
Lời nhắn: Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng về Học Tập Trực 

Tuyến 

 

Ủy Ban Thông Tin và Tham Gia của Nhóm Liên Hệ của Hội Đồng Giáo Dục sẽ tổ chức một 
cuộc trò chuyện cộng đồng về học tập trực tuyến vào Ngày thứ Hai 19 tháng 10 từ 6 - 7 giờ 30 
tối. 

Quý vị có thể xem tại www.montgomeryschoolsmd.org, youtube.com/mcpstv hay trên MCPS-TV 
(Comcast 33, Verizon 36 và RCN 88). Quý vị có thể gửi trước các câu hỏi tại 
www.mcpssubmitquestion.org.  

 

WXY Phát Hành Công Cụ Ranh Giới Tương Tác 

Giai đoạn thứ hai của Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận sẽ tập trung vào sự tham gia với công 

cụ Khám phá Ranh giới Tương tác, mà sẽ cung cấp cho các nhóm liên quan MCPS cái nhìn 

sâu hơn và hiểu rõ hơn về ranh giới trường học. Công cụ này đã được phát triển bởi WXY 

Studios (WXY) như một phần của công việc liên tục với học khu để cung cấp một thẩm định 

toàn diện về ranh giới MCPS bằng cách phân tích các điểm dữ liệu khác nhau. 

Phát hành vào tháng Ba, một báo cáo tạm thời đã nhấn mạnh các khía cạnh chính của phân 

tích dữ liệu trong việc sử dụng, đa dạng và trạng thái gần. Báo cáo cũng bao gồm dữ liệu về 

tiêu chuẩn ranh giới từ các khu trường học khác và một tóm tắt về sự tham gia của cộng đồng. 

Công cụ tương tác sẽ được chia sẻ trong hai hội thảo công cộng trên mạng — vào ngày thứ Ba 

20 tháng 10 và ngày thứ Năm 22 tháng 10. Cả hai hội thảo trên mạng sẽ được tổ chức từ 7–8: 

30 tối. Một cuộc họp cộng đồng trực tuyến cũng sẽ được tổ chức từ 7-9 giờ tối vào ngày Thứ 

Tư 28 tháng 10, để các lãnh đạo WXY và MCPS nhận ý kiến từ công chúng về công cụ này. 

Tất cả các cuộc họp sẽ được tổ chức qua Zoom và sẽ cần phải đăng ký trước. Những người 

không thể tham dự sẽ có thể xem hội thảo trên mạng được thâu lại sau khi sự kiện kết thúc. 

Ghi danh cho các chương trình tham gia  

WXY cũng sẽ tổ chức các buổi tham gia với hiệu trưởng trường học và học sinh, cũng như các 

cuộc họp nhóm nhỏ hơn với các cộng đồng khó tiếp cận hơn. 

Tìm hiểu thêm về Nghiên Cứu Ranh Giới 

http://www.mcpssubmitquestion.org/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2Fboundary-analysis%2Finterim-report%2F&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cb4fd34b5f66c4d3fbeb808d870696231%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637382945201415643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GpS3lZChKq7%2FV%2BBY3IPxWsBIoxQ4KA3jGVYuy3zgx%2FA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2Fboundary-analysis%2Finterim-report%2F&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cb4fd34b5f66c4d3fbeb808d870696231%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637382945201415643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GpS3lZChKq7%2FV%2BBY3IPxWsBIoxQ4KA3jGVYuy3zgx%2FA%3D&reserved=0
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/districtwide-boundary-analysisphase-ii-engagement/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/


Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà cho Cư Dân Quận vì Đại Dịch COVID-19  

 

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang cung cấp việc hỗ trợ tiền thuê 

nhà ngắn hạn cho các gia đình đủ điều kiện mà đã có những tổn thất tài chính do đại dịch 

COVID-19. Trong khi còn có quỹ, chương trình sẽ cung cấp tối đa $4,000 cho các gia đình đủ điều 

kiện để trang trải chi phí cho tiền thuê nhà còn thiếu (còn nợ) và/hay một khoản tín dụng thuê nhà 

cho những tháng trong tương lai.  Chương trình được tài trợ qua khoản bổ sung trị giá $20 triệu cho 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS). 

Quý vị có thể học thêm và đang ký cho chương trình trợ giúp tiền thuê nhà tại trang mạng này.  

Đừng Quên Tuần Lễ Nhận Thức về Sức Khỏe Tâm Thần Ngày 26-31 Tháng 10 

Hãy chấm dứt sự kỳ thị. Hãy nói về sức khỏe tâm thần. 

MCPS sẽ tổ chức Tuần Lễ Nhận Thức về Sức Khỏe Tâm Thần từ Ngày 26 đến 31 tháng 10 với 

một cuộc triển lãm kéo dài một tuần, bao gồm các hội thảo Zoom, một hội chợ tài nguyên, các 

phiên thảo luận và một phiên họp lối vấn đáp. Một số hội thảo sẽ có trong nhiều ngôn ngữ. Tất 

cả các hội thảo và hoạt động trong suốt tuần sẽ được tổ chức trực tuyến. 

Sự kiện miễn phí, do MCPS và Hiệp hội Nhà Tâm lý Học Quận Montgomery tổ chức, dành cho 

nhân viên, học sinh và gia đình. 

Tuần lễ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 26 tháng 10 lúc 7 giờ tối với diễn giả chính Jill Haak 

Bohnenkamp, một phụ tá giáo sư và là giảng viên chính yếu tại National Center for School 

Mental Health tại University of Maryland School of Medicine. 

Mỗi ngày sẽ có nhiều phiên họp và các trình bày video về nhiều chủ đề khác nhau. Các chủ đề 

sẽ bao gồm tìm hạnh phúc trong thời gian COVID-19; truyền thông xã hội; nhận thức và phòng 

ngừa tự tử; lối sống lành mạnh; đối phó với sự thay đổi; tác động của tập thể dục; tính linh hoạt 

và an toàn trên mạng; và bạo lực trong hẹn hò. 

Tuần lễ lên đến cực điểm vào Ngày thứ Bảy 31 tháng 10 với hội chợ tài nguyên ảo trực tiếp và 

hội thảo trên mạng với lối vấn đáp. Tất cả các thành viên cộng đồng được mời tham gia sự kiện 

Zoom này từ trưa đến 1 giờ 30 chiều. Một lịch trình đầy đủ về các sự kiện trong tuần có tại đây. 

Xem phim video quảng cáo 

Nhiều tổ chức cộng đồng và chính phủ sẽ cung cấp thông tin trong hội chợ tài nguyên. Trong số 

đó: Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery; EveryMind; RAP/The Landing; Family 

Services, Inc.; BTheOne; Trung tâm Khủng Hoảng Quận Montgomery; Caring Matters and Our 

Minds Matter. 

Nếu học sinh MCPS tham gia trực tuyến các hoạt động Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần, em 

có thể đạt được tối đa năm giờ Dịch vụ Học vấn Học sinh (SSL) cho sự ủng hộ và nâng cao 

nhận thức về các chủ đề quan trọng được đề cập. Học sinh sẽ được yêu cầu lắng nghe các 

https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProgram.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mental-health/fair/index.aspx#schedule
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mental-health/fair/index.aspx#schedule
https://youtu.be/ssdgQTjDiVg


buổi họp và hoàn tất mẫu đơn Google, phản ánh thông tin em đã học được và cách em sẽ sử 

dụng thông tin đó để mang lại lợi ích cho cộng đồng trường học. 

Tuần Lễ Nhận Thức về Sức Khỏe Tâm Thần 

Bản Ghi Âm của Buổi Họp Cộng Đồng Hãy Nói về Sự Tôn Trọng Hiện Có 

 

Nếu quý vị mất dịp tham gia Hãy Nói về Sự Tôn Trọng: Buổi Họp Cộng Đồng về Ngăn Ngừa 
Sách Nhiễu và Tấn Công Tình Dục vào Ngày 13 tháng 10, quý vị có thể xem bản ghi âm tại 
đây.  

MCPS đã hợp tác với Văn Phòng Biện Lý Tiểu Bang Quận Montgomery, Sở Cảnh sát Quận 
Montgomery, Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân Tình dục, Chọn Tôn Trọng Montgomery, Hướng 
Dẫn Em Trai Trẻ thành Người Thanh Niên, EveryMind và Identity, Inc. để cung cấp diễn đàn 
cho học sinh và cộng đồng: 

● Ghi nhận những câu chuyện học sinh chia sẻ trên truyền thông xã hội 
● Chia sẻ hưởng ứng và cập nhật của MCPS (hành động tức thì, ngắn hạn và dài hạn) 
● Cung cấp một không gian kín đáo, an toàn để các học sinh đặt câu hỏi 
● Thu thập ý kiến của học sinh về các phương cách để hỗ trợ tốt hơn những học sinh mà 

là nạn nhân của sự quấy rối và tấn công tình dục 
● Kết nối học sinh và gia đình với các tài nguyên phù hợp 

Các tham luận viên bao gồm: 

● Lisette Dardon, Quản lý Địa điểm, Watkins Mill High School Wellness Center, Identity, 
Inc. 

● Captain Amy Daum, Giám đốc, Montgomery County Police Department Special Victims 
Unit 

● Debbie Feinstein, Trưởng Đơn vị Nạn nhân Đặc biệt, Montgomery County State’s 
Attorney’s Office 

● Rachel Larkin, Giám đốc, Crisis Prevention and Intervention, EveryMind 
● Jason Lomax, Giáo viên và Huấn luyện viên Đội bóng, Rockville High School 
● Rafiah Prince, Chương Trình Hỗ trợ Nạn nhân Tấn công Tình dục 
● Ed Clarke, Giám đốc về An toàn cho MCPS 
● Greg Edmundson, Giám đốc, Student Welfare and Compliance 
● Ed Reed, Trưởng Nhóm Thầy Cố Vấn Trường, Robert Frost Middle School 

 

https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2020/10/Mental-Health-Awareness-Week.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PzGMErP5qXY

