợp tác với Montgomery College để cung cấp các chọn lựa chương trình 

Early College cho các học sinh Lớp 10 đủ điều kiện hiện tại. Học sinh và phụ huynh 

được mời tìm hiểu thêm về Early College tại một trong những buổi thông tin sắp tới: 

 

1. Các Chọn Lựa về Bằng Cấp Khoa Học Điện Toán, IT và An Ninh trên Mạng 

Ngày: Ngày 8 Tháng 10, 2019, lúc 7 giờ tối 

Địa điểm: Germantown Campus tại Montgomery College (Globe Hall) 

20200 Observation Dr., Germantown, MD 20876 

 

2. Các Chọn Lựa Bằng Cấp về Chăm Sóc về Y Tế 

Ngày: Ngày 15 Tháng 10, 2019, lúc 7 giờ tối  

Địa điểm: Takoma Park/Silver Spring Campus của Montgomery College 

(The Cultural Arts Center- Trung Tâm Văn Hoá Nghệ Thuật – Sân Khấu 

Chính) 

7995 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910 

 

Early College cho phép học sinh bắt đầu chương trình giáo dục đại học bằng cách lấy 

bằng về một trong những lĩnh vực nội dung được liệt kê ở trên trong khi vẫn học tại 

trường trung học cấp III. Học sinh tham gia chương trình khi là học sinh lớp 11 và hoàn 

thành lớp 11 và lớp 12 của trung học cấp III  bằng cách học tất cả các khóa học đại học 

http://www.montgmerycountymd.gov/flu
http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm
http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html


tại trường MC. Chương trình cung cấp giảng dạy nghiêm ngặt, cũng như hỗ trợ học tập, 

để giúp các học sinh thành công. Học phí và sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục 

bao hàm cho tất cả học sinh. Học phí đại học chỉ trả cho những người đủ điều kiện nhận 

hỗ trợ tài chính. 

Xem trang mạng để tìm hiểu thêm về chương trình Early College. 

 

Ủy Viên Hành Pháp Quận Tổ Chức Buổi Họp về Ngân Sách 

Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery Marc Elrich sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên của 

năm buổi họp vào Ngày thứ Hai 7 tháng 10, để tìm những ý kiến từ những người dân về 

các ưu tiên cho Ngân sách Điều Hành Năm Tài chính 2021 (FY21).  Buổi họp sẽ bắt đầu 

lúc 7 giờ tối tại Thư viện Wheaton và Community Recreation Center- Trung Tâm Giải 

Trí Cộng Đồng tại 11701 Georgia Ave ở Wheaton. 

Các Buổi Họp Ngân Sách Điều Hành FY21 Phụ Trội sẽ được tổ chức vào: 

1. Ngày thứ Hai 21 tháng 10– 7 giờ tối – Bethesda-Chevy Chase Regional Services 

Center, 4805 Edgemoor Ln, Bethesda. 

2. Ngày thứ Tư 30 tháng 10 - 7 giờ tối - Silver Spring Civic Building tại Buffalo 

Soldiers Great Hall, 1 Veterans Pl, Silver Spring. 

3. Ngày thứ Năm 7 Tháng 11 - 7 giờ tối - BlackRock Center For the Arts, 12901 

Town Commons Drive ở Germantown. 

4. Ngày thứ Tư 13 tháng 11 - 7 giờ tối - Eastern Montgomery Regional Services 

Center, 3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring. 

Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 21 của ông 

vào Ngày 16 tháng 3. 

Ban Cố Vấn Quận chấp thuận ngân sách điều hành vào cuối tháng 5.  Các dịch vụ thông 

dịch qua dấu hiệu tay sẽ chỉ được cung cấp nếu yêu cầu.  Nếu những dịch vụ này hoặc 

các dịch vụ hoặc hỗ trợ khác là cần thiết để tham gia vào hoạt động này, hãy gọi 240-

777-6507, Maryland Relay 711 hoặc gửi email yêu cầu đến 

Karen.falcon@montgomerycountymd.gov. 

Tham gia cuộc trò chuyện của Quận Montgomery về Ngân Sách Điều Hành FY21 trên 

phương tiện truyền thông xã hội và giúp nâng cao nhận thức bằng cách sử dụng 

#MoCoBudget21. 

Các Đại Học tại Shady Grove Tổ Chức Triển Lãm Đại Học vào Ngày 2 Tháng 11  

Các Đại Học tại Shady Grove (USG) mời các sinh viên tương lai tìm hiểu thêm về khuôn 

viên USG và rất nhiều chương trình cấp bằng đại học bốn năm được cung cấp bởi các đại 

https://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/early-college.aspx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558570&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=pZb-wh1G6Xc2BZTtuLSknFg-bJnVTqiVYZ8e0fPwRsk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558604&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=LyS1JQkFUPuXUjzr-0SgTkij7nAmNWitWIm4BDjAMLA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558604&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=LyS1JQkFUPuXUjzr-0SgTkij7nAmNWitWIm4BDjAMLA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558665&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=NugmZ7fDc0ltbrMWGKg01AKzRTw3t-rCehtt3p6KLWs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558665&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=NugmZ7fDc0ltbrMWGKg01AKzRTw3t-rCehtt3p6KLWs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26105-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558652&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=5BAK0VZh2inK4WUcmURjU8EBjd8MSVaenrjskWxYMZQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26105-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558652&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=5BAK0VZh2inK4WUcmURjU8EBjd8MSVaenrjskWxYMZQ&e=
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học cộng tác tại Triển lãm Đại học sắp tới vào ngày thứ Bảy 2 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 

12 trưa. Chương trình này có lợi cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về quy trình 

chuyển sang USG và hoàn thành bằng cử nhân. 

 

USG là một trung tâm giáo dục đại học địa phương của Hệ thống Đại học Maryland mà 

cung cấp khoảng 80 chương trình văn bằng cử nhân và các chương trình tiến sĩ từ chín 

trường đại học khác nhau, tất cả tại một khuôn viên thuận tiện ở Quận Montgomery. USG 

cung cấp các khóa học cao cấp, năm thứ ba và năm thứ tư cho bằng cử nhân, phục vụ 

sinh viên đã hoàn thành hai năm đầu đại học tại Montgomery College hoặc một đại học 

khác.  

 

Những người tham dự Đại học Expo mùa thu sẽ có thể tham viếng khuôn viên trường, 

bao gồm cả cơ sở giáo dục USG Sinh Học Y Khoa và Kỹ Sư (BSE) mới. Họ cũng sẽ  

có thể gặp các đại diện của chương trình để tìm hiểu về các điều kiện nhập học cho từng 

chương trình bằng cấp, khả năng chuyển tín chỉ từ Montgomery College và các đại học 

khác, theo dõi nghề nghiệp, học bổng và hỗ trợ tài chính, v.v. 

 

Sinh viên tương lai cũng sẽ tìm hiểu về lập trình mới sẽ có vào mùa thu này tại USG, với 

sự khai trương của BSE. BSE là một tòa nhà rộng 220,000 thước vuông, sẽ có phòng thí 

nghiệm giảng dạy được trang bị đầy đủ, nơi học tập hợp tác, và các cơ sở đào tạo lâm 

sàng, bao gồm một phòng khám nha khoa cộng đồng hiện đại với 20 ghế khám và bốn 

phòng phẫu thuật. 

 

Để biết thêm thông tin về USG và Triển lãm Đại học vào Ngày 2 tháng 11, yêu cầu xem 

trang mạng này.   

 

 

https://shadygrove.umd.edu/academics/degree-programs
https://shadygrove.umd.edu/universities
https://shadygrove.umd.edu/universities
https://shadygrove.umd.edu/news-events/BSE-education-facility
https://shadygrove.umd.edu/admissions-aid/DiscoverUSG?utm_source=MCPS&utm_medium=QuickNotes&utm_campaign=fall%202019%20undergrad%20expo

