
 

Thân gửi Gia Đình MCPS, 

 

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để hiểu rõ hơn về cách các trường học và khu học đường đang 

thi hành như một phần công việc liên tục để giải quyết các cản trở về chủng tộc và hệ thống tại các 

Trường Công lập Quận Montgomery.  

 

Chúng tôi khuyến khích quý vị điền bản thăm dò ý kiến này trước Ngày 31 tháng 3. Quý vị có thể sử 

dụng thiết bị di động hay máy điện toán. Bản thăm dò ý kiến này là một phần của một quy trình lớn 

hơn được gọi là Hệ thống Kiểm tra Chống Phân biệt Chủng tộc MCPS. Quý vị có thể biết thêm về 

kiểm tra tại đây. 

 

Bản thăm dò là ẩn danh và có trong bảy ngôn ngữ, mà sẽ cần ý kiến quý vị về kinh nghiệm của gia 

đình với trường học con quý vị và MCPS. Mục tiêu của cuộc thăm dò là để chúng tôi hiểu rõ hơn về 

cách kỳ thị ảnh hưởng đến việc dạy, học và sự tham gia của phụ huynh như thế nào.  

 

Tất cả học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 12 sẽ tham gia một cuộc thăm dò ẩn danh, phù hợp với lứa tuổi 

trong lớp vào thời gian từ Ngày 1 tháng 3 đến Ngày 31 tháng 3. Mỗi trường sẽ tổ chức ngày của họ. 

 

Thông tin chính về các cuộc thăm dò và kiểm tra: 

● Phụ huynh, học sinh và nhân viên từ các tổ chức này đã tích cực tham gia vào việc cung cấp ý 

kiến cho các câu hỏi thăm dò. Các câu hỏi mẫu và thêm thông tin về các cuộc thăm dò có thể 

tìm thấy tại đây. 

● Một báo cáo sẽ được gửi đến MCPS vào cuối tháng Sáu. Báo cáo sẽ cung cấp kết quả cho 

MCPS nói chung và cho từng trường. 

● MCPS sẽ thông báo những điều tìm thấy của bản báo cáo cho cộng đồng. 

● Trang mạng này sẽ cung cấp thông tin cập nhật. 

● Tìm thêm các câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị tại đây. 
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Thông điệp dành cho Nhân viên 

 

Kính gởi Nhân viên, 

 

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để hiểu rõ hơn về cách các trường học của chúng tôi và khu học 

đường đang thi hành như một phần công việc liên tục của chúng tôi nhằm giải quyết các cản trở về 

chủng tộc và hệ thống trong các Trường Công lập Quận Montgomery. Yêu cầu điền bản thăm dò này 

trước Ngày 31 tháng Ba. Quý vị có thể sử dụng thiết bị di động hay máy điện toán. Chỉ cần chừng 10 

phút để điền bản thăm dò này. 

 

Bản thăm dò ẩn danh và có trong bảy ngôn ngữ, sẽ hỏi ý kiến quý vị về kinh nghiệm trong MCPS. 

Mục tiêu của cuộc thăm dò là để chúng tôi hiểu rõ hơn về chủng tộc và phân biệt chủng tộc trong 

MCPS ảnh hưởng đến cuộc sống công việc, cơ hội và hạnh phúc tình cảm xã hội của quý vị như thế 

nào. Bản thăm dò này là một phần của một quy trình lớn hơn được gọi là Hệ thống Kiểm tra Chống 

Phân biệt Chủng tộc MCPS. Quý vị có thể học thêm về việc kiểm tra tại đây. 

 

 

Thông tin chính về các cuộc thăm dò và kiểm tra: 

● Nhân viên từ SEIU, MCEA và MCAAP đã tích cực tham gia vào việc cung cấp ý kiến cho các 

câu hỏi của bản thăm dò. Các câu hỏi mẫu và thêm thông tin về các cuộc thăm dò có thể tìm 

thấy tại đây. Yêu cầu bấm vào đây cho một danh sách đầy đủ các tổ chức đã cung cấp ý kiến. 

● Một báo cáo sẽ được gửi đến MCPS vào cuối tháng Sáu. Báo cáo sẽ cung cấp kết quả cho 

MCPS nói chung và cho từng trường. 

● MCPS sẽ thu hút nhân viên và cộng đồng tham gia vào tất cả các giai đoạn của việc hiểu các 

kết quả báo cáo và lập kế hoạch giải quyết các vấn đề được xác định trong báo cáo. 

● Trang mạng này sẽ cung cấp các cập nhật. 

● Tìm các câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị tại đây. 

 

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25dnQaIUH3onVt4
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing

