
 

Ngày 10 tháng Ba, 2020 Tờ Tin Vắn  

 
 

Cập nhật Cộng đồng về Chuẩn bị cho COVID-19 (coronavirus) 

Ngày hôm qua (Ngày 3 Tháng 3), Hội Đồng Quận Montgomery đã nhận tin từ 

Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) và Office of 

Emergency Management and Homeland Security về những cố gắng chuẩn bị cho vi 

khuẩn coronavirus của Quận. Hội đồng đã nhận được thông tin cập nhật về coronavirus 

(COVID-19) và bàn luận về các nỗ lực của Quận để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của 

tất cả các dân cư. Lãnh đạo MCPS và các cộng tác cộng đồng và các nhóm liên hệ khác 

đã tham gia vào cuộc bàn luận quan trọng này. 

 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng nên xem tin và đọc các tài 

liệu quan trọng mà đã được chia sẻ tại buổi loan tin. 

 

DHHS đã chia sẻ là nguy cơ đối với công chúng Mỹ nói chung vẫn còn thấp và cho đến 

nay, không có trường hợp nào được xác nhận ở Maryland hay tại Vùng Thủ đô Quốc gia. 

Theo luật của Maryland, Nhân Viên Y Tế Quận quyết định về việc đóng cửa trường học 

khi liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng. Những quyết định này được thực hiện với 

sự cộng tác của các cơ quan quận khác. Vào lúc này, theo hướng dẫn của DHHS, các 

trường sẽ vẫn mở cửa và điều hành ở cấp quận sẽ tiếp tục như bình thường. 

 

Đọc Toàn Bộ Tin Nhắn cho Cộng Đồng 

 

Ba Ứng Viên Chung Kết cho Giải Thưởng Giáo Viên MCPS của Năm Đã Được 

Công Bố 

 

Ba giáo viên đã được chọn là ứng viên chung kết cho giải thưởng Giáo Viên MCPS của 

Năm 2020-2021 do Quỹ Giáo Dục Marian Greenblatt tổ chức. Họ là: Anne Moore, giáo 

viên mẫu giáo tại Trường tiểu học Farmland; Inge Chichester, giáo viên chuyên môn 

World Studies tại trường Sligo Middle School; và Rodney Van Tassell, thầy giáo điều 

hành trợ giúp môn xã hội học tại trường Winston Churchill High School. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_AWzYW-2DF7gBM&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=qFpgHQETtIaQtw-EGxqXk6iK9e3DEFrxQIpz_gCJsSw&s=7WS30Xe7vm_qBJidy_9s2ovs9iDkYxy7zCVB9XtBLPY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__montgomeryschoolsmd.parentlink.net_departments_publicinfo_community_school-2Dyear-2D2019-2D2020_CoronavirusPreparednessBoardofHealthFINAL3-2D3-2D20.pdf&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=qFpgHQETtIaQtw-EGxqXk6iK9e3DEFrxQIpz_gCJsSw&s=6jII5hPLJj96Wp0P6fro2p6ZMnbAH7LBVH6vn5QxxNU&e=
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2019-2020/coronavirus-update-20200303.html


Anne Moore là giáo viên mẫu giáo tại Trường tiểu học Farmland. Moore là giáo viên tại 

MCPS đã được 23 năm. Là giáo viên có National Board Certified, cô tạo các mối quan hệ 

chân thành, chu đáo để học sinh có thể phát triển về mặt học thuật và xã hội. Lớp học của 

cô là một nơi hào hứng và vui vẻ. Kỹ năng của cô trong các việc giảng dạy đơn giản và 

nâng cao là vượt trội. Cô giáo tiếp chuyện với phụ huynh không biết mệt, cho họ ý kiến 

phản hồi kịp thời về thành tích của con em ở trường và lời khuyên về cách giúp con em 

tiến bộ ở nhà. Cô đã tạo ra một "hội thảo viết" để trau dồi sự yêu thích viết lách và xuất 

sắc trong kỹ năng viết. Các học sinh tổ chức tiệc cho các tác giả vào cuối năm để trình 

bày bài viết của họ. Sự cam kết thành công trong học tập của cô cũng đưa đến việc cô tài 

trợ và thực hiện chương trình đọc sách mùa hè cho các học sinh lớp một và hai. Cô có 

kinh nghiệm trong việc sử dụng dữ liệu để hướng dẫn dạy cho lớp học của mình. Việc cô 

tập trung vào sự hợp tác, dữ liệu và lập kế hoạch đã khiến 25 học sinh của cô đạt tiêu 

chuẩn cấp lớp để nhận dạng chữ và phát âm. Cô cũng đã từng là một giáo viên cố vấn cho 

một số giáo viên học sinh, và đã hỗ trợ các giáo viên kỳ cựu. Moore đã từng là trưởng 

nhóm mẫu giáo, một thành viên của ủy ban Kế hoạch cải tiến trường học và Ngày hội 

trường, và nhân viên liên lạc của PTA. 

 

—“Ms. Moore là người để giới thiệu tốt nhất về trường mà một em trẻ có thể hiểu được! 

phụ huynh Rachel Lanman đã viết.  

 

Inge Chichester là giáo viên chuyên môn World Studies tại Trường Sligo Middle 

School. Cô hy vọng sự tuyệt vời từ các học sinh và là một người ủng hộ mãnh liệt cho 

các em. Cô hỗ trợ các em khi cô giữ các em trách nhiệm. Cô lắng nghe các em, và có một 

khả năng đặc biệt để khiến các em nhìn thấy và tin tưởng vào sự phát triển và khả năng 

của chính các em. Cô nói chuyện với các em về tự chăm sóc và chiến lược để đảm bảo 

thành công. Cô đem tình thương vào công việc và tích cực tìm các học sinh cần hỗ trợ 

học tập. Cô chào đón tất cả học sinh khi họ đi qua cửa chính mỗi sáng bằng loa phóng 

thanh. Cô kết thúc mọi cuộc trò chuyện với học sinh với câu châm ngôn của mình: "Tôi 

yêu em nhiều lắm!" Lớp học của cô có cảm giác như một gia đình. Trong các cuộc họp 

lập kế hoạch, cô thách thức các giáo viên trở thành người chấp nhận rủi ro trong lớp học 

và thúc đẩy họ đưa ra những bài học hay hơn là "đủ tốt." Cô liên tục đặt câu hỏi--"Có 

cách nào để tạo ra thế giới thực hơn cho trẻ em của chúng tôi không?" "Làm thế nào 

chúng ta có thể sửa đổi và thích nghi với điều này?" "Chúng ta có thể làm gì để dạy lại 

khái niệm này nếu học sinh không hiểu lần đầu tiên?" Chichester là một cô giáo 19 năm 

kỳ cựu ở MCPS. Các đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh gọi cô là siêu sao. Một giáo 

viên gọi cô ấy là người "tích cực truyền nhiễm", một thứ gì đó bạn sẽ đạt được nếu bạn 

quanh cô ấy đủ lâu. Cô ấy đi đầu trong ngày sự nghiệp của trường học, điều hành chuyến 

đi của lớp 7 đến Juior Achievement Finance Park và tổ chức hai buổi cho tình nguyện 

viên của AmeriCorps. 

 

- "Cô ấy luôn là một giáo viên mà tôi ngưỡng mộ, theo cách mà cô ấy tạo mối quan hệ 

với học sinh... Học sinh cảm thấy rằng Inge là một nơi an toàn, một người bạn tâm giao, 

một đồng minh và một người sẽ không bao giờ từ bỏ chúng. Như cô nói hàng ngày với 



mỗi học sinh của mình, "Tôi yêu em nhiều lắm," trưởng nhóm lớp sáu Laura Corvelli đã 

viết 

 

Rodney Van Tassell là thày giáo điều hành trợ giúp môn xã hội học tại trường trung học 

Winston Churchill từ năm 2011. Ông cũng đã làm việc tại trường Takoma Park Middle 

School. Ông được biết đến như một người giải quyết vấn đề hợp tác, kiên nhẫn, chi tiết 

và không ngừng tìm kiếm những ý tưởng mới. Ông đã gây sự chú ý về học tập của học 

sinh cho văn phòng của ông bằng cách làm mẫu và giảng dạy về học tập dựa trên dự án. 

Năm nay,ông sắp xếp bàn học sinh theo nhóm bốn người, vì ông tin rằng điều này thúc 

đẩy học sinh bàn luận với nhau. Những bài học của ông rất vui và sáng tạo. Ông đã có 

những học sinh viết một bài hát chia tay giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc; và chuyển lớp học 

của mình thành phòng xử án để các học sinh viên đưa Thomas Jefferson ra tòa vì đã viết 

Nghị quyết Kentucky. Những nỗ lực này đã mang lại thành tích cao trong các kỳ thi Xếp 

Lớp Cao (AP) Lịch sử Hoa Kỳ và Thẩm Định Trung Học Maryland. Trong thập kỷ qua, 

ông đã phát triển các chương trình AP Lịch sử Hoa Kỳ và Tâm lý học vào khoảng 300 

phần trăm và thấy điểm số tăng từ mức trung bình 3,5 lên 4,1. Ông là huấn luyện viên 

trưởng lâu năm của Churchill về bơi và lặn, và cũng là huấn luyện viên của nhiều vận 

động viên All American, All-County và All-Met.  

 

- "Giáo viên giỏi là người sẽ dạy bạn đủ để vượt qua lớp học, nhưng một giáo viên tuyệt 

vời, như ông Van Tassell, sẽ khiến bạn yêu thích môn học của mình và muốn đến lớp mỗi 

ngày," học sinh Emily Abramson viết. 

 

Quỹ Giáo Dục Greenblatt cũng vinh danh Joanna Martinezz-Mack, giáo viên khoa học 

tại Julius West Middle School, là Giáo Viên Ngôi Sao Đang Lên của Năm 2020. Giải 

thưởng này vinh danh các giáo chức có kinh nghiệm chưa đến năm năm có sự sáng tạo và 

lòng hăng say khuyến khích các học sinh vươn lên và thành đạt nhiều hơn. 

 

Những ứng viên chung kết của Giải Thưởng Giáo Chức Của Năm, phải có năm năm kinh 

nghiệm dạy học hoặc nhiều hơn tại Quận Montgomery, sẽ được phỏng vấn bởi một ban 

gồm các nhà giáo dục, thành viên Hội Đồng Giáo Dục, nhân viên MCPS và đại diện từ 

Hội Đồng Quận Montgomery của Hội Phụ Huynh, cũng như thành viên của gia đình 

Greenblatt. 

 

Các giáo chức, cùng với các nhân viên khác của MCPS và các cộng sự viên, sẽ được vinh 

danh cho công việc phi thường của họ như là một phần của Lễ trao Giải thưởng 

Champions cho trẻ em hàng năm. Giáo chức MCPS của năm sẽ được tuyên bố trong 

chương trình, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai 27 tháng Tư, tại Bethesda Blus & Jazz 

Super Club ở Betheda.  

 

Marian Greenblatt Fund, được đặt tên theo một cựu thành viên Hội Đồng Giáo Dục, công 

nhận các giáo viên khuyến khích các học sinh thành đạt, khuyến khích các giáo viên trẻ 

trở thành người giỏi nhất khi có thể được, và giúp các trường học và cộng đồng của họ. 

http://www.greenblatteducationfund.org/


Quỹ trao giải cho mỗi Giáo Chức của Năm một giải thưởng trị giá $2,000, và giáo viên 

Rising Star được trao tặng $1,000.  
 

 

Giảm Vắng Mặt Thường Xuyên: Mỗi Ngày Là Quan Trọng 

 

Bạn có biết rằng hơn 8 triệu học sinh Hoa Kỳ vắng mặt gần một tháng học mỗi năm. 

Vắng mặt thường xuyên là một vấn đề đang gia tăng trên cả nước và MCPS không ngọai 

lệ.  

 

Đi đến trường mỗi ngày rất là quan trọng. 

 

Thành công ở trường đi đôi với việc đi học tốt. Khi gần tới kỳ nghỉ Xuân, các bậc cha mẹ 

được khuyến khích đảm bảo con cái họ đến trường mỗi ngày. Chúng tôi biết rằng kéo dài 

kỳ nghỉ của quý vị thêm một vài ngày rất hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng, những ngày đó 

được coi là  vắng mặt. Chỉ một vài ngày vắng mặt ở đây và đó, ngay cả khi các em vắng 

mặt có lý do, có thêm quá nhiều thời gian học tập bị mất và con quý vị bị yếu kém ở 

trường.  

 

Hãy cho con quý vị món quà đi học hằng ngày và giúp xây dựng thói quen đi học này. 

 

Những Gì Chúng Tôi Biết 

 

Một học sinh vắng mặt thường xuyên nếu em vắng mặt 10 phần trăm (18 ngày) trở lên 

trong năm học, bất kể sự vắng mặt có lý do hay không. 

 

 Trẻ em ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc và các nhóm kinh tế xã hội có thể vắng mặt 

thường xuyên, nhưng nguy cơ cao nhất là trẻ em sống trong nghèo khó và những 

em vô gia cư. 

 Một nửa số học sinh vắng mặt hai đến bốn ngày trong tháng Chín sẽ đưa đến sự 

vắng mặt gần một tháng.  

 Trẻ em vắng mặt thường xuyên ở lớp chuẩn gị mẫu giáo, mẫu giáo và lớp một ít 

có khả năng đọc đúng trình độ ở lớp ba.  

 Học sinh không thể đọc đúng trình độ vào cuối năm lớp ba có xác xuất bỏ học ở 

trung học cấp III gấp bốn lần hơn so với những em đọc thành thạo ở lớp ba.  

 Đến lớp sáu, sự vắng mặt kinh niên trở thành một chỉ số hàng đầu cho thấy một 

học sinh sẽ bỏ học trung học cấp III. 

 

Nếu bạn biết một em trẻ phải có khó khăn với việc đi học, hãy liên lạc với Division of 

Pupil Personnel and Attendance Services tại số 240-740-5620. 
 

 

 



Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 2 Tháng Năm 

 

Phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng MCPS được mời đến Hội Nghị Giáo 

Dục Đặc Biệt hàng năm lần thứ bảy, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho Một Ngày 

Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ trưa  ngày thứ 

Bảy 2 tháng Năm tại Quince Orchard High School, 15800 Quince Orchard Road ở 

Gaithersburg. 

 

Diễn giả chính là Patricia Crain de Galarce, Ed.D., giám đốc Center for Inclusive and 

Special Education, và phó khoa trưởng tại Graduate School of Education tại Lesley 

Universitiy.  

 

Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt là miễn phí và dành cho phụ huynh/giám hộ, nhà giáo dục 

và các đối tác cộng đồng. Dịch vụ trông trẻ, bữa ăn sáng nhẹ và dịch vụ phiên dịch được 

cung cấp. 

 

Thêm chi tiết 

 

Ghi danh tham dự.  
 

 

Cuộc Thi Bích Chương Dành cho Học Sinh từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12 

 

Là một phần của Tháng Di sản Người Mỹ Châu Á và Thái Bình Dương, Nhóm Sinh Hoạt 

Thành Tích Học Sinh Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific American Student 

Achievement Action Group - APASAAG) đang đồng tài trợ cho một cuộc thi bích 

chương cho các học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. 

 

Cuộc thi đòi hỏi các học sinh nhận định một người Mỹ gốc Á sống hoặc đã chết đáng chú 

ý, và tạo ra tác phẩm nghệ thuật ghi lại chân dung và hình ảnh mà tiêu biểu cho sự đóng 

góp của người đó.  

 

Người thắng giải nhất, nhì và thứ ba sẽ được giải thưởng tiền mặt cho mỗi cấp tiểu học, 

trung học cấp II và trung học cấp III.  

 

Các tác phẩm nạp phải được đóng dấu bưu điện trước ngày thứ Tư 1 tháng Tư. 

 

Cùng với APASAAG, cuộc thi này được đồng tài trợ bởi Hiệp hội phụ huynh người Mỹ 

gốc Hoa của Quận Montgomery, Quỹ tưởng niệm Calvin Li, Lực lượng đặc nhiệm Mỹ 

Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội người Mỹ gốc Việt và Hiệp hội người Mỹ gốc 

Indonesia.  

 

Thêm thông tin về cuộc thi bích chương.  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/events/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8xpHPlDHxND_7m2B_VqcP01w-05ocQXCB3tJ1rTIJcaqjg/viewform


 

MCPS Tìm Kiếm Người Tổ Chức Chương Trình Summer RISE 

Quý vị có muốn dạy cho các em học sinh MCPS lớp 11 và 12 về nơi làm việc và lãnh 

vực nghề nghiệp của quý vị trong ba đến bốn tuần vào mùa hè này như là một phần của 

chương trình Summer RISE không? MCPS đang tìm kiếm những chủ nhân trong tất cả 

các lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng có nhu cầu đặc biệt với những ngành về nghệ thuật và 

giải trí, khoa học, quản lý kinh doanh, an ninh mạng, kỹ thuật, y tế, công nghệ thông tin 

và luật pháp. 

Summer RISE giúp các học sinh MCPS tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp và giúp các 

nhà tuyển dụng xây dựng lực lượng lao động trong tương lai.  

 

Để biết thêm thông tin về Summer RISE hãy truy cập trang mạng, tham dự phiên thông 

tin và/hoặc đăng ký để làm người tổ chức. Đăng ký để tổ chức sẽ chấm dứt vào Ngày 31 

tháng Ba. 

 

 

Trình Bày Bản Báo Cáo Thường Niên 2019 

 

Báo Cáo Thường Niên cho Cộng Đồng 2019 hiện đã có. Báo cáo thường niên cho cộng 

đồng bao gồm những điểm nổi bật từ năm học 2018-2019 và chúng ta đang ở đâu khi nói 

đến sự công bằng và xuất sắc trong học tập, tiến bộ, thành tích và cơ hội. Bản báo cáo 

cung cấp cộng đồng với thông tin về chúng tôi là ai, dữ liệu thành tích học sinh, dữ liệu 

thành tích điều hành, và những bước mà MCPS phải làm để hoàn thành đường lối và sứ 

mạng của MCPS. Xem https://www.montgomeryschoolsmd.org/annualreport/2019/ để 

đọc Bản Báo Cáo Thường Niên.  
 

 

Để Dành Ngày Này: Chiếu phim, Thảo Luận Được Tổ Chức vào Ngày 16 Tháng Tư  

 

Phụ huynh và các thành viên cộng đồng được mời tham gia buổi chiếu phim của "Khả 

Năng Phục Hồi: Sinh Học của Sự Căng Thẳng & Khoa Học của Hy vọng" vào Ngày thứ 

Năm 16 tháng Tư.  

 

Sự kiện này sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối tại thính phòng trường Northwest 

High School, 13501 Richter Farm Road ở Germantown.  

 

Sau buổi chiếu phim, sẽ có một cuộc thảo luận về việc vượt qua khó khăn và xây dựng 

sức mạnh. 
 
 

http://www.mcps-summerrise.org/
http://bit.ly/SummerRISEInformationSession
http://bit.ly/SummerRISEInformationSession
http://bit.ly/SummerRISE2020
https://www.montgomeryschoolsmd.org/annualreport/2019/
https://kpjrfilms.co/resilience/
https://kpjrfilms.co/resilience/


Quan tâm đến Chính trị Địa Phương? Nộp Đơn để Trở thành Thành Viên Hội Đồng 

trong một Ngày 

 

Các học sinh lớp 8, 9, 10 và 11 có quan tâm đến chính trị và muốn biết làm thế nào để 

phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng Quận Montgomery được mời gửi bài dự thi cho 

Ủy viên Hội đồng Craig Rice "Thành Viên Hội Đồng trong Một Ngày”.  Để ghi danh, các 

học sinh có thể nạp một phim video (hai phút hay ít hơn) hay một bài viết (500 chữ hay ít 

hơn) trả lời các câu hỏi sau đây: 

 

 Vấn đề chính sách công cộng quan trọng nhất mà những người trẻ phải đối mặt 

ngày hôm nay là gì? 

 Em có những đề nghị gì cho các lãnh đạo quốc gia, tiểu bang, và/hay địa phương 

để đối phó với vấn đề này? 

 

Một học sinh sẽ được chọn là Thành Viên Hội Đồng Danh Dự và sẽ theo Ủy viên Hội 

Đồng Rice nguyên ngày. Giải thưởng tiền mặt sẽ được trao cho giải nhất, nhì và ba.  

 

Các bài dự thi phải được nạp trước 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 3 tháng Tư. Học sinh thắng 

giải sẽ được tiếp cận độc quyền với Ủy viên Hội đồng Craig Rice, người giữ chức Chủ 

tịch Ủy ban Giáo dục và Văn hóa của Hội đồng, và sẽ dành cả ngày làm khách mời danh 

dự của Hội đồng. 

 

Bài dự thi có thể được nạp tại đây. 

 

Kêu Gọi cho Mục Thi : Cuộc Thi Sức Mạnh Thiếu Nữ 

Để vinh danh Tháng Lịch sử Phụ nữ, Ủy Ban Phụ Nữ Quận Montgomery mời các dân cư 

tham gia Cuộc thi Sức Mạnh Thiếu Nữ năm thứ ba. 

Cư dân của quận từ 5 đến 105 tuổi được khuyến khích gửi một câu chuyện ngắn, bài thơ 

hoặc hình vẽ giải quyết câu hỏi sau: Khi chúng ta kỷ niệm 100 năm quyền bầu cử của 

phụ nữ, bạn nghĩ những chướng ngại nào vẫn tồn tại đối với phụ nữ và các em gái và làm 

thế nào bạn có thể giúp phá vỡ chúng? 

Bài dự thi thường là truyện ngắn, thơ và hình vẽ nhưng sự sáng tạo được khuyến khích và 

các bài nộp biểu cảm sáng tạo thay đổi được hoan nghênh. Bài dự thi sẽ được đánh giá 

dựa trên sự sáng tạo và nội dung; những người tham gia nên hạn chế sử dụng những lời 

bình luận thô tục và bình luận hay hình ảnh phân biệt chủng tộc hoặc giới tính. Các bài 

thắng giải sẽ được chọn từ bốn loại: tiểu học, trung học cấp II, trung học cấp III và người 

lớn. 

https://tinyurl.com/CM4aday2019


Tất cả những người thắng cuộc thi sẽ được đề cao trên trang mạng của Ủy ban Phụ nữ và 

nhận được một túi quà, một bức ảnh với các ủy viên và được mời làm khách danh dự với 

những người thắng giải khác tại cuộc họp của Ủy ban Phụ nữ Quận Montgomery. 

Các bài nạp sẽ được nhận đến ngày 31 Tháng Ba và giới hạn mỗi người một bài. Các bài 

thi viết không được quá 500 chữ. Bài dự thi phải bao gồm tên đầy đủ, tuổi, lớp và trường 

học (nếu có), số điện thoại và địa chỉ email. Những người thắng sẽ được loan báo vào 

ngày 30 tháng Tư. 

Để biết thêm thông tin và gửi bài dự thi trực tuyến, hãy truy cập trang mạg 2020 Cuộc 

Thi Sức Mạnh Thiếu Nử. Các tác phẩm dự thi cũng có thể được gửi qua email tới 

cfwinfo@montgomerycountymd.gov hoặc gửi đến: 2020 Girl Power Contest, 

Montgomery County Commission for Women, 21 Maryland Avenue, Suite 330, 

Rockville, MD 20850.   

Bài dự thi của trẻ vị thành niên phải có sự cho phép bằng văn bản của cha mẹ hoặc người 

giám hộ và bài do chính em làm. Tất cả các bài thi trở thành tài sản của Ủy ban Phụ Nữ 

Quận Montgomery và có thể được sử dụng công khai.  

Cuộc thi là do Ủy Ban Phụ Nữ Quận Montgomery, Montgomery County Public Libraries 

và Friends of the Library bảo trợ. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 240-777-8300 hay xem 

trang mạng Montgomery County Commission for Women. 
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