
 

Tờ Tin Vắn Ngày 20 Tháng 11, 2019  

 

Đêm Thông Tin Dành cho Phụ Huynh về Chương Trình Giảng Dạy Mới 

 

Hai đêm thông tin dành cho phụ huynh về chương trình giảng dạy mới sắp đến. Phụ 

huynh/người giám hộ và các thành viên cộng đồng được khuyến khích học hỏi từ nhân 

viên MCPS về việc khai triển trong ba năm chương trình giảng dạy mới và các tài liệu 

giảng dạy, và hỗ trợ cho môn Toán và Anh văn của tiểu học và trung học. 

 

Đêm Thông Tin Dành cho Phụ huynh Tiểu Học sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, vào 

ngày thứ Hai 18 tháng 11, tại trường trung học John F. Kennedy, 901 Randolph Road ở 

Silver Spring. 

 

Đêm Thông Tin Dành cho Phụ Huynh Trung Học sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, vào 

ngày thứ Năm 21 tháng 11, tại trường trung học Northwood, 919 University Blvd. West ở 

Silver Spring. 

 

Giữ trẻ sẽ được cung cấp cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên.  

 

Để xác định xem trường của quý vị có phải là một trong những trường đầu tiên áp dụng 

chương trình giảng dạy mới hay không, yêu cầu quý vị xem trang mạng Curriculum 

Implementation webpage- Thực Hiện Chương Trình Giảng Dạy. 

 

Thời Tiết Mùa Đông: Xin Giữ Liên Lạc với MCPS 

Thời tiết mùa đông sắp đến. MCPS mang đến cho phụ huynh nhiều cách để biết về việc 

đóng cửa trường, đi học trễ và tan trường sớm do thời tiết khắc nghiệt. 

 AlertMCPS 

Nhận tin nhắn qua điện thoại hay e-mail từ MCPS trong những trường hợp khẩn cấp liên 

quan đến thời tiết và những biến cố quan trọng khác mà ảnh hưởng đến việc điều hành 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2019-2020/parent-info-nights/2019-11-18-ES-Parent-Info-Night.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-implementation.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-implementation.aspx


của hệ thống trường học. Phụ huynh cũng có thể ghi danh để nhận những tin báo cụ thể 

về trường học của con họ.  

Ghi danh nhận AlertMCPS 

 Trang Nhà của MCPS 

www.montgomeryschoolsmd.org 

 Đài cable MCPS 

Comcast 34, Verizon 36 hay RCN 89 

 Thông tin ghi âm sẵn 

301-279-3673 

 ASK MCPS - HỎI MCPS 

240-740-3000. Nhân viên trả lời điện thoại từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến 

thứ Sáu, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

 Twitter 

http://twitter.com/mcps 

 Các đài phát thanh và truyền hình địa phương 

Xin hãy bảo đảm là thông tin để liên lạc khẩn cấp có trong hồ sơ tại trường con quý vị. 

Làm thế nào để nhận thông tin khẩn cấp MCPS 

 

Cuộc Vận Động Áo Khoác Mùa Đông Đang Diễn Tiến 

 

Chương trình MCPS Prekindchool/Head Start đang thu nhận áo khoác mùa đông mới cho 

học sinh. Họ đang yêu cầu những quyên góp các áo khoác cho em trai và em gái cỡ 5, 6, 

6X, 7 và 8, cùng các đồ mùa đông khác, như nón và găng tay. Các quà tặng có thể gởi 

đến Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852. 

Để có thêm tin tức, xin gọi Lisa Conlon tại 240-740-4530. 

 
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://twitter.com/mcps
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx
mailto:Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org


 

Cùng Tham Dự Nhóm Cố vấn Tham gia của Gia đình MCPS  

 

Phụ huynh, người giám hộ và các thành viên của cộng đồng được mời ghi danh tham dự 

Nhóm Cố vấn Tham gia của Gia đình MCPS mới thành lập. Mục đích của Nhóm Cố vấn 

Tham gia của Gia đình là tạo cơ hội cho các gia đình MCPS tìm hiểu và cung cấp các ý 

kiến về các chương trình và sáng kiến của quận.  

 

MCPS quyết tâm cải thiện kinh nghiệm học tập của học sinh và thành công về học vấn và 

đảm bảo cơ hội học tập công bằng bằng cách thu hút các gia đình tham gia vào các quyết 

định và kiểm lại chương trình. Nhóm Cố vấn Tham gia của Gia đình sẽ họp ít nhất bảy 

lần trong năm học và các thành viên sẽ được yêu cầu phục vụ nhiệm kỳ hai năm. 

 

Thời hạn cuối nạp đơn là Ngày 13 tháng 12.  Các đơn có tại tất cả các trường, hay gọi 

Division of Student, Family, and School Services tại 240-740-4620, hoặc trên mạng. 

 

Thêm thông tin (LIÊN KẾT TRANG HOẶC ỨNG DỤNG) 

 

Phiếu Điểm sẽ Được Phân Phát vào Ngày 20 Tháng 11 

Thưa Phụ huynh, phiếu điểm đầu tiên của con quý vị sẽ được gởi về nhà vào Ngày thứ 

Tư 20 tháng 11. Phiếu điểm cho các trường truyền thống cũng sẽ được gởi về nhà vào 

những ngày sau đây: 

 Ngày 4 Tháng 2 

 Ngày 15 Tháng 4 

 Ngày 17 Tháng 6 

Phụ huynh có con em tại trung học cấp II  và trung học cấp III có thể theo dõi điểm học 

của con trong suốt năm học trên cổng phụ huynh myMCPS.  Các gia đình với con học 

tiểu học sẽ có thể xem học bạ với điểm học và những ngày đi học hay nghỉ học của các 

em. 

Phiếu Điểm 

MyMCPS 

 

Cuộc Diễn Hành Lễ Tạ Ơn của Quận Montgomery Được Tổ Chức vào Ngày 23 

Tháng 11 

 

Ai mà không thích một cuộc diễn hành? 

 

Cuộc diễn hành hằng năm vào Ngày Lễ Tạ ơn của Quận Montgomery sẽ được tổ chức từ 

10 giờ sáng đến trưa vào ngày thứ Bảy 23 tháng 11. Diễn hành Lễ Tạ Ơn duy nhất trong 

https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-Family-Engagement-Advisory-Team-Application-VIET.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/


vùng có hơn 100 ban nhạc, nhóm ca nhạc, xe diễn hành và các vật thổi phồng. Đường đi 

của cuộc diễn hành sẽ bắt đầu từ Ellsworth Drive và Fenton Street dưới phố Silver 

Spring, phía nam của Georgia Avenue đến Silver Spring Avenue. 

 

Các đoàn diễn hành sẽ bao gồm các ban nhạc diễn hành của đại học và trung học cấp III, 

các xe hoa lấp lánh Thanksgiving và Nô-en, những buổi trình diễn sân khấu, các nhóm 

nhạc, chim panh-goanh, khủng long, gà tây và nai tuyết, xe gắn máy và cảnh sát cởi 

ngựa, hoàng hậu xinh đẹp, xe cứu hỏa, xe cổ và các nhóm thú vật được cứu. Lúc nào 

cuộc diễn hành cũng chấm dứt với xe diễn hành của ông già Nô-en chơi nhạc mùa lễ và 

những người tí hon ném kẹo vào đám đông. 

 

Diễn hành sẽ được tổ chức dù mưa hay nắng. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-

0311 hay xem trang mạng. 

https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade 

 

Tình nguyện 

 

Diễn Hành Thanksgiving Quận Montgomery luôn tìm người tinh nguyện để làm người 

lùn và người du hành trên xe hoa, nai và chim panh-goanh trong đoàn diễn hành. Diễn 

hành cần tình nguyện viên, tuổi từ 13 và lớn hơn, để mặc trang phục, làm hướng dẫn 

nhóm, và để điều khiển các bóng thổi phồng và bong bóng. Những giờ tinh nguyện là từ 

7 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 chiều (tình nguyện viên phải có mặt suốt sáu tiếng đồng hồ). 

Những người quan tâm có thể ghi danh tại trang mạng diễn hành. 
 

 

Ghi Nhớ Ngày Này: Bán Xe, Máy Điện Toán Cũ vào Ngày 7 Tháng 12 

 

Ghi vào lịch của quý vị về việc bán xe và máy điện toán sắp tới! 

 

Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades 

Foundation (ATF) và Information Technology Foundation (ITF) sẽ bán xe hơi và máy 

điện toán cũ do học sinh tân trang vào Ngày thứ Bảy 7 tháng 12, tại Gaithersburg High 

School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Trường Trung Học Cấp III Gaithersburg được đặt tại 

101 Education Blvd ở Gaithersburg. 

 

Các xe hơi và máy điện toán được tu sửa và tân trang bởi các học sinh như là một phần 

của việc học tập trong lớp và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các em. Bán hàng 

cung cấp cho các học sinh cơ hội thực tập những kỹ năng bán hàng, đạt những giờ Dịch 

Vụ Học Vấn Học Sinh, và phát triển một nhận thức sâu sắc cho sự tham gia cộng đồng. 

Một danh sách các xe để mua là tại đây vào giữa tháng 11.  

 

Automotive Trades Foundation 

 

https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade
https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade/Volunteering
http://www.cars2purchase.org/
http://www.cars2purchase.org/


Information Technology Foundation 

 

Quý Vị Có Biết Một Thầy Giáo, Nhân Viên Hỗ Trợ, hay Hiệu Trưởng Xuất Sắc 

Không? 

Mùa giải thưởng đã đến! Các đề cử bắt đầu cho nhiều tranh đua để tôn vinh giáo viên, 

nhân viên hỗ trợ và hiệu trưởng xuất sắc. Đó là— 

Giải thưởng The Marian GreenBlatt Excellence trong ngành Giáo Dục công nhận ba 

giáo viên toàn thời gian từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 đã chứng minh về việc thúc đẩy sự 

thành công của học sinh, chẳng hạn như đóng lại khoảng cách biệt về thành tích học tập. 

Một trong những người đoạt giải Giáo Viên Xuất Sắc được chọn làm Giáo Viên MCPS 

của Năm và sẽ đại diện cho học khu để dự tranh cho giải thưởng Giáo Viên Tiểu Bang 

Maryland của Năm và có thể trở thành Giáo Viên Quốc Gia của Năm. Mỗi cấp sẽ được 

một giải thưởng: tiểu học, trung học cấp II và trung học cấp III. Mỗi người đọat giải sẽ 

nhận một giải thưởng $2,000 tiền mặt. Thêm thông tin có tại đây. Hạn cuối: Ngày thứ 

Sáu 10 tháng Giêng, 2020 

 

Giải Thưởng Marian Greenblatt Xuất Sắc Trong Giáo Dục cho Giáo Viên Ngôi Sao 

Đang Lên tuyên dương một giáo viên toàn thời gian năm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay 

thứ tư từ các lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà có một thành tích rõ rệt thúc đẩy sự thành công 

của học sinh. Giáo viên này có đóng góp cho một cộng đồng học tập chuyên nghiệp của 

các học sinh, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng. Người thắng giải sẽ nhận giải thưởng 

tiền mặt $1,000. Thêm thông tin có tại  đây. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 10 tháng Giêng, 

2020 
 

The Washington Post Giáo Viên của Năm (nguyên là Giải Thưởng Giáo Viên Xuất 

Sắc Agnes Meyer): Giải Thưởng Giáo Viên của Năm The Washington Post tuyên dương 

một thầy giáo toàn thời gian trong các lớp mẫu giáo đến Lớp 12 mà truyền cho các học 

sinh một ước vọng học hỏi và thành đạt. Mỗi người được đề cử phải có it nhất năm năm 

kinh nghiệm dạy học, trong đó phải có ba năm với MCPS. Giáo viên này cũng phải hiểu 

những nhu cầu cá nhân của các học sinh, khuyến khích tài năng và bồi dưỡng lòng tự tin 

của các em. Người này phải chứng tỏ có một kiến thức thông suốt về nội dung môn học 

và có khả năng chia sẻ kiến thức một cách có hiệu quả với học sinh. Người được đề cử 

nuôi dưỡng những mối quan hệ hợp tác với các đồng nghiệp của mình và cộng đồng và 

chứng tỏ có những phẩm chất lãnh đạo xuất sắc. Người thắng giải sẽ nhận một chiếc cúp, 

phần thưởng tiền $7,500 và một bản lý lịch đăng trên báo The Washington Post. Hạn 

cuối: Ngày thứ Sáu 3 tháng Giêng, 2020 
 

Giải Thưởng The Washington Post Hiệu Trưởng của Năm (trước đây là 

Distinguished Educational Leadership Award): Giải thưởng này tuyên dương những 

hiệu trưởng mà đã vượt lên trên những đòi hỏi thường ngày của chức vụ của họ hầu tạo 

nên một môi trường giáo dục ngoại hạng. Khi trao tặng các giải thưởng này, Quỹ Giáo 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=615095
https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo
https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/


Dục Công ty The Washington Post hy vọng khuyến khích sự xuất sắc trong việc lãnh đạo 

trường học và đóng góp một cách quan trọng cho sự cải thiện giáo dục trong vùng thủ đô 

Washington. Đề cử có thể do các giáo viên, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh, nhà quản 

trị hay công chúng nạp. Người thắng giải sẽ nhận một chiếc cúp, phần thưởng tiền $7,500 

và một bản lý lịch cá nhân đăng trên báo The Washington Post. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 

3 tháng Giêng, 2020 
 

Giải Thưởng Shirley J. Lowrie Cám Ơn Đã Dạy Dỗ: Giải Thưởng Shirley J. Lowrie 

“Cám Ơn Đã Dạy Dỗ” vinh danh các giáo viên xuất sắc của các trường tiểu học mà có 

một lòng quyết tâm sâu sắc cho nghề nghiệp dạy học. Các giáo viên tiểu học này, từ lớp 

chuẩn bị mẩu giáo đến Lớp 5, phải làm việc trực tiếp với các học sinh trong lớp học hằng 

ngày, chứng tỏ có một kiến thức sâu rộng về nội dung môn học, và truyền đạt một cách 

hiệu quả nội dung môn học đó đến các học sinh. Người được đề cử phải là một giáo viên 

đã vượt lên trên công việc của họ để bảo đảm là các học sinh nhận được sự hỗ trợ các em 

cần để thành công. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 3 tháng Giêng, 2020 

 

Giải Thưởng Mark Mann Hàng Năm Xuất Sắc và Hòa Hợp của Giám Đốc Trường 

Học: Thành lập vào năm 1991, giải thưởng này vinh danh các hiệu trưởng MCPS mà 

xuất sắc trong việc thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, quan hệ xã hội và tiếp cận cộng 

đồng tích cực. Những phẩm chất này đã được nêu gương bởi ông Mark Mann, một cựu 

hiệu trưởng tại Parkland Junior High School, đã qua đời vào năm 1988. Các đề cử nạp 

trong những năm trước có thể được nạp lại. Hạn cuối: Ngày thứ Sáu 3 tháng Giêng, 

2020 
 

Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Của Năm  

Các đề cử đang được nhận cho Giải Thưởng Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ của Năm 2019, 

dành cho một nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà đã đóng góp xuất sắc cho MCPS. 

 

Nhân viên được giải phải nêu gương châm ngôn, "Giáo Dục Thành Công Vì Chúng Ta 

Làm Việc." Giải thưởng được SEIU Local 500 trao tặng. 

 

Những người được đề cử phải là nhân viên thường trực và có ít nhất ba năm làm việc với 

MCPS. Đề cử sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chỉ khác nhau bao gồm sáng kiến, sự 

sáng tạo, kỹ năng và sự cống hiến; đóng góp cho học sinh, nhân viên và/hoặc cộng đồng 

rộng lớn hơn; tôn trọng và ngưỡng mộ; lãnh đạo; và kỹ năng giao tiếp. 

 

Người được giải sẽ nhận được $1,000 tiền mặt. Giải thưởng sẽ được trao tại lễ trao giải 

Champions for Children vào tháng Tư. 

 

Hạn chót để nạp bản đề cử là 4 giờ chiều, ngày thứ Năm 19 Tháng 12. Mẫu đơn đề cử 

có tại đây. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/award-shirley-lowrie.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/
https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year

