Bắt đầu Ghi danh cho Chương trình Summer RISE
Kêu gọi tất cả học sinh sắp lên Lớp 11 và 12! MCPS đang nhận đơn ghi danh để tham gia
chương trình Summer RISE 2021 từ bây giờ đến 5 giờ chiều vào Ngày thứ Hai 26 tháng 4.
Summer RISE cung cấp cho các học sinh sắp lên lớp 11 và 12 tại Các Trường Công Lập
Quận Montgomery (MCPS) với kinh nghiệm học tập mùa hè dựa theo nghề nghiệp và
giúp chủ nhân đào tạo một đường hướng tài năng. Summer RISE cung cấp các cơ hội
thực tập học tập và giới thiệu học sinh với các chọn lựa về nghề nghiệp trong tháng 7.
Để thêm chi tiết về Summer RISE và cách để ghi danh, xeê www.MCPS‐SummerRISE.org.
Nhắc nhở: Ghi danh cho các Chương trình Mùa hè Bắt đầu vào Ngày thứ Hai 3 tháng 5
MCPS sẽ cung cấp nhiều chương trình mùa hè cho các học sinh tiểu học, trung học cấp II
và cấp III. Các chương trình sẽ đề cập đến việc mất mát kỹ năng học tập, với tập trung
vào môn toán, đọc viết, các môn tự chọn và chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo. Các trường
tiểu học và trung học cấp II sẽ cung cấp các chương trình bao gồm toán, đọc viết và các
môn đặc biệt/tự chọn. Các trường trung học cấp III sẽ cung cấp nhiều cơ hội để đạt
được tín chỉ trong tất cả các môn học cần thiết để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lặp lại và tín
chỉ gốc, cũng như các lựa chọn không tín chỉ. Chương trình sẽ:
Được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh với cả chuyên chở
Được cung cấp tại tất cả các trường/nhóm trường
Có các lựa chọn hoàn toàn trực tuyến và trực tiếp
Ghi danh bắt đầu vào Ngày thứ Hai 3 tháng 5.Các chương trình trung học cấp III sẽ bắt
đầu vào Ngày thứ Hai 28 tháng 6 và các chương trình tiểu học và trung học cấp II sẽ bắt
đầu vào Ngày thứ Ba 6 tháng 7. Thêm thông tin có tại đây.

MCPS Tiếp tục Cung cấp các Khóa học Toán Cấp tốc
Nghiên cứu quốc gia cho thấy là thành tích toán học đã bị ảnh hưởng vì đại dịch nhiều
hơn bất cứ lãnh vực nội dung nào khác trong chương trình giáo dục K‐12. Văn phòng Các
Chương trình Giáo trình và Giảng dạy MCPS đã phát triển một kế hoạch dài hạn để chú
trọng đến nội dung không được giảng dạy trong giai đoạn Học tập Liên tục của đại dịch
vào năm 2020. Kế hoạch cũng đề cập đến các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy đã được
cố ý thu gọn, giảm bớt hay loại bỏ để thích ứng với lịch trình học tập trực tuyến. Kế hoạch
nhiều năm sẽ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của những học sinh đang có khó khăn
và cũng sẽ quyết định cách nhận định tốt nhất những học sinh cần các khóa học cấp tốc.
Để đáp lại nhiều câu hỏi của cộng đồng, MCPS sẽ duy trì các khóa học cấp tốc ở các cấp
trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III. MCPS cũng đang làm việc với các nhóm liên
quan để giúp đỡ những học sinh đang có khó khăn về học tập, những em cần học tập tình
cảm‐xã hội và phát triển Anh ngữ. Thêm thông tin về Kế họach Toán MCPS sẽ được chia
sẻ tại buổi họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 25 tháng 5.
Thông tin về Nội dung Tiểu học
Tổng quát về Toán Trung học
Học Tập Trực Tuyến Toán Trung Học 2020‐2021
Bổ sung Toán Trung học
Cổng Thông tin Trợ giúp Kỹ thuật Cộng đồng Mới Dành cho Doanh nghiệp
Office of Technology and Innovation đã khởi đầu Cổng Thông tin Trợ giúp Kỹ thuật Cộng
đồng mới. Giờ băt́ đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong cổng
thông tin này, phụ huynh/người giám hộ có thể:
Tìm hướng dẫn hỗ trợ hữu ích và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh
và tiếng Tây Ban Nha
Trò chuyện với một đại lý trực tuyến hay trực tiếp
Nạp và theo dõi tiến trình của đơn cho Help Desk
Phụ huynh/giám hộ vẫn có thể gởi email đến communitytechsupport@mcpsmd.org hay
gọi 240‐740‐7020, và rồi theo dõi đơn ở cổng thông tin. Phụ huynh/giám hộ cũng có thể
sử dụng hướng dẫn hỗ trợ này để kích hoạt trương mục của họ.

Sắp Có: Bản Thăm dò Sở thích về Học viện Trực tuyến Mới
MCPS Học viện Trực tuyến sẽ bắt đầu vào mùa thu và sẽ cung cấp một lựa chọn hoàn
toàn trực tuyến nguyên năm học cho các học sinh từ Lớp chuẩn bị mẩu giáo đến Lớp 12.
Trong khi việc học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch là khó khăn cho nhiều học sinh,
những học sinh khác đã tiến triển nhiều. Sự linh hoạt để học và làm việc trực tuyến đã
mang lại cơ hội hỗ trợ nhiều nhu cầu cho gia đình và nhu cầu xã hội‐tình cảm của một số
học sinh. Vì những lý do này và nhiều hơn nữa, MCPS đang dự định xây dựng và cải tiến
các lựa chọn học tập trực tuyến. Phụ huynh và học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành bản
thăm dò sở thích về Học viện Trực tuyến trong những ngày sắp đến. Đây sẽ không phải
là một cam kết để tham dự học viện trực tuyến và không bảo đảm việc nhập học; đây
chỉ để tìm hiểu sở thích của gia đình. Thông tin chi tiết về cách ghi danh cho Học viện
Trực tuyến sẽ sớm được chia sẻ với cộng đồng.
MCPS Thực hiện các Môn thi cho Học sinh ESOL
Hàng năm, học sinh nhận dịch vụ ESOL phải tham gia môn thi xếp trình độ WIDA ACCESS
dành cho Người học Anh ngữ (ELL) để đo lường trình độ thành thạo Anh ngữ. Trong
năm học 2020‐2021, tiểu bang đã xác định rằng bài thi sẽ do các hệ thống trường học
tùy chọn không bắt buộc. MCPS sẽ thực hiện bài thi trực tiếp cho các học sinh ESOL hiện
tại ở Lớp 5 và Lớp 8 được định ở trình độ Thành thạo Anh ngữ cấp (ELP) 4 trong hồ sơ
chúng tôi. Trường học sẽ liên lạc với các gia đình của học sinh trực tiếp và trực tuyến mà
đáp ứng tiêu chuẩn này.
Học khu chấp nhận phụ huynh của các học sinh đang nhận các dịch vụ ESOL không có ELP
trình độ 4 và/hay không ở các Lớp 5 và 8 có thể muốn con của họ tham gia kỳ thi thẩm
định ELL của WIDA ACCESS trong năm học này. Phụ huynh có quyền yêu cầu cho con mình
được thẩm định và có thể yêu cầu với ban giám đốc trường. Phụ huynh có đến Ngày 14
tháng 5 để yêu cầu cho con mình được thẩm định. Các trường sẽ tổ chức môn thi vào các
ngày thứ Tư để tránh làm gián đoạn việc giảng dạy. MCPS sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở
cho những học sinh cần sự di chuyển. Các trường sẽ chia sẻ thêm chi tiết về việc sắp xếp
phương tiện chuyên chở với gia đình sau khi lịch trình môn thi đã được thực hiện ở cấp
trường.
Ngày Học Tập Lại Được Tổ chức từ Ngày 8 đến 22 tháng 5
Ngày Học Tập Lại Toàn Hoa Kỳ (RLDAA) là một ngày hội học tập tôn vinh nhiều cơ hội học
tập trong một cộng đồng. Ngày lễ mừng này, đang diễn ra khắp quốc gia ở 17 khu vực
khác nhau, nhấn mạnh những kinh nghiệm hiện đại và cơ hội cho thanh thiếu niên phát
triển ý thức sáng tạo, tính kiên trì và hiếu kỳ.

Trên khắp D.C., Maryland và Virginia, nhiều tổ chức—như trường học, thư viện, tổ chức
phi lợi nhuận, doanh nghiệp và trung tâm cộng đồng—đang hợp tác để cung cấp cho
thanh thiếu niên và gia đình những kinh nghiệm học tập chất lượng cao. Những sự kiện
này là những kinh nghiệm giáo dục thực tập, phù hợp và hấp dẫn cho thanh thiếu niên và
gia đình cũng như những người chăm sóc của họ. Hầu hết các sự kiện đều miễn phí và
dành cho mọi lứa tuổi.
Thêm thông tin có tại trang mạng này: https://remakelearningdays.org/dmv/

