
 
 
MCPS Chào Đóng Gần 160,000 Học Sinh cho Năm Học 2021-2022 

MCPS chào đón gần 160,000 học sinh vào Ngày 30 tháng 8, ngày tựu trường của năm 
học 2021-2022. MCPS sẽ bắt đầu một năm học hoàn toàn trực tiếp, năm ngày một tuần 
và thực hiện một Học viện Trực tuyến cho học sinh đã đăng ký từ lớp K đến lớp 12.  
Hướng dẫn Mở Cửa lại 2021-2022 nêu ra các biện pháp phòng ngừa để giảm sự lây lan 
của COVID-19, cũng như những gì sẽ xảy ra đối với chương trình giảng dạy, chấm điểm, 
sự đi học chuyên cần, các môn thi và sự tham gia của học sinh. 

MCPS chào đón trên 874 giáo viên mới, trên 671 chuyên viên dịch vụ hỗ trợ mới và 31 
viên chức giám đốc mới vào niên học này. Xem Thời khắc MCPS về ngày đi học đầu 
tiên.  

Khi các trường học mở cửa trở lại, sự an toàn của học sinh và nhân viên vẫn là ưu tiên 
hàng đầu của MCPS. MCPS tiếp tục tuân theo các đề nghị từ Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ. Theo hướng dẫn của CDC, MCPS 
đang thực hiện một nghi thức an toàn và sức khỏe nhiều lớp mà bao gồm nhiều chiến 
lược để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19 và bảo vệ các thành viên trong cộng 
đồng trường học. Các chiến lược bao gồm sử dụng mặt nạ, tăng cường vệ sinh, tiêm 
chủng bắt buộc cho nhân viên hay tham gia thử nghiệm hàng tuần, cải thiện hệ thống 
thông gió và các quy trình thử nghiệm, truy tìm sự tiếp xúc và cách ly, nếu cần thiết. 

Tìm hiểu thêm về các biện pháp an toàn và sức khỏe cũng như các chi tiết phụ trội về kế 
hoạch mở cửa lại của học khu. 

Hãy đọc thông cáo báo chí 

 
 
 
 



Các Văn Phòng Chủng Ngừa Sắp Đến 
 
MCPS sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội của Quận để tổ chức các phòng 
chủng ngừa COVID-19 cho nhân viên và học sinh 12 tuổi trở lên. Một số văn phòng sẽ 
được tổ chức trong 10 ngày tới.  Không bắt buộc phải làm hẹn, nhưng để lấy hẹn, yêu cầu 
đăng ký sử  dụng các liên kết dưới đây: 
 

 Ngày thứ Tư 8 tháng 9 từ 6 đến 8 giờ tối, Kingdom Fellowship AME Church, 12101 Tech 
Road, Silver Spring. Ghi danh tại đây. 
 

 Ngày thứ Bảy 18 tháng 9, 10 giờ sáng–1 giờ chiều, bãi đậu xe Sears tại White Oak, 11255 
New Hampshire Avenue, Silver Spring. Ghi danh tại đây. 

 

MCPS Chào Mừng 31 Hiệu Trưởng Mới 

MCPS chào đón gần 160,000 học sinh tuần lễ này vào bắt đầu năm học 2021-2022. Học khu 
cũng chào đón gần 874 giáo viên mới, trên 671 chuyên viên dịch vụ hỗ trợ mới và 31 hiệu 
trưởng mới vào niên học này. Các hiệu trưởng là:  

 Dr. Tiffany N. Awkard, Silver Creek Middle School 
 Patrick H. Bilock, Sligo Middle School (Tạm thời) 
 Dr. Nikisha L. Blackmon, Capt James E. Daly Elementary School 
 Timothy D. Britton, Sherwood High School 
 Kiera D. Butler, Newport Mill Middle School 
 Heather B. Carias, Thomas Edison High School of Technology 
 Ilana S. Carr, Seven Locks Elementary School 
 Alicia M. Deeny, Richard Montgomery High School 
 Dr. Jonathan L. Garrick, Northwood High School 
 Natalie M. Hambrecht, Cold Spring Elementary School 
 Jada Langston, RICA (Tạm thời) 
 Vincent (Roy) Liburd, Montgomery Village Middle School 
 Megan M. McLaughlin, A. Mario Loiederman Middle School 
 Erin L. Martin, Takoma Park Middle School (Tạm thời)  
 Joshua H. Munsey, Wheaton High School 
 Megan H. Murphy, Sequoyah Elementary School 
 Stephanie W. Nesmith, Sligo Creek Elementary School (Tạm thời) 
 Rhoshanda M. Pyles, Rockville High School 
 Shawaan T. Robinson, Briggs Chaney Middle School 
 Elissa M. Royall, Oakland Terrace Elementary School 
 Jennifer A. Seidel, Greenwood Elementary School 



 Robyn A. Shinn-Miller, Mill Creek Towne Elementary School (Tạm thời) 
 Brooke L. Simon, Watkins Mill Elementary School (Tạm thời) 
 Scott E. Smith, Northwest High School 
 Somer Snider, Cabin John Middle School (Tạm thời)  
 Tara Strain, Glen Haven Elementary School (Tạm thời) 
 Paula Summers, Gaithersburg Elementary School 
 John W. Taylor, Winston Churchill High School 
 Maureen C. Turner, Somerset Elementary School (Tạm thời) 
 Nichola A. Wallen, Wyngate Elementary School 
 Kathryn C. West, Bayard Rustin Elementary School (Tạm thời) 

 

Thử nghiệm Ngẫu nhiên COVID-19 ở Lớp PreK đến Lớp 6 sẽ Bắt đầu vào Tháng 9 

Một chiến thuật giảm thiểu đáng kể của các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ 
được sử dụng vào mùa thu này là các thử nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho các học 
sinh từ lớp PreK đến lớp 6. MCPS, hợp tác với Bộ Y tế Maryland, cung cấp miễn phí các 
thử nghiệm COVID cho học sinh ở các lớp này. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đề nghị thử nghiệm COVID-19 
ngẫu nhiên không triệu chứng vì nó khám phá và có thể hạn chế sự lây lan của vi-rút, 
ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng. Hiện tại, học sinh từ 11 tuổi trở xuống không 
được nhận vắc-xin COVID-19. Đây là lý do quan trọng để chúng tôi tập trung việc thử 
nghiệm COVID cho nhóm học sinh này. 

Thử nghiệm cá nhân này yêu cầu các gia đình “chọn tham gia” và đồng ý cho học sinh 
được thử nghiệm. Một mẫu ngẫu nhiên của các học sinh trong các lớp này sẽ được xác 
định và thử nghiệm hàng tuần với sự đồng ý của phụ huynh. Các nhà thầu được ủy quyền 
và kiểm tra đầy đủ, không phải nhân viên MCPS, sẽ thực hiện các thử nghiệm. Mẫu đơn 
Opt-In- Chọn Tham gia là cần thiết để cho phép con quý vị tham gia vào quá trình thử 
nghiệm này có thể tìm thấy tại đây. 

Thông tin thu thập được trên mẫu đơn này sẽ chỉ được chia sẻ với MCPS và nhà cung 
cấp, và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc thử nghiệm dự kiến 
sẽ bắt đầu vào tuần lễ Ngày 13 tháng 9. Chúng tôi yêu cầu các gia đình hoàn thành mẫu 
đơn đồng ý trước Ngày 8 tháng 9. Các mẫu đơn hoàn thành sau Ngày 8 tháng 9 sẽ được 
thêm vào chương trình thử nghiệm sàng lọc khi chúng được xử lý. 



Cám ơn quý vị đã hợp tác với MCPS để thúc đẩy sự an toàn của học sinh khi chúng tôi 
trở lại học trực tiếp, năm ngày mỗi tuần. 

Kết nối với mẫu đơn (Tiếng Anh) 

Kết nối với mẫu đơn (Tiếng Tây ban nha) 

 

MCPS, Nên Đeo Mặt Nạ - Rất Đơn Giản. Hãy Khôn ngoan. Hãy làm bổn phận của 
mình. Giữ An toàn. 

Tất cả học sinh, nhân viên và khách viếng MCPS sẽ phải đeo khăn che mặt trong các tòa 
nhà của trường vào mùa thu này, bất kể tình trạng chủng ngừa như thế nào. Đây là một 
chiến lược căn bản nhất mà chúng tôi có thể dùng để giúp ngăn chặn sự lây lan của 
COVID-19. Nên Đeo Khăn Che Mặt, MCPS. Nên Khôn ngoan. Hãy Làm Bổn phận của 
Mình. Giữ An toàn. 
 
Xem Phim Video 


