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Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.59 Tỷ cho Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành  
FY 2019 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành Năm 
Tài Chánh (FY) 2019 $2.59 tỹ cho MCPS vào Ngày 26 tháng Hai. Ngân sách tiêu biểu 
$72.9 triệu gia tăng trên ngân sách hiện này, mà sẽ cho phép quận tiếp tục đầu tư vào các 
mục tiêu để quản lý số học sinh tăng triển đáng kể và xây dựng căn bản và cấu trúc cần 
thiết để bảo đảm là tất cả các học sinh MCPS đủ điều kiện để xuất sắc. 

Phần lớn khoản gia tăng chi tiêu $72.96 triệu này sẽ được dùng để cung cấp cùng mức độ 
dịch vụ cho số học sinh tiếp tục tăng cao. Đề nghị tập trung vào các công việc chủ yếu 
mà xác định một đồ án của những nỗ lực hiện tại và tương lai của quận. Nó bao gồm 
$16,12 triệu để mở rộng và thực hiện các chiến lược gia tốc. Điều này bao gồm: 
 

 Giới thiệu các con đường sẵn sàng cho sự nghiệp mới, bao gồm Hàng không và 

Không gian vũ trụ; An ninh trên mạng; An Toàn về Hỏa Hoạn và Cứu Hộ; Thi 

hành Luật và Lãnh đạo; và nhiều hơn  

 Tăng thêm chương trình ngoại ngữ thẩm nhập hai chiều tại tiểu học 

 Nới rộng các chương trình trong Khoa Học Điện Toán, Lập Mã và Người Máy 

 Thực hiện chương trình kéo dài niên học ở hai trường tiểu học bắt đầu từ 

Tháng 7, 2019 

 Khởi động Chương Trình Giáo Dục Phục Hồi 

 Nới Rộng Con Đường Đại Học và Thành Đạt Xuất Sắc và Thành Công tại Đại 

Học (ACES)  

 Nới Rộng Chương Trình Đại Học Trung và Sớm 



 

Yêu cầu ngân sách của Hội Đồng sẽ được nộp cho Ủy Viên Hành Pháp Quận 
Montgomery và Hội Đồng Quận. Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ công bố đề nghị ngân 
sách FY 2019 của họ vào Ngày 15 tháng 3. Hội Đồng Quận Montgomery sẽ tổ chức các 
buổi họp công chúng về ngân sách quận trong tháng 4 trước khi chấp thuận ngân sách 
chung cuộc trong tháng 5. Theo dõi thông tin và tham dự vào yêu cầu ngân sách của Hội 
Đồng trên trang mạng Ngân Sách Điều Hành MCPS. 

Nhắc nhở: Đề cử Giải Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc vào Ngày 1 Tháng 3  

Hội Đồng Giáo Dục Quận Hạt Montgomery đang nhận các đề cử cho Các Giải Thưởng 
Phục Vụ Xuất Sắc cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên 2017-2018. Các giải thưởng 
này do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân, bao gồm học sinh, nhóm 
và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập trong Quận 
Montgomery. 

Đề cử được chấp thuận trong những phương diện sau đây: 

 Cá Nhân Trong Cộng Đồng 
 Nhóm trong Cộng Đồng 
 Doanh Nghiệp 
 Nhân Viên Các Trường Học Quận Montgomery 
 Tình Nguyện Viên Trường Học 
 Tiên Tiến Cá Nhân 

“Individual Pioneer" đề cử những cá nhân mà đã đóng góp rất đặc biệt trong nhiều năm 
qua mặc dù hiện nay họ không còn hoạt động tích cực. Đóng góp của cá nhân này phải có 
một tác động rất sâu đậm đối với trường học trong một thời gian đáng kể. 

Những giải thưởng khác dành cho cá nhân (bao gồm các hoc sinh MCPS), nhóm hoặc 
thương mại mà đã cung cấp liên tục các dịch vụ, và quyết tâm hỗ trợ cho nền giáo dục 
công lập trong ba năm qua, như đã biểu lộ như sau: 

 Đóng góp thì giờ và sự chuyên môn cho các chương trình của MCPS 
 Phát triển và/hoặc bổ sung một chương trình hay kế hoạch xuất sắc, hay 
 Một đóng góp đem đến ích lợi cho cả hệ thống trường học 

Đơn đề cử có trong sáu ngôn ngữ trên trang mạng của Hội Đồng Giáo Dục. Nếu quý vị 
muốn đơn gởi đến nhà, yêu cầu gọi 301-279-3617. 

Đơn đề cử được điền xong cần phải được gởi đến văn phòng Board trước 5 giờ chiều 
Ngày Thứ Năm 1 tháng 3. Hoàn tất và nạp đơn trên mạng hay gởi các đơn đã hoàn tất 



qua bưu điện, email hay fax đến: Montgomery County Board of Education, 850 
Hungerford Dr., Room 123, Rockville, MD, 20850; fax đến 301-279-3860, hay email đến 
Becky Gibson. 

Các đơn đề cử có tại đây. 

Chia Sẻ Những Ý Kiến của Quý Vị Tại Các Buổi Họp Ngân Sách Sắp Tới của Quận  

Các phụ huynh và các thành viên của cộng đồng được mời tham dự với Thành Viên Hội 
Đồng Quận Montgomery Craig Rice, Giám Đốc Các Trường Học Jack R. Smith, và Chủ 
tịch Montgomery College DeGionne P. Pollard tại ba Buổi Họp Ngân Sách Giáo Dục còn 
lại được tổ chức vào Tháng Ba. Những người tham dự có thể tìm hiểu về các quyết định 
về ngân sách được thực hiện như thế nào, quận làm gì ngày hôm nay để sẵn sàng cho tài 
khóa 2019 và sau nữa, và các cơ hội mà người dân cư ngụ có để ảnh hưởng đến các quyết 
định ngân sách. 

Các buổi họp sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối tại các địa điểm sau đây: 

 Ngày 7 tháng 3, John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road, Silver 
Spring 

 Ngày 14 tháng 3, Robert Frost Middle School, 9201 Scott Dr., Rockville 
 Ngày 19 tháng 3, White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, 

Silver Spring 

Ủy viên hành pháp quận sẽ thông báo Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành FY 2019 của ông 
vào Tháng 3. Trong tháng Tư, Hội Đồng Quận sẽ tổ chức các buổi nghe ý kiến công 
chúng và chấp thuận ngân sách điều hành vào cuối tháng Năm. 

Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 3 

Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start 
MCPS cho niên học 2018-2019 có thể làm điều này bắt đầu từ ngày thứ Hai 5 tháng 3. 
Trẻ em phải được bốn tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2018, và gia đình phải hợp lệ về lợi 
tức mới được nộp đơn.  

Để biết thêm chi tiết về những nét chỉ đạo về tính hợp lệ, về địa điểm và thời gian ghi 
danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 301-230-0676 hay 
xem trang mạng MCPS. 

Ghi Danh Cho Chương Trình Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start 

 

 



Naviance: Chuẩn Bị cho Đại Học và Sự Nghiệp  
 
Parent Academy MCPS sẽ tổ chức một buổi họp về "Thông Hiểu Mối Quan Hệ Gia Đình 
Naviance," lúc 6 giờ chiều vào ngày thứ Tư 7 tháng 3, tại Albert Einstein High School. 
Naviance là một công cụ dựa trên web mà cung cấp các hoạt động tự khám phá và các bài 
học để giúp các học sinh khám phá và kế hoạch cho các mục tiêu đại học và nghề nghiệp 
của các em, và cho phép phụ huynh cũng tham gia vào kế hoạch đó. 
 
Các học sinh có thể khám phá các ưu điểm và tài năng cá nhân, tìm hiểu các chọn lựa 
nghề nghiệp và đại học, và nghiên cứu về các lớp học trung học cấp III mà các em cần để 
đạt mục tiêu của mình.  
 
Các học sinh MCPS nhận các bài học Naviance mỗi ba tháng tại các trường trung học cấp 
II và cấp III. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với văn phòng cố vấn tại trường hay phối 
hợp viên thông tin đại học và nghề nghiệp. 
 
Naviance 
 


