MCPS Phát Triển Hệ Thống Đo Lường Sức Khỏe cho Việc Giảng Dạy Trực Tiếp; Kế
Hoạch sẽ Được Trình lên Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 6 Tháng 11 và Ngày 10 Tháng 11
MCPS phát triển hệ thống đo lường sức khỏe cho giai đoạn trở lại để được giảng dạy trực tiếp.
Hệ thống này phù hợp với các hướng dẫn của CDC và được phát triển với sự tham khảo của
các viên chức y tế Quận Montgomery.
Trong tháng Bảy, nhân viên MCPS và các gia đình đã được thông báo là khu học đường sẽ chỉ
thực hiện theo mô hình trực tuyến thôi trong suốt học kỳ đầu tiên và quyết định sẽ được thẩm
định lại vào tháng 11. Nhân viên MCPS sẽ trở lại với Hội đồng Giáo dục vào Ngày 6 tháng 11
và Ngày 10 tháng 11 để thảo luận và đề nghị kế hoạch mở cửa lại cho học kỳ thứ hai và bất cứ
khả năng mở cửa trường lại trước đó phải phù hợp với các tiêu chuẩn sức khỏe. Kế hoạch
được đề nghị cũng sẽ được chia sẻ với các phụ huynh, học sinh và nhân viên.
MCPS cam kết bảo đảm là tất cả học sinh nhận được một nền giáo dục với phẩm chất cao
trong mô hình trực tuyến. Quận nhận thấy là có những thiếu sót trong giảng dạy và đang thực
hiện một số phương cách để chú tâm đến thành tích của học sinh bao gồm: cung cấp cho nhân
viên thêm các cơ hội phát triển chuyên môn; sửa đổi chương trình giảng dạy để đáp ứng nhu
cầu của học sinh; và cung cấp các chương trình hỗ trợ dạy học kèm trước và sau giờ học. Để
tìm hiểu thêm về những nỗ lực này, hãy xem buổi họp của Bộ Giáo Dục Ngày 27 tháng 10.
MCPS sẽ tiếp tục lập kế hoạch chu đáo và cộng tác với Bộ Giáo dục, nhân viên và cộng đồng
về những nỗ lực mở cửa trường lại, trong khi việc giữ an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Các Thay Đổi cho Lịch Trình Trường Tiểu Học Sẽ Có vào Ngày 11 Tháng 11
Trong buổi họp của Hội Đồng Giáo dục vào Ngày 27 tháng 10, nhân viên MCPS đã trình bày
những thay đổi được đề nghị cho lịch trình của trường tiểu học. Những thay đổi này, mà ảnh
hưởng đến lịch chương trình học buổi sáng ngày thứ Tư chỉ dành cho học sinh tiểu học thôi, sẽ
có hiệu lực bắt đầu từ Ngày 11 tháng 11 (bắt đầu của chu kỳ chấm điểm thứ hai). Những thay
đổi này được thực hiện để đáp lại ý kiến mà khu trường học đã nhận được từ nhân viên và gia
đình về thời gian học trên màn hình, giai đoạn giảng dạy và kế hoạch của giáo viên. Mục tiêu
của việc sửa đổi lịch trình này là giảm thời gian trên màn hình, cung cấp thời gian cho học sinh
nhận giáo dục đặc biệt hay các dịch vụ liên quan, tự học một mình hay trong nhóm nhỏ và hoàn
tất các bài tập.
Những thay đổi được tóm tắt dưới đây:

●
●
●
●
●
●
●
●

Các sửa đổi lịch trình tiểu học chỉ ảnh hưởng buổi sáng thứ Tư. Phần giảng dạy giữa 911 giờ 30 sáng. Các buổi chiều thứ Tư không thay đổi.
Tất cả học sinh sẽ tiếp tục đăng nhập lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư hàng tuần, và sẽ gặp
giáo viên trong một cuộc họp của lớp dài 30 phút.
Sẽ có hai phần học vào buổi sáng ngày thứ Tư. Phần #1 theo sau cuộc họp của lớp và
từ 9 giờ 30-10 giờ 15 sáng. Trong thời gian này, học sinh sẽ làm việc độc lập, với giáo
viên, hay nhận hỗ trợ hay dịch vụ.
Vào lúc 10 giờ 15 sáng, học sinh sẽ gia nhập lại với nguyên lớp học và giáo viên để kết
thúc, và để hiểu rõ về những gì các em sẽ làm trong Phần# 2.
Phần #2 từ 10 giờ 30-11 giờ 30 sáng. Trong phần thứ hai, học sinh sẽ tham gia vào
công việc mà là tự hướng dẫn hay sẽ bao gồm sự hỗ trợ từ các giáo viên phụ tá và các
nhà cung cấp dịch vụ liên quan.
Bữa ăn trưa và nghỉ ngơi sẽ vẫn được duy trì từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ chiều
Các giai đoạn buổi sáng ngày Thứ Tư sẽ không còn tập trung vào giảng dạy môn Tiêu
chuẩn Biết Đọc và Viết và Toán Eureka nữa. Các giai đoạn này sẽ bao gồm cơ hội cho
các học sinh tham gia vào việc hỗ trợ, kiểm lại và cải tiến nội dung liên quan.
Lịch học vào các buổi chiều các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu cũng như các
buổi chiều thứ Tư sẽ không thay đổi.

Trường học sẽ liên lạc với gia đình về các hoạt động học tập mà học sinh phải hoàn thành
trong mỗi giai đoạn. Yêu cầu xem email từ trường của con quý vị vào tuần lễ ngày 9 tháng 11
với các chi tiết cụ thể về những gì sẽ xảy ra bắt đầu từ ngày Thứ Tư 11 tháng 11.
Buổi Họp Công Cộng Trực Tuyến ESOL Tổ Chức vào Ngày 4 Tháng 11
Ủy ban Dân số Đặc biệt của Hội Đồng Giáo dục tổ chức một buổi họp trực tuyến cho các thành
viên của cộng đồng Anh Ngữ Dành Cho Người Ngoại Quốc (ESOL). Mục đích của buổi họp là
chia sẻ thông tin quan trọng và hỗ trợ cho các học sinh ESOL. Buổi họp này được tổ chức vào
ngày thứ Tư 4 tháng 11, từ 4 - 6 giờ chiều. Ủy ban muốn nghe ý kiến của quý vị, yêu cầu gởi
câu hỏi trước tại http://www.MCPSSubmitQuestion.org. Hạn cuối để nạp các câu hỏi là Ngày
thứ Hai 3 tháng 11 vào lúc 5 giờ chiều. Chương trình được trình bày bằng tiếng Anh và Tây
ban nha tại MCPS-TV, Condado TV, trang mạng MCPS và YouTube tại

www.youtube.com/mcpstv và www.youtube.com/mcpstvespanol .
Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Các Buổi Họp Cộng Đồng trong Tháng 11 về Chương Trình
Phát Triển Cơ Bản và Nghiên Cứu Ranh Giới
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery sẽ tổ chức một số buổi họp công cộng về Năm Tài
Chánh (FY) 2022 Ngân Quỹ Chính và Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình FY 2021-2026 (CIP)
và Nghiên Cứu Ranh Giới Somerset và Westbrook trong Tháng 11. Tất cả các buổi điều trần
công cộng sẽ được tổ chức trực tuyến. Lời chứng nhận sẽ được chấp thuận dưới hình thức
văn bản hay phim video/âm thanh được thâu từ trước.
Jack R. Smith, Giám Đốc Trường Công Lập Quận Montgomery, đã phát hành đề nghị Ngân
sách Cơ bản FY 2022, các Sửa đổi cho CIP FY 2021-2026 và Nghiên cứu Ranh giới của
Somerset và Westbrook vào Ngày 26 tháng 10, 2020.
Các buổi điều trần công cộng sẽ được tiến hành theo lịch trình sau:

Ngày Điều trần

Chủ đề Lời Chứng

Ngày 2 tháng 11, 2020, 6
giờ chiều

Lời Chứng Tổng Quát CIP và Lời Chứng
Liên Quan đến Nghiên Cứu Ranh Giới
Somerset và Westbrook

Ngày 5 tháng 11, 2020, 6
giờ chiều

Lời Chứng Tổng Quát về CIP

Các cá nhân muốn cung cấp ý kiến có thể đăng ký trên mạng. Thêm thông tin có thể tìm thấy ở
đây: https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx
Hội đồng Giáo dục đã tổ chức buổi làm việc đầu tiên về CIP vào ngày thứ Hai 26 tháng 10. Buổi
làm việc thứ hai sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng vào ngày thứ Năm 29 tháng 10. Việc
chấp nhận đề nghị CIP dự định tổ chức lúc 5 giờ 30 chiều vào ngày thứ Năm 19 tháng 11.
Một Nhóm Các Diễn Giả về Hãy Nói về Nghề Nghiệp Dành cho Học Sinh Trung Học
Kêu gọi tất cả học sinh trung học cấp II và cấp III! MCPS sẽ khởi đầu Let’s Talk Careers- Hãy
Nói về Nghề Nghiệp, một nhóm các diễn giả trực tiếp hàng tháng nhấn mạnh về các cựu học
sinh MCPS từ nhiều lãnh vực khác nhau, như chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và kỹ thuật, mà
sẽ chia sẻ hành trình nghề nghiệp của họ. Buổi đầu tiên sẽ là vào ngày thứ Tư 18 tháng 11 từ
10 đến 11 giờ 30 sáng và có sự góp mặt của những người đồng sáng lập CAVA là Ted
Xenohristos, Ike Grigoropoulos và Dimitri Moshovitis.
Học sinh có thể gởi các câu hỏi trước buổi họp tại đây và trực tiếp qua trò chuyện trên
YouTube.
Quý vị có thể xem tại hay tại MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36 và RCN 89).
Hãy Nói về Nghề Nghiệp
Cập Nhật về Thể Thao MCPS
Vào Ngày 26 tháng 10, Bộ Giáo dục Tiểu Bang Maryland đã chấp thuận một lịch trình hoạt
động được sửa đổi cho các môn thể thao liên trường dành cho các khu học đường hoạt động
trong khuôn khổ hiện tại được nêu trong Hiệp hội Thể thao của các Trường Trung học Công lập
Maryland (MPSSAA) Kế Hoạch Hai Học Kỳ. Lịch đã sửa đổi sẽ đổi ngày bắt đầu cho các mùa

trực tiếp từ Ngày 1 tháng 2, 2021 sang Ngày 7 tháng 12, 2020. Điều này giải quyết nhiều mối
quan tâm với lịch sinh hoạt trước đó, bao gồm các mùa kết hợp hai tuần trùng lắp nhau giữa
các mùa.
Lực lượng Đặc nhiệm COVID-19 cho Thể thao MCPS, đã chuẩn bị cho việc trở lại của tình
trạng trực tiếp và các hoạt động dựa trên kỹ năng, sẽ xét lại tác động của việc điều chỉnh lịch
này và đưa ra các đề nghị cho nhóm lãnh đạo MCPS để kiểm lại và cân nhắc. MCPS cũng sẽ
xem xét các đề nghị từ MPSSAA về việc thi hành các môn thể thao mùa đông.
MCPS sẽ tiếp tục với các hoạt động như được nêu trong Cơ cấu R.A.I.S.E. Hình Dung Lại cho
các môn thể thao trực tuyến. Sự trở lại của các hoạt động trực tiếp sẽ xảy ra khi các tiêu chuẩn
sức khỏe cho phép và phù hợp với kế hoạch đưa học sinh trở lại trường học.
Hội Chợ Đại Học Tây Ban Nha Quốc Gia Sẽ Được Tổ Chức Trực Tuyến vào Ngày 17
Tháng 11
Hội Chợ Đại Học Tây Ban Nha Quốc Gia sẽ được tổ chức trực tuyến từ 2 đến 6 giờ chiều, vào
ngày Thứ Ba 17 tháng 11. Hội chợ mở cửa miễn phí cho các học sinh trung học cấp III và phụ
huynh của các em, cũng như các thầy cố vấn trường.
Học sinh sẽ có cơ hội liên kết với các trường đại học mà đáp ứng mục tiêu của em; tham gia
các cuộc thảo luận nhóm, trò chuyện riêng và trò chuyện video với các cố vấn tuyển nhận; và
xem video từ các gian hàng trực tuyến của trường đại học.
Học sinh có thể ghi danh tại đây. Thêm chi tiết có tại đây.
Hội Chợ Nghề Nghiệp Trực Tuyến Bắt Đầu Mùa ACT-SO 2020-2021

Afro-Academic, Cultural, Technological, and Scientific Olympics (ACT-SO) of the National
Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Montgomery County Maryland
Unit sẽ bắt đầu mùa 2020-2021 với Hội Chợ Trực Tuyến ACT-SO vào ngày thứ Bảy 31 tháng
10 và ngày Chủ nhật 1 tháng 11 bắt đầu lúc 2 giờ 45 chiều. Đăng ký trước là bắt buộc. Trong
bốn ban thảo luận -- Viết; Nghệ thuật Thị giác và Trình diễn; STEM; và Kinh doanh và Dịch vụ
Công cộng -- các chuyên gia làm việc trong nhiều ngành khác nhau sẽ chia sẻ những hiểu biết
sâu sắc về trách nhiệm, giáo dục và kinh nghiệm của họ để giúp học sinh viên quen thuộc với
các cơ hội nghề nghiệp khác nhau.
Hội chợ Nghề nghiệp sẽ được tổ chức qua Zoom và các liên kết cho mỗi phiên được ghi dưới
đây:
●

●

Thứ bảy, 10/31: Viết
2 giờ 45 chiều đến 4 giờ chiều
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfuihrDgsE9fMt7BIAeOS2ajFWkysB791
Thứ Bảy, 10/31: Nghệ Thuật Thị Giác và Trình Diễn
4 giờ 15 chiều đến 5 giờ 30 chiều
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkceuupjgpHdJZJdb4ul_nQOyNh7JrnuyD

●

●

Ngày Chủ nhật, 11/1: STEM
2 giờ 45 đến 4 giờ chiều
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOCpqDwpG9W8W1pGmEmKO1DSCub
XKFmd
Ngày Chủ nhật, 11/1: Kinh doanh và Dịch vụ Công cộng
4 giờ 15 chiều đến 5 giờ 30 chiều
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvfu-oqDkuEt39__i_Z2_3n9E0uQDWBzJj

Các tham luận viên bao gồm:
Christopher Barclay, Nhiếp ảnh gia/Quản trị viên, Arts on the Block
Fatmata Barrie, luật sư, Trợ lý Lập pháp Cao cấp, Montgomery County Council
Stephen Bess, Nhà Thơ/Giáo sư Anh văn, Montgomery College
Kelly Chauncey, Giám đốc Nghệ thuật, Unbreakable Art Foundation
Alfred L. Chester, Giám đốc Thử Nghiệm Chất Lượng và Tuân Thủ tại
AstraZeneca
Nancy Chiles-Shafer, Nhà Nghiên Cứu Dịch Bệnh, Nhà Nghiên Cứu Tuổi Già, NIH
Rashid Darden, Nhà Văn Thắng Giải Thưởng
Matthew Goins, Kinh Doanh, PUZZLE HUDDLE
Dennis Hansford, Văn Phòng Khoa Học và Công Nghệ, NOAA
Patricia Hopkins, Chuyên Gia Nhạc Cụ
Dr. Monique Johnson, Nhà Nghiên Cứu Hóa Học, NIST
Mark Joyeux, Nguyên Âm, Giám Đốc, Talent Group for Children
Vanessa Levros-Hall, Hiệp Hội Khiêu Vũ Quốc Tế cho Người Da Đen
Jordan Lindsey, Nhà Báo, Montgomery County Media
Jazmyn McKoy, Sáng lập, Hearts of Tabitha
Rosendo Molina, Kỹ sư
Kelsey Nelson, Chủ tọa Truyền thanh & Kỹ thuật số, Washington Football Team
(Clarksburg HS Alum)
Cuộc Vận Động Áo Choàng Mùa Đông Đang Tiến Hành
Các văn phòng Chuẩn bị Mẫu giáo và Head Start đang nhận những quyên góp áo choàng mới
cho các học sinh với lợi tức thấp. Mũ, găng tay và khăn quàng cổ cũng rất cần. Áo choàng cho

các em trai và các em gái trong các kích cỡ 5, 6, 6x và 7 có thể được đặt mua trực tuyến và gởi
qua bưu điện/UPS đến:
Head Start
Rocking Horse Road Center
4910 Macon Road, Room 141
Rockville, MD 20852
Áo choàng mới cũng có thể được đưa đến tận nơi bằng cách giao đồ mà không cần tiếp xúc từ
9 giờ sáng đến trưa vào ngày thứ Hai 30 tháng 11 hay ngày thứ Hai 7 tháng 12, tại bãi đậu xe
phía sau Rocking Horse Road Center.
Để thêm thông tin, email Lisa Conlon tại lisa_w_conlon@mcpsmd.org
Mừng Ngày Tái Chế Hoa Kỳ Được Tổ Chức vào Ngày 13 Tháng 11
Ngày Tái chế Hoa Kỳ dành để khuyến khích và ca tụng các hoạt động tái chế ở Hoa Kỳ. Hàng
năm vào giữa tháng 11, các nhà tổ chức sự kiện cung cấp các buổi giáo dục về tái chế tại các
khu vực địa phương. Năm nay, MCPS Division of Sustainability and Compliance sẽ tham gia
cùng với Montgomery County Department of Environmental Protection để mừng Ngày Tái chế
Hoa Kỳ trực tuyến lúc 4 giờ chiều vào Ngày thứ Sáu 13 tháng 11.
Nhân viên, học sinh và phụ huynh được mời tham gia cuộc họp Zoom để góp phần trong ngày
lễ mừng. Chương trình này sẽ thảo luận về tầm quan trọng và tác động của việc tái chế, và giải
thích cách nó đã góp phần vào sự thịnh vượng của Mỹ và bảo vệ môi trường.
Tham Gia Cuộc Họp Zoom
ID cho Cuộc Họp: 865 7591 1931
Mật mã: 126295
Để tham gia qua điện thoại: +1 301 715 8592

