
 
 
Hội đồng Giáo dục Chấp thuận Lịch trình cho Học sinh Trở lại 
 
Vào Ngày 9 tháng 2, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu để bắt đầu ngày trở lại học tập trực 
tiếp an toàn vào Ngày 1 tháng 3, 2021, bắt đầu với học sinh trong các chương trình Giáo 
dục đặc biệt và Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật. Ngoài ra, Hội đồng đã chấp thuận cho 
học sinh trở lại với giảng dạy trực tiếp theo từng giai đoạn bắt đầu từ Ngày 15 tháng 3, 
2021. Các gia đình đã chọn học tập trực tuyến trong Bản Khảo sát Sở thích sẽ không trở 
lại các trường và có thể tiếp tục học trực tuyến. Hội đồng cũng bỏ phiếu để thay đổi lịch 
trường học để tạo Ngày 8 tháng 3 thành ngày không giảng dạy hầu nhân viên hoàn tất 
việc chuẩn bị phòng ốc và tham gia việc phát triển chuyên môn trước khi học sinh trở lại. 
 
Tìm hiểu thêm về thời gian để trở lại và đọc Tập Hướng dẫn Khôi phục MCPS Mùa Xuân 
2021.  
 
Cập nhật về Kiểm tra Chống Kỳ thị trên Toàn Hệ thống 
 
Kiểm tra Chống Kỳ thị toàn Hệ thống MCPS sẽ cung cấp cơ hội để kiểm tra 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 tất cả học sinh. Mid-Atlantic Equity 
Consortium (MAEC), nhà tư vấn bên ngoài dẫn đầu cuộc kiểm tra, đã bắt đầu công việc.  
 
Để nhắc lại, Kiểm tra Hệ thống Chống Kỳ thị sẽ tập trung vào phân tích sáu phạm vi 
chính để xem xét các tác động của chủng tộc và thành kiến bằng cách: 
 

 Tiến hành việc kiểm lại chương trình học 

 Thẩm định văn hóa học đường 

 Sự đa dạng của lực lượng nhân viên 

 Khảo sát điều kiện công việc và các cản trở khác đối với công bằng 

 Đo lường tiến triển của Tất cả Cùng nhau: Khuôn khổ Công bằng và Thành tích 

 Đề nghị các chiến lược truyền thông và tương tác thích hợp 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2020-2021/Community-Update-20210209.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/SpringRecoveryGuide.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/SpringRecoveryGuide.pdf


Các bước tiếp theo trong kiểm tra: 
 
Kiểm tra Công bằng: Tháng 2-Tháng 5, 2021  
 
MAEC đã phát triển một công cụ kiểm tra công bằng mà đã được sử dụng thành công tại 
các trường học và học khu khắp Hoa Kỳ để giúp xác định các phạm vi tiềm ẩn của sự bất 
bình đẳng. Công cụ này xem xét các chính sách, chương trình và thực tập mà ảnh hưởng 
trực tiếp và gián tiếp đến học sinh và nhân viên liên quan đến chủng tộc, dân tộc, giới 
tính, nguồn gốc quốc gia (Người học tiếng Anh), màu da, khuyết tật, tuổi tác, khuynh 
hướng tình dục, bản dạng giới, tôn giáo hay các yếu tố văn hóa xã hội quan trọng khác. 
Công cụ này xét các tiêu chuẩn cho một trường học bình đẳng và được chia thành các 
phần sau: chính sách trường học, tổ chức và quản lý trường học, môi trường/môi trường 
học, thẩm định và xếp lớp, học tập chuyên môn và các tiêu chuẩn, và phát triển chương 
trình giảng dạy. Công cụ này sẽ được quản lý tại tất cả 208 trường MCPS và sẽ cung cấp 
thông tin quan trọng về toàn khu học chánh.  
 
Thăm Dò Ý Kiến Nhóm Liên Quan: Tháng 2-Tháng 5 2021  
 
MAEC sẽ phát triển một loạt các cuộc khảo sát để thu thập quan điểm của các nhóm liên 
quan đa dạng, bao gồm học sinh MCPS, nhân viên, gia đình và các thành viên khác trong 
cộng đồng. Các cuộc khảo sát sẽ đánh giá kinh nghiệm và nhận thức liên quan đến sáu 
phạm vi chính của cuộc khảo sát. 
 
Tòa thị chính: Tháng 3-Tháng 4 2021  
MAEC sẽ tổ chức chín tòa thị chính để theo dõi sự khác biệt về địa lý trên toàn quận. Các 
cuộc họp này sẽ được thực hiện trực tiếp (nếu điều kiện sức khỏe cho phép) và truyền 
hình trực tiếp. Nếu MAEC không thể trực tiếp tổ chức các cuộc họp, thì sẽ được tổ chức 
trực tuyến. Họ sẽ mở cửa cho bất kỳ ai trong cộng đồng và sẽ được hướng dẫn bởi một 
điều hành viên đã được huấn luyện mà sẽ lấy ý kiến về từng phạm vi trong sáu phạm vi 
chính của cuộc kiểm tra. 
 
Nhóm Tập trung: Tháng 4-Tháng 5 2021  
MAEC sẽ tổ chức 24 nhóm tập trung ảo với các nhóm liên quan chính và các thành viên 
cộng đồng để hiểu rõ hơn về nhận thức của các nhóm liên quan. Mỗi nhóm sẽ bao gồm 
tối đa 10 người liên quan. Các nhóm tập trung này sẽ được thiết kế đặc biệt để nhắm vào 
các thành viên không có đại diện trong cộng đồng MCPS.  
 
Báo cáo Cuối cùng: Tháng 6-Tháng 9 2021  
MAEC sẽ tạo một báo cáo cuối cùng. 
 



Khuyến nghị, Phổ biến và Chiến lược Kế hoạch : Tháng 9-Tháng 10, 2021  
Sau báo cáo cuối cùng, MAEC sẽ cộng tác với nhân viên MCPS cũng như Antiracist Audit 
Steering Committee để làm các đề nghị mà sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chuyên môn 
của nhân viên và việc giảng dạy trong lớp cho học sinh, cũng như Kế hoạch Chiến lược 
MCPS. 
 
Hai nhóm cố vấn sẽ được tham gia trong suốt quá trình. Một nhóm sẽ bao gồm học sinh, 
phụ huynh/giám hộ, giáo viên, nhân viên dịch vụ hỗ trợ, quản trị viên và các thành viên 
cộng đồng. Nhóm này sẽ giữ việc là Ban Hướng dẫn Kiểm tra và sẽ làm việc trực tiếp với 
MAEC để cung cấp ý kiến về việc phát triển, thực hiện, các khám phá và đề nghị. Nhóm tư 
vấn thứ hai sẽ là Nhóm Tư vấn Chuyên gia Kiểm tra. Nhân viên trong Office of the Deputy 
Superintendent sẽ chịu trách nhiệm về ủy ban này. Nhóm này sẽ có sự tham gia của một 
loạt chuyên gia trong nước và địa phương về công bằng và đa dạng trong giáo dục. Các 
thành viên của tổ chức này sẽ là một “nhóm tư vấn” để cung cấp ý kiến về tiến độ kiểm 
tra và đưa ra các câu hỏi để xem xét từ thấu kính chuyên gia học thuật. 
 
Để tìm hiểu thêm về kiểm tra chống kỳ thị và các cơ hội tham gia sắp tới, xem trang mạng 
này. 
 
 
 
MCPS Kế hoạch Cung cấp Chương trình Mùa hè Toàn hệ thống 
 
MCPS đang kế hoạch nhiều chương trình mùa hè dành cho học sinh tiểu học, trung học 
cấp II và cấp III. Các chương trình sẽ tập trung vào việc giúp học sinh tiến triển mức độ 
học tập nhanh sau năm học chưa từng có này, tập trung vào toán, đọc viết và chuẩn bị 
cho cấp lớp tiếp theo. Ở cấp trung học, sẽ có nhiều cơ hội để thu nhận tín chỉ trung học 
trong tất cả các môn học bắt buộc để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lớp học lại và đầu tiên.  
 
Các chương trình truyền thống, bao gồm Năm học Nới rộng (ESY), Cơ hội Học tập Nới 
rộng, Cơ hội Phiêu lưu Mùa hè trong Học tập (ELO SAIL), Summer RISE, Summer UP, và 
các cơ hội và trại hè khác cũng sẽ được cung cấp.  

MCPS hy vọng có thể trực tiếp phục vụ học sinh, nhưng cũng đang kế hoạch cho các mô 
hình giảng dạy trực tuyến/kết hợp. Mục tiêu là cung cấp các chương trình miễn phí cho 
học sinh (đang chờ ngân sách được chấp thuận) trong toàn MCPS, với các chương trình 
kéo dài từ cuối tháng Sáu đến đầu tháng Tám. Thời gian của mỗi chương trình có thể khác 
nhau tùy thuộc vào chương trình và cấp lớp. Các chương trình trung tâm và trường học 
cụ thể sẽ được thông báo vào tháng Ba và các học sinh viên ghi danh dự kiến sẽ bắt đầu 
vào tháng Tư.  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1wCFlp_t_TmXMJf9td88129JwNn2MCTAgldaJpaapacY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wCFlp_t_TmXMJf9td88129JwNn2MCTAgldaJpaapacY/edit?usp=sharing


Điều chỉnh Lịch trình Học kỳ 2 cho Học sinh Trung học  

Để đáp lại ý kiến về học tập trực tuyến ở cấp trung học, các điều chỉnh đã được thực 
hiện để cải thiện kinh nghiệm của học sinh/ giáo viên trong học tập trực tuyến; tăng 
triển phúc lợi của học sinh và cung cấp các lựa chọn linh hoạt cho lịch trình của học sinh. 
Những điều chỉnh này cho học kỳ thứ hai là thêm vào các điều chỉnh đã được thực hiện 
cho học kỳ chấm điểm thứ hai. 
 
Ở các trường trung học cấp II và cấp III, điều chỉnh lịch trình cho học kỳ thứ hai bao gồm 
các cơ hội để: 
 

● Yêu cầu một lịch trình tóm tắt hầu giảm trọng lượng môn học và thay vào đó học 
một môn học trong mùa hè hay trong các học kỳ tương lai. 

● Học tối đa hai khóa học Tín chỉ/Không tín chỉ (cũng được gọi là Đậu/ Không đậu) 
thay vì một điểm chữ, trong các khóa học không cần thiết để tốt nghiệp. 

● Áp dụng lại Tín chỉ/Không có Tín chỉ hay Rời bỏ Học kỳ 1 của năm học 2020-2021 
trong các môn học không cần thiết để tốt nghiệp. 
 

Để tận dụng các lựa chọn về thời khóa biểu và chấm điểm này, học sinh/phụ huynh sẽ 
cần tham khảo ý kiến chặt chẽ với thầy cố vấn trường học và được hiệu trưởng xét và 
chấp thuận. Các lựa chọn và quy trình khác nhau được tóm tắt dưới đây: 
 

Lịch Lựa chọn Học kỳ 2 2020-21 Học kỳ 1 2020-21  
(Áp dụng lại) 

Yêu cầu Lịch trình 
Viết tắt 

MCPS Form 280-98 với sự tham 
khảo với thầy cố vấn và/hay 
Nhóm Phúc lợi Học sinh 

N/A 

Yêu cầu Học một 
Môn với Tín 
chỉ/Không Tín chỉ 

MCPS Form 270-32, High School; 
MCPS Form 270-32A, Middle 
School với sự tham khảo với thầy 
cố vấn và/hay Nhóm Phúc lợi Học 
sinh 
 

MCPS Form 270-32, High 
School; MCPS Form 270-32A, 
Middle School 
 
Đơn Grade Modification Form 
do thư ký xử lý trước Ngày 5 
tháng 5, 2021. 

Rời bỏ Khóa học 
Không Ghi chú trên 
Học bạ 

Cho đến Ngày 23 tháng 4, 
2021.Nếu giảm trọng lượng của 
môn học, dùng đơn MCPS Form 
280-98 

Nếu việc bỏ một môn học xảy 
ra trong thời gian từ Ngày 7 
tháng 10, 2020 đến Ngày 6 
tháng 11, 2020, học sinh/phụ 

https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/adjustments-made-to-semester-2-secondary-schedules/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/adjustments-made-to-semester-2-secondary-schedules/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/curriculum-and-instruction-adjustments-for-the-second-marking-period-and-beyond-2/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/curriculum-and-instruction-adjustments-for-the-second-marking-period-and-beyond-2/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/280.98.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/270-32a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/355-27a.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/280.98.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/280.98.pdf


huynh/giám hộ có thể yêu cầu 
loại bỏ Điểm Lớp học Đã bỏ. 
Yêu cầu phải được gửi bằng 
văn bản đến thầy cố vấn 
trường hay thư ký đăng ký và 
được hiệu trưởng chấp thuận. 
Sau đó, hiệu trưởng sẽ chuyển 
đến MCPS để xử lý và hồ sơ 
của học sinh sẽ được cập 
nhật. 

 
Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với thầy cố vấn trường. 
 

Những Thay đổi cho Kỳ thi Xếp lớp Nâng cao và Tú tài Quốc tế 

Vào Ngày 4 tháng 2, College Board và International Baccalaureate (IB) đã tuyên bố những 
thay đổi cho các kỳ thi Nâng cao (AP) và IB vào mùa xuân 2021. MCPS sẽ xem xét các lựa 
chọn có sẵn, thu thập ý kiến từ các nhóm liên quan và phát triển một kế hoạch toàn học 
khu để tổ chức kỳ thi AP và IB vào mùa xuân 2021. Dưới đây là tóm tắt về các lựa chọn có 
sẵn: 

● Môn Thi AP: College Board đã thông báo là sẽ có khung thời gian cho ba ngày thi 
cho mỗi môn thi. Khung thời gian đầu tiên, từ Ngày 3-Ngày 17 tháng 5, sẽ là môn 
thi với giấy/bút chì truyền thống dưới sự giám sát truyền thống. Hai khung thời 
gian bổ sung, Ngày 18-28 và Ngày 1-11, sẽ cung cấp một kết hợp của bài thi với 
giấy/bút chì và kỹ thuật số, với lựa chọn tại trường hay tại nhà cho các môn thi kỹ 
thuật số. Thêm thông tin có tại đây. 
 

● Môn thi IB: Các môn thi IB sẽ có hai lựa chọn: 1) thi bằng giấy/ bút chì truyền thống 
trong kỳ thi tháng 5, hay 2) nộp bài Thẩm định Nội bộ (IAs) để được cấp Điểm IB, 
vẫn cho phép truy cập để đạt Chứng chỉ IB và tín chỉ đại học nơi áp dụng. Thêm chi 
tiết được cung cấp tại đây. 

Các cập nhật sẽ được cung cấp vào đầu tháng Ba. 

 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapcentral.collegeboard.org%2Fabout-ap-2021%2Fupdates%3F%257Chome%3D%26%257Capc-ap2021%3D%26affiliateId%3D%2Fabout-ap-20-21%2Fap-2020-2021%3FaffiliateId%3Dap%257Chome%26bannerId%3Dheroaa%257Capc-ap2021%26bannerId%3Dheroaa&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf6abe57f8c1d4f8f0dc208d8cc9994f1%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637484307305427634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KuIxvNalo1OV7%2BUuvRc5D2oqwV%2BlG7TeSvv5Nt9nGFs%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapcentral.collegeboard.org%2Fabout-ap-2021%2Fupdates%3F%257Chome%3D%26%257Capc-ap2021%3D%26affiliateId%3D%2Fabout-ap-20-21%2Fap-2020-2021%3FaffiliateId%3Dap%257Chome%26bannerId%3Dheroaa%257Capc-ap2021%26bannerId%3Dheroaa&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf6abe57f8c1d4f8f0dc208d8cc9994f1%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637484307305427634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KuIxvNalo1OV7%2BUuvRc5D2oqwV%2BlG7TeSvv5Nt9nGFs%3D&reserved=0
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Tôn Vinh Việc Làm của các Thầy Cố Vấn MCPS 

Tuần lễ 1-5 Tháng 2 là Tuần lễ Cố vấn Trường học Quốc gia.  Học về vai trò của thầy cố 
vấn và cách họ hỗ trợ các học sinh và gia đình. Ngoài ra, hãy nhớ xem chương 
Waymaking mới nhất, mà nhấn mạnh công việc của các thầy cố vấn. Trong chương 
trình, người hướng dẫn Christina Conolly, giám đốc dịch vụ tâm lý của MCPS, nói chuyện 
với Alexis Lee và Lindsay Cao về dịch vụ cố vấn trường học để mô tả sự hỗ trợ mà các 
thầy cố vấn cung cấp tại trường học. Video cũng có trong tiếng Tây ban nha. 

 

Mùa Ghi Danh Chuyển Trường Cho Học Sinh Bắt Đầu 

Phụ huynh/giám hộ tại Montgomery County muốn xin cho con em được chuyển trường 
từ nhà sang một trường khác -Change of School Assignment (COSA) có thể bắt đầu thủ 
tục chuyển trường trong mùa chuyển trường mà bất đầu từ Ngày 1 tháng 2. Tất cả yêu 
cầu COSA phải được nạp trước Ngày 1 tháng 4, 2021. 

Học sinh tại các Trường Công Lập Quận Montgomery được theo học trường trong khu 
vực trường đã được ấn định nơi các em cư ngụ (trường nhà) hay được chỉ định phù hợp 
với Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của các em. Học sinh có thể nạp đơn ̣(COSA)) 
từ trường thuộc khu nhà, hay trường chỉ định qua thủ tục IEP, dựa theo các tiêu chuẩn 
sau đây: 

Khi tài liệu cho thấy một tình huống khó khăn đặc biệt. Học sinh có thể nộp đơn 
xin COSA khi hoàn cảnh ngoại lệ liên quan đến sức khỏe về thể chất, tinh thần hay 
tình cảm cụ thể hay tình trạng cá nhân hay gia đình có thể được giảm nhẹ do COSA. 

Khi gia đình di chuyển trong quận Montgomery mà muốn tiếp tục học tại trường 
học trước có thể yêu cầu COSA mà không phải chỉ định một hoàn cảnh khó khăn đặc 
biệt. Các yêu cầu này chỉ có thể được xem xét cho phần còn lại của năm học hiện tại, 
ngoại trừ các học sinh Lớp 11 hoặc 12 có thể được cấp COSA để được ở lại trường 
hiện tại cho đến khi tốt nghiệp trung học. 

Khi em học sinh muốn học trường nơi có anh/chị/em sẽ theo học chương trình 
bình thường/phổ thông, hay một chương trình giáo dục đặc biệt, trong năm học mà 
em học sinh muốn ghi danh học. 

Khi anh/chị/em học tại một chương trình magnet, chương trình ngoại ngữ, hay 
một chương trình đăng ký khác tại cấp tiểu học, một COSA có thể được chấp thuận 
cho chương trình học thông thường cho anh/chị/em khác tùy theo từng trường hợp. 
Sự chấp thuận đó đòi hỏi phải xem xét số chỗ trống trong lớp, số học sinh ghi danh 
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theo cấp lớp, phân bổ giáo chức, hay các yếu tố khác ảnh hưởng đến các trường có 
liên quan. 

Khi một chương trình học nhiều năm hay một trình tự khóa học nhiều năm không 
được cung cấp tại trường học tại nhà của học sinh, nếu có chỗ trong trường và 
chương trình quan tâm ở trường khác. (MỚI) 

*Các tiêu chuẩn trên đây liên quan đến anh/chị/em không áp dụng nếu có sự thay đổi về 
ranh giới.  
Xin lưu ý là bắt đầu với những học sinh vào học Lớp 6 trong năm học 2021-2022, một 
học sinh đang học tại trường trung học cấp II theo COSA xin học trung học cấp III theo 
mô hình chuyển trường trung học cấp II đó sẽ phải nạp đơn lại cho COSA và chứng tỏ có 
một khó khăn đặc biệt.  
 
Quy trình chuyển trường bắt đầu từ trường thuộc khu nhà, nơi phụ huynh/giám hộ có 
thể xin Tập Thông Tin về Thay Đổi Chỉ Định Trường Học (COSA) mà có mẫu đơn COSA, 
mô tả quy trình, và cung cấp những thông tin hữu ích. Tập COSA có trên mạng tại 
www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers. Tập san có bằng tiếng Anh và Tây Ban 
Nha. Các chương trình miễn trừ trên toàn quận không thuộc các hướng dẫn chuyển 
trường được liệt kê trong tập thông tin. 
 
Thêm thông tin về việc chỉ định trường học cho các học sinh sống trong vùng (NEC), 
(DCC), hay các phạm vi thuộc (MSMC), xin liên lạc với Division of Consortia Choice and 
Application Program Services tại 240-740-2540, hay xem trang mạng tại  
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice. 
Để biết thêm thông tin về quá trình chuyển trường, phụ huynh/người giám hộ được 
khuyến khích liên lạc với hiệu trưởng tại trường học nhà. 
 

Hộp Bữa ăn Có cho Gia đình MCPS 

MCPS đang cung cấp các hộp bữa ăn để phù hợp với lịch trình của các phụ huynh đang 
đi làm và đáp ứng nhu cầu của học sinh MCPS. MCPS sẽ phân phát các hộp bữa ăn vào 
các ngày Thứ Ba (Hộp Bữa ăn 3 Ngày) và Thứ Sáu (Hộp Bữa ăn 4 Ngày) tại hai địa điểm 
chỉ định. Địa điểm được chọn dưới đây sẽ là vị trí được chỉ định để đến lấy hộp bữa ăn 
đã được đặt trước. 

Hộp bữa ăn sẽ CHỈ được cung cấp cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống tại các địa điểm được 
chỉ định. Hộp phải được đến lấy từ địa điểm đã chọn trong giờ hoạt động. 

Hộp phải được đặt trước. Chỉ những hộp đã đặt trước mới được phân phát. Xin ghi chú 
là khi điền đơn này, quý vị đang đặt yêu cầu cho tuần và sẽ có các hộp để đến lấy vào 
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ngày thứ Ba và thứ Sáu trong tuần. Mỗi hộp sẽ bao gồm bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, thức 
ăn vặt và bữa ăn tối. 

Đặt hàng: 

● Đơn đặt cho hộp phải được đặt trước ngày thứ Năm vào trưa tuần trước. 
● Xác nhận đơn đặt hộp bữa ăn sẽ được gởi qua email. 

Thời gian Dịch vụ Phân phát các Hộp 

● Seneca Valley High School: 7:30—8:30 sáng  
● White Oak Middle School: 7:30—8:30 sáng 

 

Hộp Bữa Ăn Ngày Thứ Ba: Hộp Bữa Ăn 3 Ngày (1 hộp cho mỗi em trẻ) 

Cung cấp bữa ăn cho thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm 

● 3 Bữa ăn sáng 
● 3 Bữa ăn trưa 
● 3 Phần ăn vặt  
● 3 Bữa ăn tối  

Hộp Bữa Ăn Ngày Thứ Sáu: Hộp Bữa Ăn 4 Ngày (1 hộp cho mỗi em trẻ) 

Cung cấp Bữa ăn cho Ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai 

● 4 Bữa ăn sáng 
● 4 Bữa ăn trưa 
● 4 Phần thức ăn vặt  
● 1 Bữa ăn tối 

 

Dịch vụ Miễn phí TutorMe Hiện Có  

TutorMe.com, một dịch vụ trợ giúp làm bài tập và dạy kèm học sinh trực tuyến mới, 
miễn phí, hiện có cho bất kỳ môn học nào dành cho học sinh từ lớp 3-12. 

TutorMe.com là một nguồn tài nguyên trực tuyến an toàn, dễ dàng truy cập thông qua 
tài khoản Canvas và StudentVUE của các học sinh MCPS và cung cấp hỗ trợ theo yêu 
cầu. Dịch vụ Tutorme.com cung cấp hỗ trợ mà theo sát với chương trình giảng dạy 
MCPS, bao gồm cả kiến thức về các công cụ chương trình giảng dạy mới đang được khai 
triển. Dịch vụ này duy trì các tiêu chuẩn khắt khe cung cấp các thầy dạy kèm đa dạng, 
chất lượng cao, đã được kiểm tra về sự xuất sắc (bao gồm cả kiểm tra lý lịch hình sự). 
Dịch vụ có 7 ngày trong tuần, 24 tiếng một ngày. 
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Đặc điểm bao gồm: 

Một khoảng thời gian bài học trên mạng với bảng trắng trực tuyến 

Soạn thảo văn bản và không gian trò chuyện 

Trò chuyện qua tiếng nói/video (tuy nhiên học sinh không phải sử dụng điều này 
hay bật máy hình lên) 

Một chức năng cho phép chia sẻ các hình ảnh của các mẫu việc làm để giúp thầy 
dạy kèm khi họ cung cấp hỗ trợ 

Trên hơn 300 chủ đề từ toán đến khoa học, xã hội học và ngôn ngữ 

Thêm thông tin có trên trang mạng của nhà cung cấp, www.tutorme.com. Hướng dẫn 
cách học sinh có thể truy cập dịch vụ là ở đây. 
 
 

Xem các Chương trình Mới nhất của Học viện Phụ huynh 

Gia đình và học sinh có thể tham gia trong suốt năm học với Học Viện Phụ Huynh To Go. 
Học Viện Phụ Huynh To Go là một loạt hội thảo trực tuyến cho các gia đình xem tại nhà. 
Cũng sẽ có một số cuộc trò chuyện và hội thảo trực tuyến mà có thể hữu ích cho các gia 
đình. 
 
TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN: Trò chuyện Cộng đồng 
Ngày thứ Tư 24 tháng 2, từ 6-7 giờ tối 
Tìm hiểu thêm 

 
Nên Thở: Duy trì Sức Khỏe Tâm Thần cho Học Sinh 
Ngày thứ Năm 25 tháng 2, từ 6-7 giờ tối 
Tìm hiểu thêm 
Dưới đây là các hội thảo mới nhất của Parent Academy To Go. Danh sách đầy đủ là đây. 

Chương trình Montgomery County Infants and Toddlers—Thông tin và Tài nguyên 
trong Môi trường Trực tuyến 

Tâm thần là Quan trọng: Một Phong trào để Thay đổi Văn hóa Trung học Xung 
quanh Sức khỏe Tâm thần 
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Dịch vụ và Hỗ trợ Người lớn: Tổng quát về Trung tâm Cơ hội Giáo dục Bình đẳng 
của Montgomery College 

Naviance Trực tuyến: Tài nguyên Kế họach Đại học và Nghề nghiệp 

Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ của các hội thảo trực tuyến, các cuộc trò 
chuyện và hội thảo trên mạng trên trang mạng của Học viện Phụ huynh.  
 

Hội nghị chống hút thuốc giả bằng hơi được tổ chức vào Ngày 27 tháng 2 

MCPS tổ chức hội nghị chống hút thuốc giả bằng hơi trực tuyến từ 11:30 sáng đến 1 giờ 
chiều vào ngày thứ Bảy 27 tháng 2. Sự kiện dành cho nhân viên, học sinh, phụ huynh, 
nhà cung cấp dịch vụ y tế và các thành viên cộng đồng, sẽ cung cấp thông tin về các nguy 
cơ về sức khỏe của hút thuốc giả, các biện pháp phòng ngừa và các nguồn lực cộng đồng 
mà trường học và gia đình có thể truy cập. 

Diễn giả chính là Dr. Ruben Baler, nhà khoa học y tế của Học Viện Quốc Gia về Lạm Dụng 
Chất Thuốc. Ông sẽ thảo luận về "Trí Óc của Thanh Thiếu Niên và Dịch Hút Thuốc Giả 
bằng Hơi." Dr. Baler sẽ nói về hút thuốc giả bằng hơi có thể hủy hoại quỹ đạo phát triển 
của các trẻ em và tác động đáng kể đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. 
Dr. Baler sẽ cung cấp kiến thức quan trọng để bảo vệ nhiều hơn những người trẻ tuổi 
khỏi những nguy hiểm của hút thuốc giả bằng hơi. 
 
Sự kiện cũng sẽ giới thiệu thông tin từ các tổ chức cộng đồng và chính phủ và các cuộc 
thảo luận trực tiếp của hội đồng học sinh tập trung vào lý do tại sao học sinh hút thuốc 
giả và cách hỗ trợ ý muốn ngưng lại của em. Các thông báo về dịch vụ công cộng chống 
hút thuốc giả do học sinh tạo sẽ được trình bày. 
 
Hội nghị được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery đồng tài trợ. 
 
 

Tòa Thị chính Thanh niên về Khí hậu được Tổ chức vào Ngày 11 tháng 2 

Các học sinh MCPS được mời tham gia vào Tòa Thị chính Thanh niên về Khí hậu từ 7–8: 
30 tối vào ngày thứ Năm 11 tháng 2. Sự kiện sẽ được tổ chức qua Zoom. 

Tòa thị chính, do Ủy Viên Hành Pháp Quận, Montgomery College và MCPS tổ chức, là cơ 
hội để các học sinh kết nối với nhau về tác dụng của khí hậu và cung cấp ý kiến về Dự 
thảo Kế hoạch Tác dụng của Khí hậu của quận. Sự kiện trực tuyến này dành cho tất cả 
mọi người, nhưng nhắm vào học sinh trung học cấp III và đại học. Học sinh địa phương 
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sẽ là những tham luận viên, và sẽ có nhiều buổi chia sẻ để học sinh học hỏi lẫn nhau và 
cung cấp ý kiến đóng góp và quan điểm về tác dụng của khí hậu. Ghi danh tại đây. 

Ngoài ra, quận Montgomery tổ chức một cuộc thi với các tác phẩm nghệ thuật đề cao 
trong kế hoạch hành động đối với khí hậu. Hạn cuối là ngày Chủ nhật 28 tháng 2. 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 khí hậu thay đổi. 
● 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. 

Thêm thông tin, bao gồm các luật của cuộc thi, có tại đây. 

 

Cuộc Thi Video PSA Chọn Tôn Trọng  

Cuộc thi phim video PSA hằng năm lần thứ 12 Choose Respect Montgomery hiện đang 
chấp nhận những bài dự thi. Cuộc thi này thách thức các học sinh trung học cấp II và cấp 
III tạo một băng video gốc dài 60 giây thông báo công chúng (PSA) để nâng cao nhận 
thức về việc lạm dụng trong các buổi hẹn hò và bạo lực gia đình ở các thanh thiếu niên.  
Học sinh sẽ nhận được 10 giờ SSL cho sự hoàn tất thành công và phẩm chất cao của 
video PSA. Năm video hay nhất, do học sinh ở các trường trung học lựa chọn, sẽ được 
trao giải thưởng và được xem trên các trang mạng MCPS và Choose Respect 
Montgomery. 

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và học sinh có thể nạp bài theo cá nhân 
hay theo nhóm. Học sinh chỉ có thể tham gia một mục. Ba video hàng đầu thắng giải 
thưởng tiền mặt (giải nhất là $1,000; giải nhì là $750 và giải thứ ba là $500). 
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Thời hạn cuối nạp bài là Ngày thứ Hai 1 tháng Ba. Học sinh trung học sẽ xem và bỏ 
phiếu cho các PSA Chọn Tôn trọng từ ngày thứ Ba 6 tháng Tư và ngày thứ Ba 13 tháng 
Tư. 

Các quy tắc ghi danh, mẫu đơn đăng ký và nhiều thông tin khác tại có đây. 

 

 
Buổi Họp của Ủy Ban Tư Vấn Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 25 Tháng 2 
Ủy ban Cố vấn Giáo dục Đặc biệt (SEAC) sẽ họp qua Zoom từ 7–9 giờ tối. vào ngày Thứ 
Năm 25 tháng 2. Cuộc họp sẽ bao gồm một bản cập nhật về quy trình trở lại học tập trực 
tiếp cho các học sinh giáo dục đặc biệt. 

SEAC bao gồm phụ huynh/người giám hộ, nhân viên MCPS và đại diện của các nhóm 
cộng đồng Quận Montgomery ủng hộ các học sinh có nhu cầu đặc biệt và tư vấn cho 
Văn phòng Giáo dục Đặc biệt. Các cuộc họp dành cho công chúng. 

Tham gia buổi họp Zoom tại đây (mật mã: 003839), hay qua điện thoại: 1-301-715-8592 
(số ID Webinar: 874 9801 8043; Mật mã: 003839). 

Các buổi họp SEAC trong tương lai được tổ chức vào các Ngày 25 tháng 3, Ngày 29 tháng 
4 và Ngày 27 tháng 5. 

Thêm thông tin có trên trang mạng SEAC. 

 
Đăng Ký cho Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học (Immersion) Hiện Có Cho Niên Học 
2021-2022  
Quy trình đăng ký tiểu học cho năm học 2021-2022 bắt đầu vào Ngày 1 tháng 2 và sẽ 
tiếp tục cho đến Ngày 23 tháng 4, 2021. Bất kỳ học sinh nào vào lớp K – 5 trong năm học 
2021-2022 đều có thể tham gia vào quá trình đăng ký. Để đăng ký, hãy chọn liên kết 
“Apply Now- Đăng ký ngay” trên trang mạng của Chương trình Ngôn ngữ Thế giới để bắt 
đầu. Số ID Học Sinh MCPS phải có để tham gia trong quy trình đăng ký. Liên lạc với 
trường tiểu học tại nhà của con để nhận số ID học sinh MCPS và kiểm lại và hoàn tất Bản 
Khảo sát Đăng ký MCPS. 
Thêm thông tin có tại đây.  
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https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/admissions/immersion.aspx


Hướng dẫn Hoạt động Nghệ thuật cho Trẻ em vào Mùa đông/Mùa xuân 2021 
Hãy giữ niềm vui và sự sáng tạo ở nhà hay trực tiếp với Hướng dẫn Hoạt động Nghệ 
thuật cho Trẻ em! Tràn đầy các hoạt động thú vị và phong phú sau giờ học và cuối tuần, 
từ các lớp học âm nhạc, khiêu vũ và viết sáng tạo đến kịch nghệ, nghệ thuật thị giác và 
trại sản xuất chương trình truyền hình, Hướng dẫn Hoạt động Nghệ thuật cho Trẻ em 
giúp học sinh khám phá khả năng sáng tạo phát triển tình bạn và đạt kỹ năng mới.  Hãy 
xem ngay hôm nay và khám phá tất cả các chương trình tuyệt vời có trong mùa này! 
 


