Điều Chỉnh Chương Trình Học và Giảng Dạy cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ Hai và Sau Đó
Vào Ngày 3 tháng 12, Hội Đồng Giáo Dục nhận được kết quả học tập của học sinh trong
kỳ chấm điểm đầu tiên, mà cho thấy tỷ lệ trượt đã tăng cho nhiều học sinh trung học
cấp II và cấp III. Trong cố gắng giải quyết những lo ngại về tiến triển học tập của học sinh
và đáp lại ý kiến của học sinh, nhân viên và phụ huynh về học tập trực tuyến, các điều
chỉnh được thực hiện để cải thiện kinh nghiệm của học sinh/giáo viên, xúc tiến phúc lợi
của học sinh và bảo đảm là học sinh đang tiến triển trong chương trình học. Những điều
chỉnh này cũng được thực hiện để đáp ứng ý kiến phản hồi về lịch trình lớp học trực
tuyến, nội dung và tốc độ của chương trình giảng dạy, chất lượng khóa học và công việc
của học sinh, và số lượng và tần số của các môn thi. Các điều chỉnh cho học kỳ chấm
điểm thứ hai bao gồm:
● Tiếp tục kiểm soát nội dung và nhịp độ của chương trình giảng dạy, và giảm số
lượng bài học và nội dung đã bao gồm
● Thi hành MAP mùa đông cho tất cả các cấp lớp hiện là tùy chọn thay vì bắt buộc
● Điều chỉnh lịch trình tiểu học vào các ngày thứ Tư
● Giảm kiểm tra mức tiến triển bắt buộc cho môn toán trung học, Anh văn và ESOL
● Các điều chỉnh cho Hướng dẫn Chấm điểm và Báo cáo trung học bao gồm:
○ Loại bỏ phân loại điểm 10% bắt buộc cho các bài thi của học khu (Kiểm tra
Tiến triển)
○ Giảm phạm vi đề nghị của các bài tập được chấm điểm
○ Sự linh hoạt phụ trội cho học sinh với thời hạn và hạn cuối nạp bài
○ Hướng dẫn rõ ràng hơn về việc thực hiện “Quy tắc 50%” để đánh dấu điểm
“E” thay cho điểm không.
● Mở rộng học tập chuyên môn và hỗ trợ trường học cho các giáo viên và ban giám
đốc
● Khai triển các đoàn về phúc lợi tại trường học để trực tiếp hỗ trợ học sinh

MCPS sẽ tiếp tục phát triển các kế hoạch cho thêm thời gian học tập, bao gồm dạy kèm,
các chương trình ngày thứ Bảy, trường hè và lập kế hoạch chương trình giảng dạy dài
hạn nhằm giải quyết cho thời gian giảng dạy bị giảm do đại dịch và học tập trực tuyến.
Tiếp tục điều chỉnh chương trình giảng dạy và các môn thi sẽ được thực hiện khi cần
thiết.
Các khía cạnh của lịch trình trung học cũng được tìm hiểu để xác định những gì có thể
được phát triển cho học kỳ thứ hai. Học sinh sẽ được cung cấp các cơ hội để giảm toàn
thể môn học ở cấp trung học, trong khi bảo đảm là học sinh vẫn ở đúng đường hướng
để tốt nghiệp và chuẩn bị cho các môn học trong tương lai. MCPS cũng sẽ hợp tác chặt
chẽ với các tổ chức bên ngoài, như College Board và International Baccalaureate, khi họ
giám sát tác động của COVID-19 trên toàn thế giới và thực hiện các điều chỉnh đối với
hình thức và nội dung của các môn thi vào Tháng 5, 2021. Thông tin phụ trội về những
thay đổi cho học kỳ thứ hai sẽ được cung cấp vào tháng Giêng.
Cập nhật về Kiểm tra Chống Kỳ thị trên Toàn Hệ thống
MCPS đã chú tâm làm việc để bảo đảm một nền giáo dục công bằng, nghiêm ngặt và có
giá trị cho tất cả học sinh. Vào Ngày 10 tháng 11, một Kiểm tra Hệ thống Kỳ thị toàn Hệ
thống đã được đề nghị và được Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery chấp thuận. Dưới
đây là những điểm nhấn mạnh của việc kiểm tra.
Kiểm tra Chống Kỳ thị tại MCPS:
Kiểm tra Chống Kỳ thị sẽ cung cấp cơ hội để khảo sát các thực hành và chính sách toàn hệ
thống để bảo đảm là chủng tộc và thành kiến không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, cơ
hội hay kết quả công bằng cho phúc lợi của học sinh về học tập và tình cảm xã hội. Việc
kiểm tra sẽ là cơ hội quan trọng để phân tích các chính sách và thực hành mà cũng ảnh
hưởng đến nhân viên và cách họ làm việc với tất cả các học sinh bất kể chủng tộc, giới
tính, tình trạng kinh tế xã hội, v.v.
MCPS Quyết Tâm Hành Động
Tất cả đều biết là các trẻ em mà có kinh nghiệm bị kỳ thị trong kinh nghiệm học vấn thường
có thái độ không tốt về trường học, động lực và thành tích học tập thấp hơn, và có nhiều
nguy cơ bỏ học ở trung học cấp III. Kiểm tra Hệ thống Kỳ thị sẽ giúp thông báo một kế
hoạch hành động để giải quyết vấn đề này. Việc kiểm tra, sẽ được một nhà tư vấn bên
ngoài hướng dẫn, là một đầu tư hợp thời về hiểu và loại bỏ những cản trở này để "Tất cả
Có nghĩa là Tất cả" trong MCPS.

Vào Ngày 19 tháng Giêng, Hội đồng Giáo dục và cộng đồng MCPS sẽ nhận thông tin chi
tiết về sự tham gia của cộng đồng, học sinh và nhân viên và dòng thời gian, cũng như quy
trình và kết quả kiểm tra.
Muốn Biết thêm về Kiểm tra Hệ thống Kỳ thị?
Các nguồn bên dưới cung cấp thêm thông tin, nền tảng và bối cảnh xung quanh việc kiểm
tra. Trang mạng kiểm tra sẽ được cập nhật thường xuyên trong suốt năm học để cung cấp
thông tin về quá trình và tình trạng của công việc.

Thêm Nguyên Liệu
Phim VIDEO: Ý kiến của Nhóm Liên Quan
Trang mạng Kiểm tra Chống Kỳ thị
Bàn Luận về Kiểm Tra Chống Kỳ Thị trước Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 10 Tháng 11
Bàn Luận về Kiểm Tra Chống Kỳ Thị trước Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 19 Tháng 10
Giám Đốc Jack Smith Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành cho Năm Tài Chính 2022 vào Ngày
17 Tháng 12
Giám đốc Jack R. Smith sẽ trình bày đề nghị về Ngân sách Điều hành cho Năm Tài chính
(FY) 2022 với Hội đồng Giáo dục và cộng đồng MCPS vào Ngày thứ Năm 17 Tháng 12.
Trình bày qua video có thể xem tại trang mạng MCPS và sẽ được chiếu trên đài truyền
hình MCPS (Comcast Đài 36, Verizon Đài 34 và RCH Đài 89) lúc 7 tối.
Ngân sách Điều hành FY 2022 được thành lập để duy trì một hệ thống trường học hiệu
quả, dựa trên tiến triển mà MCPS đã đạt được trong việc khép lại các khác biệt dai dẳng
về thành tích và bảo đảm là tất cả các học sinh rời MCPS, đại học- và sẵn sàng cho nghề
nghiệp. Ngân sách Điều hành FY 2022 sẽ cung cấp ngân quỹ để hỗ trợ thêm về sức khỏe
tâm thần của học sinh, bao gồm những học sinh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi học tập
trực tuyến. MCPS cũng sẽ thực hiện một chương trình thử nghiệm của trường cộng
đồng mà sẽ cung cấp các thực hành giảng dạy hiệu quả và chương trình giảng dạy phù
hợp với văn hóa, cùng với sự tham gia của cộng đồng. MCPS sẽ cung cấp hỗ trợ cho
những học sinh có khó khăn vì học tập trực tuyến.

Quan Tâm đến Sự Nghiệp trong Chính Trị? Đừng Bỏ Lỡ Sự kiện Hãy Nói về Sự Nghiệp
Sắp tới!
Kêu gọi tất cả học sinh trung học cấp II và cấp III! Em có quan tâm theo đuổi một nghề
nghiệp trong chính quyền địa phương, tiểu bang hay quốc gia không? Phiên bản Hãy Nói
về Nghề Nghiệp của tháng này là dành cho em! Sự kiện được tổ chức vào Ngày thứ Tư
16 tháng 12 từ 10 đến 11 giờ 30 sáng và sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính
quyền.
Hãy Nói về Nghề Nghiệp là một chuỗi các diễn giả trực tiếp hàng tháng do các học sinh
MCPS tổ chức và nói chuyện với các chuyên gia, nhà lãnh đạo và doanh nhân từ nhiều
lãnh vực khác nhau về hành trình nghề nghiệp của họ. Những khách được xác nhận sẽ
trả lời các câu hỏi từ học sinh bao gồm: Thượng Nghị sĩ Cheryl Kagan của Tiểu bang
Maryland; Đại biểu Tiểu bang Maryland Lily Qi; Giám đốc Điều hành Quận Montgomery
Marc Elrich; và Nghị viên Sidney Katz của Quận Montgomery.
Thêm chi tiết
Hội Đồng Giáo Dục Cần Ý Kiến Công Chúng về Hai Chính Sách
Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đề nghị những sửa đổi cho chính sách dự thảo
mới, Chính Sách Bộ JPH, Chương Trình Dịch Vụ Thức Ăn và Dinh Dưỡng tại Trường, và
cần ý kiến công chúng từ bây giờ đến Ngày 12 tháng 2, 2021. Trình bày được Hội đồng
kiểm lại vào Ngày 3 tháng 12, 2020 có tại đây.
Chính sách dự thảo mới nêu ra hướng dẫn về các phương cách mà MCPS là cộng tác
trong nỗ lực đối phó với nạn đói của trẻ em tại Quận Montgomery để hỗ trợ khả năng
học, phát triển và duy trì sức khỏe của các học sinh.
Dự thảo chính sách mới thiết lập các nguyên tắc và chiến lược để hướng dẫn các nỗ lực
khuyến khích và hỗ trợ tất cả học sinh đủ tiêu chuẩn đăng ký cho các Bữa Ăn Miễn và
Giảm Phí (FARM) do liên bang tài trợ, trong khi xóa bỏ mọi kỳ thị liên kết với hay ngăn
cản việc nhận diện công khai những học sinh đủ điều kiện cho FARM.
Các bình luận công chúng có thể nạp tại đây.
Chính sách IQD, Hội Đủ Điều Kiện Học Vấn cho Hoạt Động Ngoài Chương Trình Giáo
Khoa
Hội đồng đề nghị các sửa đổi cho Chính sách IQD, Hội Đủ Điều Kiện Học Vấn cho Hoạt
Động Ngoài Chương Trình Giáo Khoa, và cần ý kiến của cộng đồng về các sửa đổi từ
bây giờ đến Ngày 12 tháng 2, 2021. Là một khu học đường cam kết không kỳ thị, công

bằng và hưởng ứng với văn hóa, Hội đồng tìm cách tạo cân bằng giữa kỳ vọng của tiểu
bang và học viện với quan tâm tạo các hoạt động ngoài chương trình giáo khoa, bao
gồm cả thể thao liên trường, có thể được càng nhiều học sinh tiếp cận nếu có thể. Các
sửa đổi được đề nghị để giúp nhiều học sinh tiếp tục tham gia vào các hoạt động của
trường và do đó gia tăng sự phát triển về xã hội và học tập của các em. Bản trình bày
được Hội đồng kiểm lại vào Ngày 10 tháng 11, 2020 có tại đây.
Tiêu chuẩn đủ điều kiện học vấn để tham gia các hoạt động thể thao là cần thiết để
chuẩn bị cho học sinh tham gia các cuộc thi thể thao ở cấp độ toàn tiểu bang và chuẩn bị
cho các em hội đủ các điều kiện về tiêu chuẩn giáo khoa ở cấp đại học, nếu các em
muốn theo đuổi thể thao sau trung học cấp III.
Điều kiện về hội đủ điều kiện giáo khoa cho học sinh trung học cấp II tham gia các môn
thể thao liên trường không thay đổi và đòi hỏi một điểm trung bình là 2.0 và không có
nhiều hơn một điểm trượt trong chu kỳ chấm điểm trước, bắt đầu từ chu kỳ chấm điểm
thứ hai của trường trung học cấp II.
Điểm nhấn mạnh các sửa đổi của Hội đồng bao gồm các chủ đề sau:
● Loại bỏ các điều kiện về việc hội đủ các điều kiện học vấn cho các học sinh trung
học cấp II và trung học cấp III tham gia các hoạt động ngoài chương trình học vấn
ngoài các môn thể thao liên trường, như ban đại diện học sinh, các đoàn nghệ
thuật và giáo khoa.
● Nêu ra các điều kiện về việc hội đủ điều kiện học vấn cho học sinh trung học cấp
III tham gia trong các môn thể thao liên trường, với một số miễn trừ, như:
○ điểm trung bình 2.0 không thay đổi cho các học sinh trung học cấp III tham
gia các môn thể thao liên trường với không quá một điểm trượt của chu kỳ
chấm điểm trước;
○ tuy nhiên, các điều kiện về hội đủ điều kiện học vấn đã được sửa đổi bắt
đầu vào năm thứ hai tại bất cứ trường trung học nào, được xác định bởi
điểm trung bình của học sinh trong học kỳ ba tháng của năm đầu tiên tại
trung học cấp III.
Các bình luận công chúng có thể được nạp tại đây.
Các Gia Đình Có Thể Đặt Trước Các Hộp Bữa Ăn cho Năm Mới
Các gia đình có thể đặt trước các hộp bữa ăn của Năm Mới trong thời gian nghỉ mùa
đông cho các trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Hạn cuối để đặt hàng là Ngày thứ Tư 16 tháng
12 và các gia đình sẽ có thể đến nhận các hộp tại các địa điểm được chỉ định vào Ngày
29 tháng 12. Cần phải đăng ký trước để nhận các hộp bữa ăn.

Đặt hàng tại đây.
Cuộc Thi Viết Thơ MLK Dành cho Các Học Sinh Trung Học Cấp III
Học sinh trung học cấp III được khuyến khích tham gia viết thư “Kính gởi Martin” cho
cuộc thi Dr. Martin Luther King của quận. Chủ đề năm 2021 là “Trong Lời Nói của Chính
Mình—Suy Ngẫm về Quá Khứ Trong Khi Dự Đoán Tương Lai.” Học sinh được yêu cầu
viết một lá thư gửi cho Dr. Martin Luther King, Jr., chia sẻ ý nghĩ của em về thế giới ngày
nay, bây giờ có gì khác so với khi Dr. King còn sống, và những gì học sinh muốn thấy sẽ
xảy ra cho nhân loại trong tương lai.
Các lá thư của học sinh nên được gởi đến "Kính gởi Martin" và đề cập đến một trong
những phạm vi trọng tâm sau: biểu tình, công lý bình đẳng, quyền bầu cử hay thúc đẩy
sự thống nhất. Lá thư phải có 150 từ hay ít hơn và phải được nhận trước 11 giờ 59 đêm
vào Ngày thứ Tư 23 tháng 12. Học sinh có thể gửi thư đến đây.
Bốn học sinh sẽ được chọn để đọc và thâu lại các bức thư của các em (một thư từ mỗi
phạm vi trọng tâm) để được dùng trong sự kiện Lễ Kỷ niệm MLK trực tuyến của quận
vào Ngày 18 tháng Giêng, 2021.
Các học sinh có thể đạt một giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL) cho bài nạp mà đáp ứng
các tiêu chuẩn và phản ảnh một công việc chu đáo, sâu sắc và có ý nghĩa. Nếu lá thư
được chọn để thâu lại như một phần của lễ kỷ niệm được quay phim video, học sinh sẽ
nhận được thêm một giờ SSL.
Học sinh có thể đạt được nhiều giờ SSL hơn bằng cách xem chương trình video kỷ niệm
có tựa đề, “Trong Lời Nói của Chính Mình—Suy Ngẫm về Quá Khứ Trong Khi Dự Đoán
Tương Lai,” và tham gia vào bài tập ủng hộ và phản ảnh như một phần của Tuần lễ Dịch
vụ MLK trên toàn quận cho cơ hội SSL. Các chi tiết khác sẽ được đăng trên trang mạng
MCPS SSL trong những tuần tới.
Cuộc Thi Dành cho Những Người Ủng Hộ với Tính Cách Nghệ Thuật về Sự Thay Đổi của
Khí Hậu
Quận Montgomery tổ chức một cuộc thi với các tác phẩm nghệ thuật được trình bày
trong kế hoạch hành động đối với khí hậu. Cuộc thi dành cho học sinh và dân cư trong
quận ở mọi lứa tuổi.
Tác phẩm dự thi có thể là ảnh, hình vẽ, bài thơ, video và các lưu niệm độc đáo mà thể
hiện sự cần thiết để bảo vệ cộng đồng từ sự thay đổi của khí hậu.
Các nghệ sĩ có thể nạp tác phẩm trong bất cứ thể loại nào sau đây:

Tham gia!— Mối liên hệ giữa cộng đồng và khí hậu là gì?
Báo động về Khí hậu!—Đoạt được sự khẩn cấp về thay đổi của khí hậu.
Thích ứng và Kiên cường—Làm thế nào để cộng đồng chúng ta có thể đáp
ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng?
Công bằng về Môi trường/Khí hậu và Bình đẳng Chủng tộc —Khám phá sự
bất bình đẳng trầm trọng hơn do sự thay đổi của khí hậu và nhấn mạnh
tiếng nói của những người bị coi thường trong lịch sử.
Đường lối Tương lai của Quận Montgomery—Quận sẽ là như thế nào vào
năm 2035 nếu đáp ứng các mục tiêu giảm khí nhà kính một cách công
bằng? Cuộc thi khuyến khích việc nạp tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số để
tạo phong cảnh tương lai, ý tưởng nghệ thuật và những điều không tưởng.
Hạn cuối là ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng, 2021. Người thắng sẽ nhận $100 và tác
phẩm của họ có thể được trình bày trong kế hoạch thay đổi khí hậu của quận và trong
các tài liệu khác.
Thêm thông tin, bao gồm các luật của cuộc thi, có tại đây.

