
 

Tin Vắn Ngày 29 Tháng Giêng, 2020 

 

Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới 

Học Viện Phụ Huynh MCPS cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội 

để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp thông tin, nguồn tư liệu, công cụ và lời 

khuyên để hỗ trợ cho sự thành công về học tập của con em. 

 

Các buổi hội thảo vào mùa đông 2020 đã bắt đầu. Quý vị không muốn mất cơ hội tham 

gia các phiên họp về sức khỏe tâm thần, an toàn trên mạng và truyền thông xã hội, nuôi 

dạy con tích cực, hỗ trợ thanh thiếu niên LGBTQ, và nhiều hơn nữa. 

 

Các buổi hội thảo của Học Viện Phụ Huynh đều miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch 

sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên 

trang mạng Parent Academy. 

 

Những Buổi Hướng Dẫn Của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Dành Cho Phụ 

Huynh vào Ngày 29 Tháng Giêng 

 

Văn phòng Giáo dục Đặc biệt MCPS sẽ tổ chức một số hội thảo cho phụ huynh/người 

giám hộ vào ngày thứ Tư 29 tháng Giêng. Các hội thảo được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 

30 tối tại trường tiểu học Weller Road, 3301 Weller Road ở Silver Spring.  

 

Những chủ đề sau đây sẽ được bàn luận— 

 

 Phần A đến Z's của Section 504 Plans 

 Chuẩn Bị Phụ Huynh cho Một Buổi Họp của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 

 Các Chiến Lược để Hỗ Trợ Một Học Sinh Lo Lắng 

 Kỹ Năng Giao Thiệp Thiết Thực để Sử Dụng với Các Con Tuổi Chuẩn Bị Đi Học 

 

Thêm chi tiết và ghi danh có tại đây. 
 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/special-education/19.12.09%20Parent%20Workshop%20flyer.pdf


 

Các Đề Cử cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập 

 

Hội Đồng Giáo Dục nhận các đơn đăng ký cho các giải thưởng dành cho cá nhân, nhóm 

và tổ chức tại Quận Montgomery. Ngày cuối nạp đơn là Ngày thứ Sáu 6 tháng 3. 

 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải 

Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 23. Giải 

Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh), 

nhóm và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập tại 

Montgomery County. 

 

Đề cử được chấp thuận trong những phương diện sau đây: 

 

 doanh nghiệp 

 cộng đồng cá nhân (mà có thể bao gồm học sinh)  

 nhóm trong cộng đồng 

 nhân viên MCPS 

 tình nguyện viên trường học 

 cá nhân tiền phong  

 

“giải thưởng Individual Pioneer"- Cá Nhân Tiền Phong đề cử những cá nhân mà đã đóng 

góp rất đặc biệt trong nhiều năm qua mặc dù hiện nay họ không còn hoạt động tích cực. 

Đóng góp của cá nhân này phải có một tác động rất sâu đậm đối với trường học trong 

một thời gian đáng kể. 

 

Những giải thưởng khác dành cho cá nhân (bao gồm các hoc sinh MCPS), nhóm hoặc 

thương mại mà đã cung cấp liên tục các dịch vụ, và quyết tâm hỗ trợ cho nền giáo dục 

công lập trong ba năm qua, như đã biểu lộ như sau: 

 

 một đóng góp xuất sắc của thời gian và sự chuyên môn cho các chương trình của 

MCPS, 

 phát triển và/hoặc bổ sung một chương trình hay kế hoạch xuất sắc, hay 

 một đóng góp đem đến ích lợi cho cả hệ thống trường học. 

 

Đơn đề cử có trên trang mạng Board of Education hay từ văn phòng Board. Đơn đề cử 

đã hoàn tất cần phải được gởi đến văn phòng Hội Đồng Giáo Dục trước 5 giờ chiều 

vào ngày thứ Sáu 6 tháng 3. 

 

Gửi mẫu đơn đến: 

Montgomery County Board of Education 

Carver Educational Services Center 

850 Hungerford Drive, Room 123 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/awards/


Rockville, Maryland 20850 

Fax: 301-279-3860 

Email 

 

Thêm thông tin, yêu cầu liên lạc với Danielle Susskind hay Becky Gibson tại văn phòng 

Montgomery County Board of Education tại 240-740-3030. 

 

MCCPTA Tổ Chức Buổi Chiếu Phim Tài Liệu Miễn Phí Screenagers 

 

Ủy Ban Công Nghệ An Toàn của Hội Đồng Cố Vấn Quận Montgomery PTA 

(MCCPTA), hợp tác với Trường Trung Học Cấp II Ridgeview, sẽ tổ chức buổi chiếu 

phim tài liệu miễn phí, Screenagers, lúc 7 giờ tối vào Ngày 4 tháng 2. Buổi chiếu phim sẽ 

được tổ chức tại Ridgeview Middle School, tọa lạc tại 16600 Raven Rock Drive ở 

Gaithersburg.  Tất cả phụ huynh, học sinh và nhân viên MCPS được mời để tìm hiểu 

thêm về các ảnh hưởng truyền thông xã hội đối với các trẻ em. Yêu cầu RSVP tại 

safetech@mccpta.org. 

 

Đề Cử cho Giải Thưởng Tổng Thống Dành cho Giáo Viên STEM 

 

Giải Thưởng Tổng Thống về Xuất sắc trong việc Giảng Dạy Toán và Khoa Học là danh 

dự cao quý nhất được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho việc giảng dạy khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật, toán học và/hay khoa học điện toán trong các lớp K-12. Giải thưởng được 

Quốc hội lập ra vào năm 1983. 

 

Giải thưởng công nhận những giáo viên có kiến thức nội dung sâu sắc về các môn học mà 

họ giảng dạy và khả năng thúc đẩy và tạo điều kiện cho học sinh thành công trong các 

phạm vi đó. Kể từ khi chương trình bắt đầu, hơn 4,800 giáo viên đã được công nhận cho 

những đóng góp của họ trong lớp học và nghề nghiệp của họ. 

 

Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, học sinh hoặc công chúng có thể đề cử những cá nhân 

xuất sắc mà dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và/hay khoa học máy điện toán 

cho các lớp K-6 trong năm nay. Ứng viên phải có ít nhất một bằng cử nhân và có ít nhất 

năm năm kinh nghiệm giảng dạy. 

 

Ngày cuối để đề cử là ngày Chủ nhật 1 Tháng 3. Hạn cuối nộp đơn là ngày Thứ Sáu 

1 Tháng 5. 

 

Người thắng giải nhận một giải thưởng $10,000 đô la từ Quỹ Khoa Học Quốc Gia, cùng 

với sự công nhận và cơ hội phát triển nghề nghiệp. 

 

Đề cử tại đây. 
 

Giải Thưởng Tổng Thống về Xuất Sắc trong việc Giảng Dạy Toán và Khoa Học 

mailto:Becky_Gibson@mcpsmd.org
mailto:safetech@mccpta.org
https://www.paemst.org/nomination/nominate
https://www.paemst.org/

