
 
 

Giúp các Học Sinh Tham Gia trong các Trò Chuyện về Xâm Lược, Bạo Loạn và Bầu Cử 

tại Quốc Hội 

 

Khi quốc gia tiếp tục phản ánh và thảo luận về cuộc xâm lược tại Quốc hội Hoa Kỳ và các mối 
đe dọa bạo lực đang diễn ra khi chúng ta gần đến Ngày Nhậm chức Tổng thống, MCPS vẫn 
cam kết dạy học sinh và làm gương về dân sự cũng như tôn trọng nền dân chủ. 

Các trường đang tiếp tục hỗ trợ học sinh cũng như tạo cơ hội để học sinh học hỏi và trò chuyện 
về quá trình bầu cử, nhậm chức, chủng tộc và các vấn đề quốc gia và toàn cầu nhiều thách 
thức khác. Lãnh đạo trường học đã được cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ giáo 
viên, nhân viên hỗ trợ và ban giám đốc khi họ tham gia các cuộc trò chuyện này và/hay giải 
quyết các câu hỏi của học sinh. Một số thông tin nói rõ ràng về những tin tức đang diễn ra xung 
quanh việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bạo loạn tại Quốc hội vào Ngày 6 tháng 1. Những 
người khác cung cấp bối cảnh lịch sử và nền tảng về tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ nhậm 
chức. Giáo viên sẽ dùng sự phát xét chuyên môn của họ để xác định các nguồn lực phù hợp 
với lứa tuổi để sử dụng với học sinh.  

Phụ huynh cũng được khuyến khích nói chuyện với các con về những vấn đề này và có thể tìm 
thấy nhiều lời khuyên hữu ích trong các nguồn thông tin sau: 

Khám phá Giáo dục. Nguồn tài liệu về Ngày Nhậm Chức dành cho học sinh lớp 6-8 và lớp 9-
12, bao gồm các hình ảnh lịch sử, các bài diễn văn nhậm chức và các sự kiện chính trị hiện tại. 
Một số chủ đề: 

● Video: Ngày Nhậm Chức: Chuyển Giao Quyền Lực Một Cách Thanh Bình 
● Đồ Họa Thông Tin Ngày Nhậm Chức 
● Hình ảnh các lễ nhậm chức tổng thống trước đây 
● Video: Ngày Lễ và Ngày Đặc Biệt: Ngày Nhậm Chức (8:06, có thể được xem như 4 

phần ngắn)  
● Video: Tin Tức: Phối Cảnh Lịch Sử Nhậm Chức (5:36) 

 
Toà Bạch Ốc: Bộ Mừng Ngày Nhậm Chức Tổng Thống. Tìm hiểu trang mạng này để biết 
nhiều hoạt động và bài đọc về các chủ đề về Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức, tại sao Ngày 20 tháng 
1, các diễn hành nhậm chức và các chủ đề khác.   
 
Nâng Cao Bài Diễn Thuyết: Hướng Dẫn MCPS để Tạo Các Trò Chuyện về Chủng Tộc và 
các Vấn Đề Thách Thức Khác 

https://www.discoveryeducation.com/
http://ourwhitehouse.org/history-civics/inaugurations/
https://sites.google.com/mcpsmd.net/guide-to-facilitating-dialogue/home
https://sites.google.com/mcpsmd.net/guide-to-facilitating-dialogue/home


Thời khóa biểu ngày thứ Tư dành cho học sinh trung học sẽ được điều chỉnh để tạo cơ hội cho 
học sinh học hỏi và chứng kiến quy trình dân chủ trong thực tế. Trường học sẽ chia sẻ thông tin 
trực tiếp về việc điều chỉnh lịch trình với gia đình.  

Hội Đồng Giáo Dục Biểu Quyết Tiếp Tục Học Tập Trực Tuyến cho đến Ngày 15 Tháng 3 

Vào Ngày thứ Ba 12 tháng Giêng, Hội đồng Giáo dục biểu quyết trì hoãn việc đưa các nhóm 
nhỏ học sinh trở lại trường học để được giảng dạy đối mặt từ Ngày 1 tháng 2, 2021 đến Ngày 
15 tháng 3, 2021, như theo điều kiện phải đáp ứng các chỉ số đo lường sức khỏe hay hướng 
dẫn y tế được điều chỉnh theo kết quả của việc phân phát các chủng ngừa. Tỷ lệ trường hợp 
mới COVID-19 và mức độ thử nghiệm dương tính tại quận vẫn cao hơn đáng kể mức được 
quận và tiểu bang công nhận.  

 
{Đọc Nghị quyết} 
 
Chúng tôi hiểu rằng nhiều gia đình MCPS sẽ thất vọng vì chúng tôi không thể trở lại với giảng 
dạy trực tiếp vào Ngày 1 tháng Hai. Sự an toàn của học sinh và nhân viên đã và sẽ tiếp tục 
hướng dẫn chúng tôi về việc quay trở lại với học tập trực tiếp. Các con số hiện tại không hỗ trợ 
việc trở lại trường vào thời điểm này.  
 

Chúng tôi vẫn cam kết tăng cường kinh nghiệm học tập trực tuyến cho các học sinh. Trong buổi 
họp của Hội đồng, nhân viên MCPS đã chia sẻ nhiều cải tiến mà sẽ được thực hiện trong 
những tuần tới mà sẽ cải thiện kinh nghiệm học tập cho tất cả học sinh, tập trung vào cấp trung 
học. Những cải thiện này gồm có: 
 

● Dịch vụ tiếp cận cộng đồng tập trung vào các học sinh đang có khó khăn 

● Sử dụng nhiều hơn ngày thứ Tư kiểm nhập trực tuyến cho các học sinh mà cần hỗ trợ 

về học tập và xã hội-tình cảm  

● Ở cấp trung học, cung cấp cơ hội để yêu cầu một lịch trình tóm tắt để giảm môn học và 

thay vào đó học một môn học trong mùa hè hay trong các học kỳ tương lai 

● Các giới hạn được giảm đi để cho phép các học sinh học tối đa hai môn học Tín 

chỉ/Không tín chỉ (cũng được gọi là Đậu/Rớt) thay vì một điểm 

● Cung cấp thời gian giảng dạy phụ trội mà có thể là các ngày thứ Bảy, bao gồm cả các 

khóa học Trình Độ Cao và Tú Tài Quốc Tế 

● Các lựa chọn về trợ giúp dạy kèm và làm bài tập nhà 

● Cung cấp thêm sự phát triển chuyên môn cho nhân viên để giúp tăng cường kinh 

nghiệm học tập trực tuyến 

 

Để tận dụng một số lựa chọn này, học sinh/phụ huynh sẽ cần tham khảo ý kiến của thầy cố vấn 
trường để thực hiện bất cứ điều chỉnh cho lịch trình nào cho học kỳ thứ hai và để bảo đảm tiến 
triển với các điều kiện tốt nghiệp và kế hoạch sau trung học. 
 

Những điều chỉnh này cho học kỳ thứ hai là thêm vào những điều chỉnh đã có với chương trình 
giảng dạy, thẩm định và chấm điểm cho học kỳ chấm điểm thứ hai. 
 
Ngoài ra, MCPS tiếp tục lập kế hoạch cho các thể thao mùa thu và sẽ cung cấp các thông tin 
cập nhật về các hoạt động thể thao liên trường và ngoại khóa trong những tuần tới. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/dashboard/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/dashboard/
https://go.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/BX9FLK66B363/$file/05.01%20ADOPTED%20Delay%20Opening%20Schools%20210112.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/280.98.pdf
https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/curriculum-and-instruction-adjustments-for-the-second-marking-period-and-beyond-2/


 
{Đọc Nghị quyết} 
 

Những Gì Sắp Đến 

Tất cả chúng ta phải tiếp tục cùng nhau làm việc để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19 
trong cộng đồng chúng ta. Hội đồng sẽ họp lại vào Ngày 23 tháng 2, 2021 để xác định nếu các 
đo lường y tế sẽ hội đủ vào Ngày 15 tháng 2 cho việc trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn.  
Thêm chi tiết sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau quyết định của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 
23 tháng 2. Trong những tuần tới, MCPS sẽ tiếp tục làm việc với ban giám đốc trường học để 
hoàn thành những kinh nghiệm trực tiếp là sẽ như thế nào khi học sinh quay trở lại trường học. 
Xin cám ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ các học sinh. 
 
Hãy Nói về Nghề Nghiệp Bắt Đầu vào Ngày 27 Tháng 1 

Chương trình Hãy Nói về Nghề Nghiệp có hai sự kiện sắp đến Sự kiện đầu tiên, từ 10-11 giờ 
30 sáng, ngày Thứ Tư 27 tháng 1, tập trung vào lĩnh vực khoa sinh vật học. Sự kiện thứ hai, từ 
10-11 giờ 30 sáng ngày Thứ Tư 3 tháng 2, có các diễn giả về nghệ thuật và giải trí. 

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. 

Các diễn giả cho sự kiện vào Ngày 27 tháng 1 sẽ là: 

Dr. Gavin Imperato, Nhân viên Y khoa, U.S. Food and Drug Administration 

Dr. Katharina Maisel, Giáo sư Phụ tá, University of Maryland Fischell Department 

of Bioengineering 

Dr. Stephanie Chung, Nhân viên Điều tra của Lasker Tenure-Track, National 

Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health 

Mr. Aubrey Watkins, Giám đốc, Scientific & Technical Assessments, Emergent 

Biosolutions 

Các diễn giả cho sự kiện Ngày 3 tháng 2 sẽ là: 

Ông Lewis Black, diễn viên hài và tài tử của The Daily Show with Trevor Noah và 

tiếng nói trong phim Inside Out 

Ông Brian King Joseph, nhạc sĩ vĩ cầm và thí sinh trên America’s Got Talent 

Cô Tatiana Weschler, diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ 

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 đây hay tại MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36 và RCN 89). 

https://go.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/BX9FUA68D6CF/$file/05.01%20ADOPTED%20Extension%20Academic%20Eligibility%20Suspension%20210112.pdf
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/lets-talk-careers/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://youtube.com/mcpstv


2021 Martin Luther King, Jr Tribute, Tuần Lễ Phục Vụ 

Quận Montgomery đang tổ chức lễ tưởng niệm và lễ kỷ niệm sinh nhật hàng năm của Dr. 

Martin Luther King, Jr trong một chương trình ảo lúc 5 giờ chiều, vào ngày thứ Hai 18 tháng 1. 

“Qua Lời Nói của Ông và của Chính Họ: Phản Ánh Quá Khứ của Chúng Ta Trong Khi Dự Đoán 

Tương Lai” sẽ tôn vinh cuộc đời của Dr. King thông qua các bài đọc bi thảm và các trình diễn 

ca vũ nhạc. 

Chương trình năm nay sẽ bao gồm các bình luận của Giám đốc Điều hành Quận Marc Elrich và 

Chủ tịch Hội đồng Quận Tom Hucker và các lời giới thiệu chương trình của Giám đốc Văn 

phòng Nhân quyền James Stowe. Các Thành viên Hội đồng Quận Montgomery sẽ đọc lại các 

đoạn trích ngắn từ các bài diễn văn của Dr. King và bốn học sinh mà sẽ chia sẻ các lá thư cá 

nhân gửi đến “Kính Gởi Martin” trong chính lời nói của các em. Chương trình trực tuyến này sẽ 

có một phân đoạn tương tác mà cho phép khán giả sáng tạo nghệ thuật gây cảm hứng từ MLK 

trong thời gian thực tế, đồng thời thưởng thức các màn trình diễn khích lệ của Chelsey Green, 

Dem Raider Boyz và Học viện Ballet Akhmedova. 

Trong phần kết thúc, nhạc sĩ jazz nổi tiếng thế giới và Marcus Johnson, người gốc Quận 

Montgomery sẽ kết thúc với một màn trình diễn đặc biệt. Học sinh có thể đạt được giờ Dịch vụ 

Học vấn Học sinh (SSL) bằng cách xem lễ kỷ niệm và tham gia bài tập vận động và phản ánh 

như một phần của cơ hội SSL trong Tuần lễ Dịch vụ MLK trên toàn quận. Thêm chi tiết có trên 

trang mạng Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh MLK. 

Chương trình này do Ủy ban Tưởng niệm của Linh mục Dr. Martin Luther King Jr và Văn phòng 

Nhân quyền Quận Montgomery tổ chức, sẽ có trên County Cable Montgomery tại 

Comcast/RCN channel 6 và HD channel 996 hay Verizon channel 30 và County Cable 

Facebook.  

Nên đăng ký để nhận email nhắc nhở với liên kết trực tiếp với chương trình và hướng dẫn cách 

tham gia vào phần tương tác trực tiếp của chương trình. Thêm thông tin, yêu cầu xem trang ghi 

danh chương trình hay trang mạng Montgomery County Office of Human Rights. 

Ngoài ra, mỗi năm, MCPS làm việc với Montgomery County Volunteer Center để xúc tiến các 

cơ hội phục vụ và hành động nhân ái. Để ghi nhận Tuần lễ Dịch vụ MLK — sẽ được tổ chức từ 

ngày thứ Bảy 16 tháng 1 đến ngày Chủ Nhật 24 tháng 1—các trường được khuyến khích tổ 

chức một sự kiện dịch vụ trực tuyến toàn trường hay toàn lớp. Các cơ hội tình nguyện có tại 

đây, và nhân viên có thể nạp các dự án trường học tại đây. 

Delta Sigma Theta Tổ Chức Zoom Chương Trình MLK vào Ngày 18 tháng 1  

Montgomery County Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta hỗ trợ một chương trình về Ngày 
Dịch vụ, Martin Luther King, Jr, “Thật Sự Trò Chuyện trong Thế Giới Trực Tuyến”. Chương trình 
sẽ được tổ chức qua Zoom từ 8 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều vào ngày thứ Hai 18 tháng 1. Sẽ 
có những trình bày từ các diễn giả bao gồm Jeff Menzise, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học 
Tiểu bang Morgan, mà sẽ thảo luận về hỗ trợ sức khỏe tâm thần trong thời kỳ đại dịch; huấn 
luyện viên điều hành được chứng nhận Erica Woods; và luật sư bất động sản và chứng thực di 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomerycountymd.gov%2Fvolunteercenter%2Fvolunteers%2FMLK.html&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C987a06ab76f249b58dd408d8b70d5d04%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637460615301406904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6dsVVrt1sd%2BMAstOFLHa0AokUIrjtOrm2ljhG%2FfME5E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomerycountymd.gov%2Fvolunteercenter%2Fvolunteers%2FMLK.html&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C987a06ab76f249b58dd408d8b70d5d04%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637460615301406904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6dsVVrt1sd%2BMAstOFLHa0AokUIrjtOrm2ljhG%2FfME5E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomerycountymd.gov%2Fvolunteercenter%2Fvolunteers%2FMLK.html&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C987a06ab76f249b58dd408d8b70d5d04%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637460615301406904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6dsVVrt1sd%2BMAstOFLHa0AokUIrjtOrm2ljhG%2FfME5E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomerycountymd.gov%2Fccm&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C987a06ab76f249b58dd408d8b70d5d04%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637460615301406904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OxOEr9HM%2BFSmbmwS0CmbSwSR64pld0paAbR7HeDgWdc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomerycountymd.gov%2Fccm&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C987a06ab76f249b58dd408d8b70d5d04%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637460615301406904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OxOEr9HM%2BFSmbmwS0CmbSwSR64pld0paAbR7HeDgWdc%3D&reserved=0
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chúc Shakisha A. Morgan với Công ty Griffin. Để thêm chi tiết và để RSVP, bấm vào đây. 
 
Đề Cử SMOB Bắt Đầu vào Ngày 28 Tháng 1 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery và MCPS đang tìm các đề cử cho Thành Viên Học Sinh 
thứ 44 cho Hội Đồng Giáo Dục (SMOB). Học sinh đủ điều kiện là học sinh MCPS lớp 10 và 11 
hiện tại và phải là cư dân của Quận Montgomery. SMOB thứ 44 sẽ phục vụ nhiệm kỳ một năm 
từ tháng 7, 2021 đến tháng 6, 2022. 

Thông tin về quy trình bầu cử SMOB có thể được tìm thấy trên trang mạng MCPS tại đây. 
Thông tin bao gồm video về sự kiện SMOB 101 mà chia sẻ chi tiết về SMOB là gì, vai trò và 
công việc của SMOB, cách để trở thành ứng cử viên và quy trình bầu cử. 

Thời gian ứng cử viên nạp hồ sơ SMOB kéo dài đến Ngày 28 tháng 1, 2021. Các mẫu đơn đề 
cử có trên trang 29 của Quy thức Bầu cử SMOB và có thể được gửi qua điện tử cho Shella 
Cherry, giám đốc, Ban Lãnh đạo Học sinh MCPS và Hoạt động Ngoại khóa, qua email không 
muộn hơn 5 giờ chiều vào ngày thứ Năm 28 tháng 1, 2021. 

Công Viên Montgomery Khởi Đầu Trò Chơi Bingo Trực Tuyến 

Công viên Montgomery, một phần của Maryland-National Capital Park and 

Planning Commission, tổ chức Trò Chơi Bingo- Lô tô Mùa Đông Trực Tuyến, một cách an toàn, 

thú vị để cư dân thưởng thức và khám phá các công viên mùa đông này.  

Để tham dự, những người cư trú có thể tải xuống một thẻ bingo, với 24 sinh hoạt mùa đông. Có 

một thẻ cho tháng Giêng và một thẻ riêng cho tháng Hai. Hoàn thành năm ô sinh hoạt theo 

hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo để thu thập lô tô. Những cá nhân gửi ảnh về các hoạt 

động đã hoàn tất sẽ được tham gia cuộc xổ số để nhận khoản tín dụng trị giá $50 Active 

Montgomery mà có thể được sử dụng cho các lớp học, chương trình, hay thuê phòng ốc của 

Montgomery Parks. 

Các hoạt động trong tháng Giêng bao gồm đi bộ đường dài, làm plogging (nhặt rác trong khi 

chạy bộ), xác định vị trí của các yếu tố thiên  nhiên, nghệ thuật, đặc điểm lịch sử và các cơ sở 

công viên. Thêm thông tin và hoàn thành các quy luật của chương trình, xem 

MoCoParks.org/January Bingo.  
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