Hệ thống Kiểm tra Chống Kỳ thị
Hệ thống Kiểm tra Chống Kỳ thị là một xem xét lại toàn diện và toàn quận về các thực tập và chính sách của chúng
tôi. Bấm vào đây để đọc thông điệp của Giám đốc Lâm thời về việc kiểm tra.
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
Bản Khảo sát của Học sinh
Tất cả học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 sẽ tham gia một cuộc khảo sát phù hợp với lứa tuổi ở
trường trong khoảng thời gian từ Ngày 1 tháng 3 đến Ngày 31 tháng 3, 2022.
Mỗi trường sẽ quyết định ngày của họ.
Bất cứ phụ huynh hay người giám hộ nào không muốn con mình tham gia bản thăm dò ý kiến nên gọi
cho trường của con.
Bấm ở đây để xem video mà tất cả học sinh sẽ xem ngay trước khi các em bắt đầu bản khảo sát.
Bấm vào đây để xem bản khảo sát của học sinh sẽ như thế nào.

Phụ huynh, Người giám hộ & Nhân viên
Tất cả phụ huynh, người giám hộ và nhân viên được yêu cầu
tham gia cuộc khảo sát từ Ngày 1 tháng 3 đến Ngày 31 tháng 3.
Bản khảo sát được viết trong 7 ngôn ngữ.
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc

Nếu quý vị có câu hỏi?
Bấm vào đây để xem câu trả lời cho các câu hỏi
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu này khi có thêm câu hỏi.

Tham dự Cuộc Trò chuyện Cộng đồng
Tìm hiểu thêm về Kiểm tra và cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị.
Mỗi cuộc trò chuyện cộng đồng sẽ được tổ chức với các đối tác cộng đồng và được thiết kế để
giúp tất cả những người tham dự cảm thấy an toàn khi tham gia. Tất cả các cuộc trò chuyện
cộng đồng sẽ ở trên Zoom.
Bấm vào đây để biết ngày và các kết nối.

Hành động & Trách nhiệm
Bấm ở đây để xem chúng tôi bảo đảm hành động và trách nhiệm kiểm tra như thế nào.

Tìm Hiểu Thêm:

Xem phim video này để nghe học sinh, phụ huynh và nhân viên nói về lý do tại sao kiểm
tra là cần thiết.
Đọc về lịch sử chủng tộc và phân biệt chủng tộc trong MCPS
Xem để biết thêm về những nỗ lực trong quá khứ để đối phó với sự công bằng trong MCPS

