
 

Tin Vắn Ngày 14 Tháng Giêng, 2020 

 

Đêm Khoa Học Được Tổ Chức vào Ngày 21 Tháng Giêng  

 

MCPS và Hội đồng PTA của Quận Montgomery (MCCPTA) sẽ tổ chức Đêm Khoa Học 

từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Ba 21 tháng Giêng, tại trường Gaithersburg 

High School. (Ngày Tuyết: Ngày 28 Tháng Giêng) 

 

Tại chương trình này, phụ huynh sẽ được nghe các giáo viên MCPS nói về các tiêu chuẩn 

khoa học và những gì họ có thể mong đợi các con học trong lớp. Các phiên hợp nhắm 

vào các phụ huynh có học sinh ở tiểu học và trung học cấp II. 

Sẽ có dịch vụ trông trẻ và thông dịch miễn phí.  

 

Địa chỉ Trường Gaithersburg High School là 101 Education Blvd ở Gaithersburg.  

 

Ghi danh cho chương trình.  

 

Ngày Lễ Tưởng Niệm Martin Luther King Jr Được Tổ Chức vào Ngày 20 Tháng 

Giêng, 2020  

 

Lễ Tưởng niệm và Kỷ niệm Sinh nhật hàng năm của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr sẽ 

được tổ chức từ 4 giờ đến 6 giờ 30 tối vào ngày thứ Hai 20 tháng Giêng tại Music Center 

ở Strathmore. 

 

Chương trình sẽ ca tụng cuộc đời của Dr. King qua các trình bày, nhạc và các trình diễn 

kịch nghệ. Một triển lãm nghệ thuật thị giác được các học sinh MCPS sửa soạn thể hiện 

"Giấc mơ của Trẻ Em" sẽ được trình bày. Sẽ có màn trình diễn của Dem Raider Boyz 

Step Squad, Học viện Ba lê Akhmedova, Kevin Dukes và màn trình diễn đặc biệt của 

Ronnie Diamond Hoard - cựu ca sĩ chính của Ohio Players. Trường Trung Học Cấp II  

Dr. Martin Luther King, Jr và Vast Expressions of Song Ensemble- Thể Hiện Bao La của 

Bài Hát Đồng Diễn sẽ được thực hiện và hướng dẫn bởi nghệ sĩ địa phương Vohn 

Higgonbotham. 

 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/high-school-science-curriculum-night-jan-21/


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

Vé chỉ có sẵn trong ngày lễ kỷ niệm vào ngày thứ Hai 20 tháng Giêng tại Music Center 

bắt đầu lúc 3 giờ chiều.  Mỗi người sẽ được phát một vé và khi vào có thể ngồi bất kỳ chỗ 

trống nào. Vào chỗ ngồi sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều. Thêm thông tin, yêu cầu xem trang 

mạng Strathmore hay trang mạng Montgomery County Office of Human Rights. 

Music Center tại Strathmore ở tại 5301 Tuckerman Lane, North Bethesda. 

 

Thông Báo cho Những Người Đăng Ký của Hệ Thống Alert MCPS/Alert 

Montgomery 

 

MCPS đang mở rộng việc sử dụng hệ thống Alert MCPS để gửi các thông điệp toàn hệ 

thống quan trọng đáng kể đến cộng đồng. Thông báo về việc đóng cửa khẩn cấp và mở 

cửa trễ sẽ tiếp tục được gửi đến những người đăng ký qua hệ thống Alert MCPS. Trong 

việc mở rộng, người đăng ký cũng sẽ nhận được thông báo về các cuộc họp và chương 

trình cộng đồng do MCPS tài trợ và thông báo về hoạt động của Hội đồng Giáo dục. Các 

thông báo Alert MCPS được thêm vào tin nhắn mà người dùng hiện có thể nhận được từ 

MCPS hoặc trường của con em. Tin nhắn và thông báo sẽ đến dưới hình thức email và tin 

nhắn qua điện thoại của Alert MCPS. 

Nhân viên và phụ huynh được khuyến khích truy cập Alert MCPS/Alert Montgomery để 

xem lại và cập nhật các lựa chọn đăng ký hiện tại của quý vị. Một khi quý vị vào trương 

mục của mình, quý vị có thể chọn các trường mà các con đang học hoặc trường quý vị có 

quan tâm, và cũng cho biết nếu quý vị muốn nhận thông báo cho “All School-Wide 

System Alerts”- Tất Cả Thông Báo Toàn Hệ Thống Trường Học. Xem lại lựa chọn của 

quý vị một cách cẩn thận. Nếu quý vị đã chọn lựa chọn cấp cao nhất của Trường Công 

lập Quận Montgomery, quý vị sẽ nhận được các tin nhắn dành cho các trường mà quý vị 

có thể không quan tâm đến. 

 

Kiểm tình trạng Alert MCPS của quý vị tại đây.  

 

Hội Chợ HBCU Được Tổ Chức vào Ngày 24 Tháng Giêng 

 

Hội chợ Thường Niên Historically Black Colleges and Universities Năm Thứ 12 (HBCU) 

sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày thứ Sáu 24 tháng Giêng tại Universities 

at Shady Grove, Building III, 9640 Gudelsky Drive ở Rockville. Việc nhận học tại chỗ sẽ 

được tổ chức từ 3 giờ 30 đến 8 giờ tối. 

 

Sự kiện miễn phí này sẽ cung cấp cho các học sinh lớp 8-12 một cơ hội để gặp các đại 

diện từ hơn 60 trường Đại Học Lịch Sử Đen (HBCUs). Các đại diện HBCU sẽ chia sẽ 

thông tin và trả lời các câu hỏi của học sinh và phụ huynh. Chương trình cũng trình bày 

một hội thảo chuẩn bị cho đại học cho các học sinh trung học cấp II và các phụ huynh, 

một ban thảo luận về đời sống đại học, một buổi hỗ trợ hoàn tất đơn FAFSA, thông tin về 

học bổng và nhiều hơn. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.strathmore.org-252Fevents-2Dand-2Dtickets-252Fmlk-2Dtribute-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3D0WewuhEm7zV0ofhQUK5vvNDbVxYnXtfSHxQMdqllPKg-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=2K8OKs_rZSYmVDQ0n0giYLeU9LeNuSdrNnooPbbg97I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.strathmore.org-252Fevents-2Dand-2Dtickets-252Fmlk-2Dtribute-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3D0WewuhEm7zV0ofhQUK5vvNDbVxYnXtfSHxQMdqllPKg-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=2K8OKs_rZSYmVDQ0n0giYLeU9LeNuSdrNnooPbbg97I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.montgomerycountymd.gov-252Fhumanrights-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3DQC-252FG-252BNimBQC2FJpgXg4qed3ZwQNPFdFhgJNMcccYplQ-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=vga-Yu2GHp_v3rZB2TdyzdEgGIGtDjxYDUFLNBdliAY&e=
https://member.everbridge.net/index/1332612387832009#/faq


Một số đại diện của HBCU sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn tại chỗ với các học sinh lớp 

12. Trong các buổi phỏng vấn, các học sinh cũng có thể được miễn lệ phí ghi danh, giải 

thưởng học bổng và nhận học tại chỗ.  

 

Cần phải ghi danh trên mạng. Thông tin về hội chợ và ghi danh có tại đây. 

 

Hội chợ này do MCPS, Montgomery County Branch of the NAACP và Washington 

Inter-Alumni Council of the United Negro College Fund bảo trợ. 

 

Tôn Vinh Cuộc Đời của Dr. King bằng Cách Phục Vụ Cộng Đồng của Qúy Vị 

 

Vào ngày thứ Hai 20 tháng Giêng, hãy tham gia cùng hàng ngàn học sinh và gia đình 

khác của Quận Montgomery để tôn vinh cuộc sống và những lời dạy của Dr. Martin 

Luther King Jr bằng cách tham gia chương trình Ngày MLK 2020 của Trung tâm Tình 

nguyện Quận Montgomery tại Bethesda North Marriott và Trung tâm Hội Nghị, từ 1-3 

giờ chiều.  

 

Những người tham gia sẽ có cơ hội trợ giúp với nhiều dự án dịch vụ phù hợp với tình 

nguyện viên ở mọi lứa tuổi và các học sinh có thể kiếm được giờ Dịch Vụ Học Vấn Học 

Sinh, Student Service Learning (SSL). Các hoạt động sẽ bao gồm đóng gói thực phẩm 

cho người đói, tạo ra những chiếc khăn cho các bệnh nhân nhà dưỡng, tạo thiệp Valentine 

cho người cao niên, và tặng áo khoác cho cuộc vận động áo khoác. Ngoài ra, sự kiện này 

sẽ có một hội chợ tình nguyện nơi quý vị có thể tìm hiểu về những cách phục vụ với hàng 

chục tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các cơ quan chính phủ trong suốt cả năm.  

 

Sự kiện này là miễn phí, nhưng số chỗ hạn chế và đòi hỏi phải đăng ký trước. Ghi danh 

tại đây. 

 

Sẽ có các chương trình dịch vụ với nhiều dự án nhỏ hơn ngày hôm đó tại Gaithersburg, 

Germantown, Olney, Rockville, Silver Spring và Bethesda. Xem trang mạng Volunteer 

Center’s MLK Day để biết chi tiết và liên kết đăng ký. 

 

 

Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo Trợ Cuộc Thi Video Đề cập Sử Dụng Rượu ở 

Tuổi Vị Thành Niên 

Liên minh Keeping It Safe- Giữ An Toàn tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo một 

lời nhắn cộng đồng dài 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng 

rượu dưới 21 tuổi. 

Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung 

học cấp II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $100 đến $1,000 

được dành cho các đội thắng giải. Các bài dự thi phải được nạp trước Ngày 28 Tháng 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familysupport/hbcu/
https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=475003
https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=475003
https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html
https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html


Hai trước 4 giờ chiều. 

 

Liên minh Keeping it Safe là một liên minh nhiều cơ quan, công lập-tư nhân mà mục 

đích chính là ngăn cản việc sử dụng rượu dưới tuổi, giảm tình trạng thanh thiếu niên tiếp 

cận với rượu và giảm tác dụng của việc sử dụng rượu của thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. 

 

Vào trang mạng này để biết thêm chi tiết và các quy tắc cuộc thi chính thức. 

 

Nhận Các Ghi Danh cho Cuộc Tranh Giải Video PSA Choose Respect (Chọn Tôn 

Trọng)  
 

Cuộc thi phim video PSA hằng năm lần thứ 11 Choose Respect Montgomery hiện đang 

chấp nhận những bài dự thi. Cuộc thi này thách thức các học sinh trung học cấp II và cấp 

III tạo một băng video nguyên thủy dài 60 giây thông báo công chúng để nâng cao nhận 

thức về việc lạm dụng trong các buổi hẹn hò và bạo lực gia đình ở các thanh thiếu niên.  

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp bài theo cá nhân 

hay theo nhóm. Ba phim video hay nhất thắng giải tiền mặt (giải hạng nhất là $1,000). 

Hạn cuối nạp bài là ngày thứ Sáu 28 tháng 2. 

 

Thêm chi tiết có thể tìm thấy tại đây. 

 

Người thắng giải sẽ được công bố tại hội nghị hẹn hò lành mạnh dành cho thiếu niên 

Choose Respect vào ngày Chủ nhật 29 tháng Ba, từ 1 đến 4 giờ chiều tại Wheaton 

Community Recreation Center. 
 

Thành Viên Hội Đồng Rice Sẽ Tổ Chức Các Buổi Họp về Tình Trạng Giáo Dục tại 

Quận Montgomery  

 

Cư dân Quận Montgomery được mời tham gia hai buổi họp sắp đến về tình trạng giáo 

dục tại Quận Montgomery. Các buổi họp, được Thành Viên Hội đồng Craig Rice tổ chức, 

sẽ tạo cơ hội cho các thành viên cộng đồng tìm hiểu về sự sẵn sàng học tập, con đường sự 

nghiệp và cơ hội học tập dựa trên công việc mà hướng dẫn các học sinh từ lớp chuẩn bị 

mẫu giáo đến công việc làm. Các buổi họp sẽ được tổ chức vào Ngày 28 tháng Giêng tại 

trường Montgomery College ở Germantown và Ngày 4 tháng Ba tại Northwood High 

School. Giám Đốc Các Trường Học MCPS Jack Smith, Dr. DeRionne Pollard Chủ tịch 

trường Montgomery College, và Dr. Stewart Edelstein, giám đốc điều hành của 

Universities of Shady Grove, sẽ tham gia trong cuộc trò chuyện.  
 

Học Sinh Muốn Trở Thành Hội Viên của Hội Đồng Không?  

 

Quá trình bầu cử Student Member of the Board of Education (Thành Viên Học Sinh của 

Hội Đồng Giáo Dục) đã bắt đầu với quy trình nạp đơn đề cử SMOB. Học sinh là cư dân 

Quận Montgomery, đã đăng ký tại trường MCPS, và hiện là học sinh lớp 10 hoặc 11 là 

http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/choose-respect.aspx
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/RespectFest.html
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/RespectFest.html


đủ điều kiện để ứng cử và có thể nạp đơn đề cử từ bây giờ cho đến Ngày 24 tháng 

Giêng, 2020 lúc 5 giờ.  

 

Mẫu đơn đề cử được tìm thấy ở các trang 26-27 trong quá trình bầu cử SMOB. Các nghi 

thức, dòng thời gian cho các ứng cử viên tiềm năng và dòng thời gian cho toàn bộ quá 

trình được đăng trên trang mạng MCPS SMOB Election. 
 

 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/smob/election-process.aspx%20.

