
HOÀN TẤT BẢN THĂM DÒ Ý KIẾN PHỤ HUYNH TRƯỚC NGÀY 3 THÁNG 12 

MCPS tổ chức một cuộc trò chuyện trực tuyến vào Ngày 12 tháng 11 về kế hoạch cho 

các học sinh trở lại học trực tiếp bắt đầu từ tháng Giêng 2021. Nếu quý vị bỏ lỡ di ̣̣̣̣p xem 

buổi họp, quý vị có thể xem tại đây. Các nhà lãnh đạo MCPS đã trả lời các câu hỏi về 

chương trình và việc thăm dò ý thích của phụ huynh. 

Thăm Dò Ý Thích của Phụ Huynh bắt đầu vào Ngày 11 tháng 11 và các câu trả lời sẽ giữ 

một phần quan trọng trong kế hoạch của chúng tôi để đem các học sinh trở lại. 

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý: 

● Chúng tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch trở lại trường chỉ khi các đo lường sức khỏe 

đáp ứng các điều kiện. 

● Chúng tôi hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn để làm dựa theo các chi tiết 

chưa được xác định về việc học tập trực tiếp sẽ như thế nào. Chúng tôi yêu cầu 

phụ huynh làm các lựa chọn ngay bây giờ vì số lượng học sinh muốn trở lại và các 

thông tin khác được chia sẻ qua cuộc thăm dò sẽ giúp cung cấp thông tin cho việc 

thành lập mô hình giảng dạy trực tiếp, số lượng các tòa nhà trường học mà chúng 

tôi có thể mở và xếp đặt lịch trình. Một trang hướng dẫn đã được phát triển để 

giúp phụ huynh xác định những gì thích hợp nhất cho hoàn cảnh riêng biệt của 

mỗi gia đình. 

● Kế hoạch của chúng tôi cũng phụ thuộc vào sự sẵn có của nhân viên. Nhân viên 

đã được yêu cầu nạp đơn xin nghỉ phép hay một điều kiện thích nghi phù hợp 

dựa theo đủ điều kiện cho mối quan tâm về sức khỏe hay nhu cầu chăm sóc 

người thân. Số lượng nhân viên sẽ ảnh hưởng cách chúng tôi cung cấp giảng dạy 

trực tiếp và có thể thay đổi theo từng trường. Ví dụ: giáo viên của con quý vị có 

thể đủ điều kiện cho một thích nghi và có thể không trở lại trường học, nhưng sẽ 

tiếp tục giảng dạy trực tiếp. Nếu quý vị chọn cho con trở lại học tập trực tiếp, có 

thể em sẽ không có giáo viên cụ thể tại trường. 

● Vào Ngày 6 tháng 11, chúng tôi đã chia sẻ là các gia đình chọn kinh nghiệm trực 

tiếp (mà sẽ vẫn bao gồm một số thành phần trực tuyến) có thể thay đổi sang mô 

hình hoàn toàn trực tuyến bất kỳ lúc nào. Các gia đình mà chọn lựa chọn hoàn 

toàn trực tuyến chỉ có thể thay đổi lựa chọn của họ dựa trên tình trạng sẵn có và 

hoàn cảnh đặc biệt. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSYSyXB5BMg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FSYSyXB5BMg&feature=youtu.be
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/dashboard/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/dashboard/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/Family%20Guide%20In%20Person%20Experiences_%20%20One%20Pager.pdf


● Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tất cả 

học sinh và nhân viên mà ở trong các tòa nhà của trường học sẽ được yêu cầu 

tuân theo các quy trình an toàn COVID-19 của chúng tôi. Điều này bao gồm, 

nhưng không giới hạn, việc sử dụng khăn che mặt, các bàn học cách xa nhau, rửa 

tay và khử trùng, quy trình kiểm tra sức khỏe và cải tiến hệ thống HVAC, nếu cần 

thiết. 

● Các gia đình sẽ nhận được thêm thông tin về kế hoạch cụ thể của trường học và 

mô hình giảng dạy trong tháng Giêng. 

● Số chỗ ngồi trên xe buýt trường sẽ bị giới hạn theo các quy chuẩn an toàn và 

chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ chuyên chở cho tất cả các gia đình mà 

yêu cầu. 

Nếu quý vị đọc hướng dẫn một trang và vẫn có câu hỏi về bản thăm dò trước khi quý vị 

gửi câu trả lời, yêu cầu gửi email đến mcpsinfo@mcpsmd.net với chủ đề “Bản thăm dò” 

và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ không thể 

trả lời cụ thể về việc học trực tiếp sẽ là như thế nào cho con quý vị. Điều này chỉ có thể 

được phát triển khi chúng tôi nhận được các câu trả lời từ tất cả phụ huynh. 

Nếu quý vị lỡ mất dịp xem cuộc trò chuyện trực tiếp, quý vị có thể xem trên YouTube. 

Các nhà lãnh đạo MCPS đã thảo luận về kế hoạch đề nghị của học khu cho giai đoạn trở 

lại học tập trực tiếp của các học sinh. 

Huấn Luyện Bắt Buộc về Văn Hóa Tôn Trọng cho Học Sinh Trung Học 

MCPS cam kết bảo đảm học sinh được trang bị với thông tin để nhận biết các dấu hiệu 

của bắt nạt/bắt nạt trên mạng, quấy rối (kể cả quấy rối tình dục), các sự kiện thù 

ghét/thành kiến, ức hiếp, hăm dọa và các đặc điểm giới tính của học sinh. 

Bài học huấn luyện học sinh trên mạng đã được phát triển cho các học sinh từ lớp 6 đến 

lớp 12. Bài học huấn luyện trên mạng về Văn hóa Tôn trọng cung cấp thông tin quan 

trọng mà sẽ giúp các học sinh nhận biết được nhiều hơn các dấu hiệu của các hành vi 

không phù hợp, bao gồm các phương cách khác nhau để báo cáo các sự kiện bị cáo 

buộc/liên quan. Khóa huấn luyện bao gồm một bản khảo sát học sinh mà sẽ cung cấp 

cho các nhà lãnh đạo trường học dữ liệu để đánh giá văn hóa hiện tại và môi trường tôn 

trọng tại trường học và xác định các bước tiếp theo để lập kế hoạch cải tiến. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/Family%20Guide%20In%20Person%20Experiences_%20%20One%20Pager.pdf


Khóa huấn luyện sẽ mất khoảng 30 phút để hoàn tất và học sinh sẽ có thể truy cập qua 

trang chính myMCPS Classroom bắt đầu từ Ngày 1 tháng 12, 2020. Học sinh phải hoàn 

thành khóa huấn luyện trước Ngày 29 tháng Giêng, 2021.  

Học sinh sẽ đạt được hai giờ Dịch vụ Học Tập Học Sinh khi em hoàn tất khóa huấn luyện. 

Vận Động Tặng Thẻ để Giúp Đỡ các Gia Đình Cần Hỗ Trợ 

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều gia đình ở quận Montgomery. Tổ 

chức Giáo dục MCPS, hệ thống tình nguyện viên của Hội đồng PTA Quận Montgomery và 

MCPS yêu cầu cộng đồng hỗ trợ vận động Gia đình Giúp đỡ Gia đình. Thẻ quà tặng hàng 

tạp hóa sẽ được mua với tiền quyên góp cho Quỹ Cứu trợ Khủng hoảng của Tổ chức 

Giáo dục MCPS — COVID-19. 

Tìm hiểu thêm về cách đóng góp tại đây. 

Trung Tâm Công Bằng dành cho Học sinh MCPS 

Children’s Opportunity Fund và Black and Brown Coalition for Educational Equity and 

Excellence đang phối hợp chương trình trông trẻ với chi phí thấp và hỗ trợ học tập từ xa 

cho học sinh MCPS tại các cơ sở trên toàn quận. Ưu tiên dành cho các học sinh với gia 

đình lợi tức thấp, từ mẫu giáo đến lớp 5, và học sinh cần hỗ trợ thêm về học tập trực 

tuyến. Tìm hiểu thêm tại EquityHubs.org hay qua điện thoại tại 240-200-4999. 

 

BOE Bỏ Phiếu Đổi Tên Lee MS thành Trường Trung Học Cấp II Odessa Shannon 

Tại buổi họp Ngày 10 tháng 11, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu đổi tên Trường Trung 

Học Cấp II Col. E. Brooke Lee thành Trường Trung Học Cấp II Odessa Shannon. 

Năm 2018, Hội đồng đã trao tặng bà Shannon Giải thưởng Dịch vụ Xuất sắc cho Giáo dục 

Công cộng. Bà đã làm việc hết sức trên hơn 40 năm để đại diện cho học sinh, đặc biệt là 

học sinh da màu, để nhận được những cơ hội giáo dục bình đẳng. Bà bắt đầu chức 

nghiệp công cộng là một giáo viên tại các trường công lập ở Baltimore. Sau đó, bà làm 

việc cho chính phủ liên bang và trở thành giám đốc chương trình quốc gia cho Ủy ban Cơ 

hội Bình đẳng. Bà cũng từng là phó giám đốc Sở Tài nguyên Gia đình Quận Montgomery 

và giám đốc điều hành của Ủy ban Nhân quyền Quận Montgomery. 

https://www.mcpsfoundation.org/covid-19-gift-card-campaign?fbclid=IwAR3P9jUVXvo2LowDaA9TUkLjV740n0WSrXTk-oF6dZCJ6tXPOKbStb1oE4s
https://www.mcpsfoundation.org/covid-19-gift-card-campaign?fbclid=IwAR3P9jUVXvo2LowDaA9TUkLjV740n0WSrXTk-oF6dZCJ6tXPOKbStb1oE4s
http://equityhubs.org/


Bà được bầu vào Hội đồng vào năm 1982. Mặc dù bà đã từ chức Hội đồng vào năm 

1984, bà vẫn tiếp tục tham gia vào lãnh vực giáo dục công cộng và MCPS. Bà đã nhận 

được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Giáo dục và Bảo vệ Pháp lý của NAACP 

(Ủy ban Washington) cho Thành tích Xuất sắc trong việc Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và 

Dân Thiểu số, và Giải thưởng Maryland’s Hornbook cho Dịch vụ Xuất sắc cho Giáo dục. 

Tìm hiểu thêm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl-URcGMZCc&feature=youtu.be

