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Nên Tham Gia

Hàng Xóm với Hàng Xóm (N2N) cho các thành viên của cộng đồng MCPS cơ hội để tổ chức 
hay tham gia những cuộc thảo luận từng nhóm nhỏ về những đề tài quan trọng của hệ thống 
trường học. Năm nay, quý vị sẽ có cơ hội tham gia trong hai buổi đàm thoại N2N.

1.  Ngân Sách Điều Hành MCPS: MCPS muốn biết phụ huynh và thành viên cộng đồng coi 
trọng những điều gì trong ngân sách học khu cho niên học tới và sau đó.

2.  Giờ Chuông Reo: Học khu muốn nghe ý kiến quý vị về việc đề nghị thay đổi giờ vào học 
và tan học—cũng được biết là giờ chuông reo—sẽ có ảnh hưởng đến các học sinh và cộng 
đồng ra sao.  

Quý vị có thể chọn tham gia một trong hai chủ đề hay cả hai. Trang mạng Hàng Xóm với Hàng 
Xóm có đầy những nguồn thông tin hữu ích để giúp quý vị khởi đầu. Quý vị muốn tổ chức hay 
tham gia một buổi thảo luận Hàng Xóm với Hàng Xóm? Đây là một số bước giản dị để làm theo:

Tập hợp một nhóm và lựa chọn một địa điểm.  

Tất cả mọi người đều được mời đứng ra tổ chức buổi thảo luận N2N. Chọn một 
địa điểm mà tốt nhất là có thể truy cập Internet để cho những người tham dự 
có thể xem các tài liệu và phim video có trong bộ công cụ này. Nếu quý vị cần 
một bản sao của phim video, xin quý vị e-mail pio@mcpsmd.org.

1bước 
một

4bước 
bốn

Chia sẻ ý kiến quý vị. 

Yêu cầu e-mail những ghi chép và bất cứ hình ảnh nào quý vị muốn chia sẻ 
đến pio@mcpsmd.org. Về buổi bàn luận Giờ Chuông Reo, yêu cầu quý vị nạp 
những ý kiến bằng cách hoàn tất mẫu đơn ngắn điện tử trên trang mạng. Tất cả 
các hồi đáp sẽ được tập hợp lại và chia sẻ với Hội Đồng Giáo Dục và giám đốc 
học vụ.

3bước 
ba

Buổi đàm thoại của quý vị.

Đây là lúc bắt đầu cuộc thảo luận của quý vị. Có những câu hỏi hướng dẫn 
trong cả hai bộ công cụ để khởi đầu câu chuyện. Bảo đảm là có một người ghi 
chép, và nếu quý vị muốn, chụp vài tấm hình buổi thảo luận của quý vị để chia 
sẻ với cộng đồng MCPS.  

2bước 
hai

Xem phim video và xem xét tài liệu.  

Phim video này sẽ cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về mỗi chủ đề. Phim video 
này, kết hợp với những bản phân phát, sẽ cung cấp một căn bản cho cuộc thảo 
luận của quý vị.

Để có thêm thông tin và để bắt đầu, xin xem www.montgomeryschoolsmd.org và 
tìm “Hàng Xóm với Hàng Xóm.”
Do Language Assistance Services Unit • Division of ESOL Bilingual/Programs Dịch 
Office of Curriculum and Instructional Programs Dịch

Rockville, Maryland
0660.14 • EGPS • Vietnamese  


