
 

Tờ Tin vắn - Ngày 9 Tháng 6, 2021 

Nguồn Thông tin về sự Gia tăng của các Sự kiện Chống Chủ nghĩa Do thái 

Cuộc xung đột giữa Israel-Palestine đang diễn ra đã đưa đến sự gia tăng đáng kể của các 
mối đe dọa bạo lực, các biểu hiện cố chấp và chống chủ nghĩa Do Thái ở Quận 
Montgomery và trên toàn quốc. Những báo cáo này đã gây sự lo lắng và lo ngại về sự an 
toàn giữa học sinh và nhân viên, đặc biệt là học sinh Do Thái và gia đình các em. Học 
sinh phải cảm thấy an toàn trong trường để học. Các Trường Công Lập Quận 
Montgomery (MCPS) không chấp nhận bất cứ hình thức kỳ thị nào, đe dọa kỳ thị chủng 
tộc với bạo lực và bất kỳ hành vi hăm dọa nào đối với sự an toàn của các học sinh, nhân 
viên và cộng đồng. Công bằng và tôn trọng là giá trị cốt lõi của MCPS. Chúng tôi mong 
muốn các học sinh và nhân viên chấp nhận những giá trị này và tôn vinh sự đa dạng của 
cộng đồng chúng tôi, bao gồm nhiều tín ngưỡng, truyền thống và văn hóa. MCPS Equity 
Unit đã phát triển các nguồn thông tin cho nhân viên để giúp học sinh hiểu và suy xét 
những quan tâm này với sự hợp tác. Những nguồn thông tin được liệt kê dưới đây. 

Nếu một học sinh kinh nghiệm hay chứng kiến việc bắt nạt hay quấy rối, yêu cầu cho 
nhân viên của trường biết hay hoàn tất đơn báo cáo việc bắt nạt và quấy rối. Chúng tôi 
cũng khuyến khích quý vị xem lại Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo (với 
liên kết bên dưới). 

Nguồn Thông tin Liên quan 

● Trang mạng: Ngăn ngừa Sự Bắt nạt, Quấy rối hay Hăm dọa  
● Trên Mạng Mẫu đơn Báo cáo Bắt nạt  
● Để in Đơn Báo Cáo Việc Bị Bắt Nạt, Quấy Rối hay Hăm Dọa  

Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo 

● Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo (Tiếng Anh) 
 Xem trang này về hướng dẫn trong các ngôn ngữ khác 

 



Thông tin Phụ trội: Các liên kết được đề nghị cho các nhà giáo dục và phụ huynh: 

Tài liệu Giảng dạy về Việc Chống Chủ nghĩa Do thái và Kỳ thị 
7 Cách để Phụ huynh và Giáo viên Ngăn chặn sự Nổi dậy của Việc Chống Chủ nghĩa 
Do thái 
 
Các liên kết được đề nghị cho phụ huynh: 
Cách Nói Chuyện với Con về Việc Chống Chủ nghĩa Do thái 
Cách 10.000 Menorah đã Giúp một Thành phố Hủy bỏ sự Thù ghét như thế nào  
5 Lời Khuyên khi Nói chuyện với Trẻ em về Việc Chống Chủ nghĩa Do thái 
Biểu tượng Thù ghét 

 

Kế hoạch Dài hạn Giải quyết Thành tích Toán học của Học sinh 

Trên toàn quốc, đại dịch COVID-19 có tác động lớn nhất đến thành tích toán học hơn bất 
cứ lãnh vực nội dung nào khác. 

Chương Trình Toán MCPS được thiết kế để thử thách các học sinh ở mọi trình độ. Mục 
tiêu là để học sinh hoàn thành một cách thành công Đại số 1 ở Lớp 7, 8 hoặc 9, nếu thích 
hợp và chuẩn bị cho lớp toán cấp cao hơn ở trường trung học cấp III, bao gồm các Lớp 
Cấp Cao và Tú tài Quốc tế. 

Các điều chỉnh có chủ ý đã được thực hiện cho nội dung và tốc độ của chương trình giảng 
dạy hầu thích ứng với thời khóa biểu trực tuyến và giải quyết vấn đề nội dung không 
được giảng dạy từ lúc bắt đầu đại dịch. MCPS đã phát triển một kế hoạch dài hạn để giải 
quyết điều này. Thêm thông tin có dưới đây. 

Toán học - 2,5 Năm Giảm thiểu Gián đoạn Học tập – Tổng quát về Kế hoạch Phục hồi 

Toán học - 2,5 Năm Giảm thiểu Gián đoạn Học tập – Kế hoạch Phục hồi 

 

Dịch Vụ Học vấn Học sinh Điều kiện Tốt nghiệp của Maryland 

Học sinh trung học cấp II và trung học cấp III có thể tiếp tục đạt số giờ Dịch Vụ Học vấn 
Học sinh (SSL) theo điều kiện tốt nghiệp bằng cách tham gia vào các cơ hội SSL trong 
mùa hè. Có một số cơ hội trực tiếp truyền thống và cơ hội trực tuyến/cách biệt mà tuân 
theo các nguyên tắc sửa đổi tạm thời được đăng trên trang mạng SSL. Học sinh lớp năm 
hiện tại có thể bắt đầu tham gia các cơ hội SSL bắt đầu vào ngày thứ Năm 17 tháng 6. 

Thêm thông tin được cung cấp dưới đây: 



Các Cơ hội SSL của Tổ chức Phi 
lợi nhuận 

Các tổ chức và cơ hội MCPS SSL 
được ghi với biểu ngữ MCPS SSL 
màu xanh lam và biểu tượng mũ tốt 
nghiệp trên trang mạng của Trung 
tâm Tình nguyện Quận Montgomery 
(MCVC) 

Tất cả cơ hội (bao gồm trực tiếp): 
https://bit.ly/SSLOpportunities 

  

Cơ hội trực tuyến/cách biệt: 

https://bit.ly/VirtualSSL2020 

MCPS Form 560-50: Individual 
SSL Request Form- Mẫu đơn Yêu 
cầu SSL Cá nhân 

Được sử dụng để có được sự chấp 
thuận trước khi phục vụ với một tổ 
chức phi lợi nhuận không được liệt 
kê trên trang mạng của Trung tâm 
Tình nguyện Quận Montgomery 
(MCVC) 

Để yêu cầu được chấp thuận trước 
cho dịch vụ được hoàn thành trong 
mùa hè, xin hoàn tất và nạp 
https://bit.ly/SSLPreApproval cho 
SSL@mcpsmd.org 

MCPS Form 560-51: SSL Request 
Form- Mẫu đơn Xác minh Hoạt 
động SSL 

Được sử dụng để xác minh và ghi lại 
số giờ SSL sau khi dịch vụ được hoàn 
tất 

Học sinh và giám thị phải hoàn tất 
mẫu đơn 

Mẫu đơn Xác minh Hoạt động 
SSL (https://bit.ly/SSLReflection) 
cho dịch vụ hoàn tất trong mùa hè 
nên được chuyển đến điều phối 
viên SSL của trường học sinh vào 
mùa thu 

Hồ sơ SSL của Học sinh trên 
Student/ParentVUE 

Hướng dẫn từng bước để xem trọn 
vẹn hồ sơ SSL của học sinh 

Hướng dẫn từng bước có thể tìm 
thấy tại https://bit.ly/SSLonVUE 



Tổng quát về Chương trình SSL 
MCPS 

Tổng quát trọn vẹn về các điều kiện, 
nguyên tắc, quy trình, giải thưởng và 
mẫu đơn SSL 

Tổng quát Chương trình MCPS 
SSL có thể tìm thấy tại 
https://bit.ly/SSLOverview2020   

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình SSL trước cuối năm học, xin gửi email 
cho điều phối viên SSL của trường học sinh: trung học cấp II và trung học cấp III. Nếu 
quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình SSL trong mùa hè, xin gửi email cho văn 
phòng MCPS SSL. 

 

Nhắc nhở: Ghi danh cho Lớp Mẫu giáo Bắt đầu cho Năm học 2021-2022 

Ghi danh bắt đầu cho các phụ huynh muốn đăng ký cho con vào lớp mẫu giáo MCPS cho 
niên học 2021-2022. Trẻ em phải đủ 5 tuổi trước hay vào Ngày 1 tháng 9, 2021. Để thêm 
chi tiết về hướng dẫn việc đủ điều kiện, ghi danh hay các tài liệu cần thiết để hoàn tất đơn 
đăng ký, xin gọi 740-4530 hay xem trang mạng MCPS. 

Đăng ký cho Lớp Mẫu Giáo 

 

Hỗ Trợ Cuộc Vận Động Tặng CẶP ĐI HỌC Thường niên Năm thứ 10 

Xin quý vị tham gia với chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu cuộc vận động Tặng CẶP ĐI 
HỌC thường niên lần thứ 10 để gây quỹ và phối hợp việc phân phát cặp sách và đồ dùng 
học tập cho học sinh tại các trường MCPS. 

Chỉ với $10, quý vị có thể cung cấp cho học sinh một cặp sách đi học chứa đầy vật liệu 
học tập. MCPS đặt hàng suốt mùa hè với mục tiêu cung cấp cho càng nhiều học sinh càng 
tốt với cặp sách và đồ dùng học tập vào đầu năm học.  Tháng Sáu, tháng Bảy và tháng 
Tám là những tháng quan trọng để đặt hàng. 

Nhờ sự rộng lượng của hàng trăm người trong cộng đồng trong cuộc vận động 2020-
2021, quận đã cung cấp hơn 26,000 cặp sách và đồ dùng cho các học sinh cần giúp đỡ. 
Năm nay, MCPS đã đặt mục tiêu gây quỹ $300,000 để mua cặp sách và đồ dùng học tập 
cho học sinh trong toàn hệ thống trường học. 



Giúp truyền bá về vận động này bằng cách chia sẻ tờ đơn về cuộc vận động với đồng 
nghiệp, gia đình, bạn bè và thành viên cộng đồng của quý vị. Mỗi số tiền quyên tặng giúp 
một học sinh cần được giúp đỡ. 

Tìm hiểu thêm về Tặng CẶP ĐI HỌC. 

 

Lời Nhắc Hằng Tháng về An toàn Quốc gia cho Người Sở Hữu Súng 

Theo Sở Cảnh sát Quận Montgomery, nhu cầu về súng ống ở Quận Montgomery và trên 
toàn quốc đã tăng lên đáng kể. Tháng này, khi Hoa Kỳ tưởng niệm Tháng An toàn Quốc 
gia, các gia đình được khuyến khích xem xét lại cách cất giữ vũ khí một cách an toàn và 
có những cuộc trò chuyện quan trọng với con về sự an toàn của súng. Các tổ chức như 
Project ChildSafe và Alliance for Gun Responsibility cung cấp rất nhiều nguồn thông tin 
cho phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục để trò chuyện về an toàn súng và ngăn ngừa 
bạo lực với súng.  

 

Các Thư viện Công cộng của Quận sẽ Mở lại 13 Chi nhánh trong Vòng Hai Tuần tới 

Các Thư viện Công cộng của Quận Montgomery đã mở lại sáu chi nhánh vào Ngày thứ 
Ba 1 tháng 6, và sẽ mở thêm bảy chi nhánh vào Ngày 14 tháng 6. Các chi nhánh còn lại 
sẽ mở cửa lại vào Ngày 6 tháng 7, ngoại trừ Thư viện Germantown (đã đóng cửa cho dự 
án canh tân) và Thư viện Noyes dành cho Trẻ nhỏ. 

Giờ mở cửa ở tất cả các chi nhánh sẽ là 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày thứ 
Hai, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy; và từ trưa đến 8 giờ tối vào ngày thứ ba và thứ năm. 
Thêm thông tin sẽ được đăng trên trang mạng khi trang mạng MCPL trở nên hiệu lực. 

Tìm hiểu thêm 


