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Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.60 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành 2019
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã đề nghị một Ngân Sách Điều Hành $2.60 tỷ
dollar cho Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2019. Ngân sách thể hiện $77.2 triệu tăng
triển so với tài khóa hiện tại. Điều này sẽ cho phép học khu quản lý số học sinh tăng
trưởng và đầu tư vào các lãnh vực quan trọng để đảm bảo tất cả học sinh của Các Trường
Công Lập Quận Montgomery (MCPS) thành đạt ở mức cao.
Phần lớn chi tiêu của $77.2 triệu sẽ được sử dụng để duy trì các dịch vụ cho số học sinh
ngày càng tăng; đảm bảo hoạt động xuất sắc và đầu tư vào các chiến lược ưu tiên.
Ngân sách này bao gồm $17.1 triệu đô la và thêm 201.96 giáo viên và chức vụ nhân viên
để hỗ trợ số học sinh ghi danh dự kiến tăng là 1,882 học sinh. Ngoài ra, MCPS cũng tăng
thêm chỗ, bao gồm việc mở Trường Tiểu Học Bayard Rustin vào tháng 9, 2018, như là
một phần của ngân sách tăng triển.
Ngân sách bao gồm $16.1 triệu đô la và 20.4 chức vụ để nới rộng các chương trình và các
lãnh vực chính của công việc, 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
Tăng thêm chương trình ngoại ngữ 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 tại hai trường tiểu học bắt đầu từ Tháng 7,
2019
Khởi Động Chương Trình Giáo Dục Phục Hồi




Nới Rộng Các Chương Trình 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

Tìm Hiểu Thêm về Ngân Sách Điều Hành
Học Sinh Sẽ Được Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè
Học sinh tại nhiều lớp hè hay chương trình giải trí sẽ được cung cấp bữa ăn như là một
phần trong chương trình thực phẩm mùa hè của Quận Montgomery. Chương trình này
bảo đảm rằng trẻ em những khu vực lợi tức thấp tiếp tục được nhận những bữa ăn đầy đủ
dinh dưỡng trong những tháng hè khi không có những bữa điểm tâm và bữa ăn trưa trong
trường.
Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 120 địa điểm khắp quận vào mỗi ngày
trong tuần bắt đầu Ngày 18 tháng 6 (ngày bắt đầu thay đổi tuy theo địa điểm). Trẻ em
8 tuổi và nhỏ hơn đủ điều kiện nhận những bữa ăn này, cũng như những người có khuyết
tật về thể chất và tinh thần cho đến 21 tuổi.
Bữa ăn trưa cũng sẽ được cung cấp hàng ngày cho trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn tại nhiều nơi
trong toàn quận mà các em cứ việc đến không cần hẹn trước. Để có thông tin cụ thể về
địa điểm và thời gian bữa ăn, xin bấm vào đây.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn phòng Division of Food and Nutrition Services tại 301284-4900.
Các Yêu Cầu về Chủng Ngừa cho Niên Học 2018-2019
Tất cả các học sinh sắp vào lớp 7 phải được chủng ngừa chống bệnh Uốn ván-Bạch hầuHo gà (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis, Tdap) và Viêm màng óc (Meningococcal
meningitis, MCV4) trước ngày bắt đầu của niên học 2018-2019. Ngoài ra, tất cả các học
sinh mới được ghi danh vào MCPS từ Lớp 8 đến Lớp 11 phải có một mũi chủng ngừa Tdap
và MCV4. Học sinh sẽ phải cung cấp tài liệu của các chủng ngừa Tdap và MCV4. Phụ
huynh nên liên lạc với bác sĩ của mình để bảo đảm là con họ được chủng ngừa theo đúng
thủ tục và nạp một bản sao của chứng từ cho người y tá tại trường con họ càng sớm càng
tốt, nhưng không trễ hơn Ngày thứ Ba 4 tháng 9, ngày tựu trường của niên học 20182019.
Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!
Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia
chương trình Đọc Sách Mùa Hè năm nay, mà sẽ được tổ chức từ ngày 9 tháng 6 đến ngày

9 tháng 9. Chủ đề năm nay là "Ấn Tượng Tốt của Thư Viện." Hãy sẵn sàng cho một mùa
hè thử thách đầy âm nhạc, các chương trình thú vị và các hoạt động vui chơi.
Chương trình trình bày các sinh hoạt học vấn, các trò chơi, danh sách các sách đọc, và
các chương trình học tập vui nhộn để khuyến khích các em học hỏi suốt mùa hè. Phần
thưởng (nếu còn) cũng sẽ được tặng cho những ai hoàn tất các sinh hoạt. Tham dự viên
có thể ghi danh cho chương trình và theo dõi trên mạng những cuốn sách mà các em đã
đọc hay được đọc cho em. Ghi danh có trên mạng và tại tất cả các thư viện chi nhánh của
MCPL.
Nghe những Tiếng Nói của Các Học Sinh Tốt Nghiệp MCPS.
Trên 11,000 học sinh MCPS đã nhận các bằng tốt nghiệp trong các buổi lễ ra trường mà
đã bắt đầu vào Ngày 29 tháng 5 và kết thúc vào Ngày 8 tháng 6.
MCPS đã tạo một trang mạng với các câu chuyện video và hình ảnh của các học sinh của
Lớp 2018. Truy cập trang này để nghe một số học sinh tốt nghiệp khi họ suy nghĩ về thời
gian của họ với MCPS và chia sẻ kế hoạch của họ cho tương lai. Chúc mừng, Lớp Ra
Trường 2018!
Tiếng Nói của Các Học Sinh Tốt Nghiệp MCPS

