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Thiết Lập Lịch Trình Niên Học MCPS 2018-2019 
 
Một lần nữa, đây là thời gian trong năm mà MCPS phát triển lịch trình niên học cho năm 
học sau.  Từ năm ngoái, các học khu của tiểu bang Maryland đã thảo luận cách nào tốt 
nhất để thành lập một lịch trình niên học thích ứng với những điều kiện trong khuôn khổ 
thời gian của năm học.  Năm học hiện tại 2017-2018 là năm đầu tiên điều hành theo 
những luật mới này, theo đó trường học không được bắt đầu trước ngày Lễ Lao Động và 
phải chấm dứt trước ngày 15 tháng 6. 
 
Học khu đã họp với các nhóm phụ huynh, nhân viên và các nhóm liên quan khác trong 
vài tuần qua và đang tìm kiếm những ý kiến từ cộng đồng về cách nào tốt nhất để thiết 
lập lịch trình niên học 2018-2019.  Năm tới, MCPS sẽ có it ́ngày hơn để làm việc so với 
những năm trước đây để thích ứng với truyền thống những ngày đi học, như có 184 ngày 
học, và truyền thống về ngày nghỉ, như là nguyên một tuần cho kỳ nghỉ mùa Xuân.  Khi 
học khu thành lập lịch trình cho năm tới, nó phải bắt đầu theo nhiều đòi hỏi của Tiểu 
Bang: 
 

 Từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 14 tháng 6: khoảng thời gian cho phép giảng dạy 
 180: số ngày tối thiểu đòi hỏi phải đi học 
 15: số ngày Tiểu Bang bắt buộc các trường phải đóng cửa 
 3: số ngày đòi hỏi phải học bù cho những ngày nghỉ tuyết vào cuối năm (trước 

ngày 14 tháng 6) ̣ 
 

Một khi lịch đạt những yếu tố cần thiết của tiểu bang, tổng cộng sáu ngày còn lại có thể 
được lập trình cho các hoạt động khác không bắt buộc là giáo dục hay các ưu tiên điều 
hành, chẳng hạn như Nghỉ Muà Xuân hay các ngày giảng dạy trên mức tối thiểu 180 



ngày của tiểu bang.  Làm thế nào để phân bổ những ngày này giữa các ưu tiên trong lịch 
trình sẽ là một thách thức. 
 
Để có thêm giải thích chi tiết về lịch, cũng như để xem các ví dụ khác nhau về cách phát 
triển lịch, yêu cầu xem trang mạng lịch của trường học.  Nếu quý vị muốn đưa ra nhận 
xét về lịch, vui lòng dùng hộp được cung cấp trên trang mạng lịch. 
 
Tham Dự Những Ngày Viếng Thăm Các Chương Trình Consortia và Chương Trình 
Phải Nạp Đơn Đăng Ký cho Trung Học Cấp II và Cấp III 
 

Hạn cuối nạp đơn để tham gia vào quy trình Choice là Thứ Sáu 3 tháng 11.  Phụ huynh 
và học sinh nên tham dự các buổi Viếng Thăm Trường để biết thêm về chương trình 
Choice được tổ chức vào tháng 10 tại các trường trung học cấp III Northeast Consortium 
(NEC) và Downcounty Consortium (DCC), và tại các trường cấp II Middle School 
Magnet Consortium (MSMC).  Xem ngày và địa điểm tại đây. 

Các phụ huynh Lớp 8 DCC và NEC sẽ nhận được tin về tiến trình Choice qua thư vào 
giữa tháng 10.  Các gia đình lớp 5 sẽ nhận được tin tức về tiến trình Choice qua thư vào 
cuối tháng Chín. 

Xin xem những trang mạng này để có thông tin về tiến trình Choice: 

 NEC 
 DCC 
 MSMC 

Phụ huynh và học sinh cũng được khuyến khích đến tham dự các buổi họp thông tin để 
tìm hiểu thêm về các chương trình cần phải nạp đơn.  Xem ngày và địa điểm tai đây.  
Xem trang mạng này để biết thêm chi tiết về chương trình magnet tại trường tiểu học 
Center for Enriched Studies, các trường cấp II Roberto Clemente, Eastern, và Takoma 
Park, và các trường cấp III Montgomery Blair, Richard Montgomery và Poolesville. 

Thêm thông tin 

 
Hội Đồng Phụ Huynh NAACP Tổ Chức Buổi Họp Kickoff vào Ngày 16 Tháng 10 
 

Buổi Họp Kickoff của Hội Đồng Phụ Huynh NAACP sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai 
16 tháng 10 tại trường Gaithersburg High School từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối.  Buổi 
họp này sẽ đem các phụ huynh, giáo viên MCPS và hiệu trưởng cùng đến với nhau để 



chia sẻ ý kiến về cách gây dựng sự tham gia của phụ huynh và nâng cao sự thành đạt của 
học sinh. 

Buổi họp này sẽ bắt đầu với một hội chợ tài nguyên cộng đồng để nhấn mạnh các dịch vụ 
cộng đồng và những tài nguyên đáng quan tâm.  Những người tham dự sẽ có cơ hội nghe 
các diễn giả mà là những chuyên gia về giáo dục trong phạm vi thúc đẩy thành tích của 
học sinh thiểu số và tham gia vào các cuộc thảo luận về các chủ đề bao gồm khép lại sự 
cách biệt về thành tích, các buổi họp phụ huynh và giáo viên, và kỷ luật. 

Hội Đồng Phụ Huynh NAACP 

 
Mừng Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm Thứ 31 của Quận Montgomery 
 
Chuẩn bị cho một tuần đầy cơ hội  tình nguyện khắp quận để tôn vinh Tuần Lễ Dịch Vụ 
Cộng Đồng Hàng Năm thứ 31 của Quận Montgomery, vào Ngày 22 đến 29  tháng 10.  Sẽ 
có nhiều cách để học sinh và gia đình giúp đỡ một số các tổ chức từ thiện địa phương, 
trường học, cơ quan chính phủ trong suốt tuần, bao gồm các dự án đã được chấp thuận 
trước cho những giờ tình nguyện dịch vụ học sinh. 
 
Xem lịch của Montgomery County Volunter Center trên mạng về nhu cầu tình nguyện 
viên cho danh sách các dự án mới nhất ̣(và kiểm tra lại thường xuyên khi các dự án được 
cho thêm vào hàng ngày), và chọn bất cứ dự án nào hay tất cả mà phù hợp với sở thích 
của mình.  Trường học và PTA đang hoạch định các dự án tình nguyện như là một phần 
của tuần lễ phục vụ.  Cộng đồng trường học của quý vị đang làm gì? 
 
Nếu quý vị là một thành viên của một nhóm lớn mà muốn tham gia, hay nếu quý vị có 
liên kết với một tổ chức từ thiện (bao gồm một trường học hay Hội PTA) mà muốn tổ 
chức một dự án, hãy email về servicedays@montgomerycountymd.gov hay gọi Volunteer 
Center (Trung Tâm Tình Nguyện) tại 240-777-2600.  
 


