
 

Tin Vắn Ngày 31 Tháng 10, 2018 

 

 
Giám Đốc Các Trường MCPS Smith, Phát Hành Ngân Sách Cơ Bản FY 2020 và 

Sửa Đổi CIP; Đề Nghị Ranh Giới cho Trường Tiểu Học Clarksburg Mới  

Giám Đốc Jack R. Smith đang yêu cầu một thay đổi nhỏ cho Chương trình Cải tiến được 

chấp thuận cho Năm Tài Chánh (FY) 2019-2024 để giải quyêt việc số học sinh ghi danh 

gia tăng, an ninh trường học và tiếp cận các chương trình sẵn sàng lên đại học và nghề 

nghiệp. 

 

Đề nghị $1.815 tỷ là tăng $37.6 triệu nhiều hơn so với CIP sáu năm đã được chấp thuận. 

CIP sửa đổi bao gồm đề nghị chi phí cho năm 2020 là $324.33 triệu, tăng $15.97 triệu 

nhiều hơn mức chi phí đã được chấp thuận cho FY 2020 là $308.36 triệu. 

 

Quản lý Số Học Sinh Ghi Danh Gia Tăng 
 

Số học sinh ghi danh sơ khởi cho năm học 2018-2019 là 163,123, tăng 1,577 học sinh từ 

năm học 2017-2018. Kể từ năm học 2009-2010, số học sinh ghi danh MCPS đã tăng 

21,346 học sinh. Số học sinh ghi danh MCPS vào năm học 2024-2025 được dự tính sẽ 

tăng thêm 11,199 học sinh và đạt tới 174,322 học sinh. 

 

Để đáp ứng với sự gia tăng này, CIP bao gồm các tu chỉnh để bắt đầu lập kế hoạch bổ 

sung tại các trường tiểu học Highland View, Lake Seneca và Thurgood Marshall. Các dự 

án này là thêm vào các dự án được xác định trong Chương trình Phát Triển Ngân Quỹ. 

 

Tăng Cường An Ninh Trường học 

 

Sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của MCPS. Để tăng 

cường khả năng giữ an toàn cho trường học, Giám Đốc Smith đã đề nghị thêm $28 triệu 

cho ngân quỹ để nâng cao kỹ thuật cho những hệ thống an ninh khác nhau hiện có, cũng 

như cung cấp cửa vào hành lang và lối vào trường an toàn cho các trường hiện không có 

các đặc điểm này. 

 

http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/Supplement_B_Amended_FY2019-2024.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/Supplement_B_Amended_FY2019-2024.pdf


Mở Rộng Sự Truy Cập vào Các Chương Trình Hướng Nghiệp 
 

MCPS cam kết cung cấp cho các học sinh khả năng tiếp cận các chương trình sẵn sàng 

cho nghề nghiệp bất kể các em sống ở đâu trong quận. Trường Trung Học Kỹ Thuật 

Thomas Edison, tọa lạc tại Silver Spring, hiện là trung tâm duy nhất của quận và có thể là 

một khó khăn cho các học sinh phía bắc quận đến được. Để cung cấp sự truy cập nhiều 

hơn vào các chương trình nghề nghiệp, Giám đốc Smith đề nghị tài trợ ngân quỹ cho dự 

án cải tạo/mở rộng Trường Trung Học Seneca Valley, mà cho phép cơ sở này trở thành 

trung tâm phía bắc quận cho các chương trình nghề nghiệp.  

 

 

Đọc Bản Tin Phát Hành 

 

Cuộc Vận Động Áo Khoác Mùa Đông Đang Diễn Tiến 

Chương trình Prekindergarten/Head Start đang cần các quà tặng để cung cấp áo khoác 

mùa đông mới cho các học sinh. 

Họ đang thu góp áo khoác cho các em trai và gái có kích thước 5, 6 và 7, cùng với các 

loại áo khoác mùa đông khác, chẳng hạn như mũ và găng tay. Đóng góp tiền bạc cũng 

được nhận. Các quà tặng có thể gởi đến Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, 

Room 141, Rockville, MD 20852. 

Để có thêm tin tức, xin gọi Lisa Conlon tại 240-740-4530. 

Các Gia Đình MCPS Được Mời Tham Dự Ngày Hội STEM 

 

Các Trường Công Lập Quận Montgomery và các cơ quan cộng tác giáo dục sẽ giới thiệu 

các cơ hội về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học của trường tiểu học, trung học 

cấp II và III với các hoạt động thực hành và các trình diễn năng động tại STEM Festival 

Showcase vào Ngày thứ Bảy 10 tháng 11. Sự kiện này sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 

2 giờ chiều tại trường Northwood High School, 919 University Blvd. West, Silver 

Spring. Sự kiện thân thiện dành cho gia đình này là miễn phí và mở cửa cho công chúng. 

 

Ngày hội STEM là một phần của Hội STEM Maryland, diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến 

ngày 11 tháng 11. Ngày hội STEM Maryland tìm cách gây cảm hứng cho thế hệ các nhà 

lãnh đạo STEM kế tiếp. 

 

MCPS Foundation Bắt Đầu Nâng Cao Chiến Dịch Ăn Trưa (Dine with Dignity) 

Quỹ Giáo Dục Trường Công Lập Quận Montgomery đã khởi xướng cuộc vận động Dine 

with Dignity vào ngày 29 tháng 10 để nâng cao nhận thức và tài trợ hỗ trợ phẩm cách của 

học sinh trong phòng ăn trưa. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=8234&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
mailto:Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org
http://marylandstemfestival.org/


Năm ngoái, tại MCPS, 34,000 bữa trưa truyền thống được thay đổi với các bữa ăn thay 

thế khác và cho những học sinh không hội đủ điều kiện cho chương trình ăn trưa miễn 

phí và số tiền trong tài khoản ăn trưa của các em thiếu $10 trở lên. Các bữa ăn thay thế 

này cho thấy là các học sinh không có tiền mua bữa ăn trưa, làm tăng sự mặc cảm của các 

em với các bạn của các em. 

Để đáp lại, Foundation đã tạo ra một ngân quỹ để giúp học khu giải quyết số tiền ăn trưa 

chưa thanh toán và cho phép học sinh còn thiếu tiền trong tài khoản được lựa chọn các 

bữa ăn trưa truyền thống. Các gia đình vẫn được yêu cầu thanh toán số tiền cần trả, hoặc 

đóng góp phần nào theo hoàn cảnh của họ, cho số tiền còn lại chưa thanh toán trong tài 

khoản ăn trưa của học sinh; Quỹ Dine with Dignity trả phần còn lại. 

Để nâng cao nhận thức về vấn đề đói đặc biệt của tuổi thơ này và nhận thức về cuộc vận 

động, Foundation đã chiêu mộ sự giúp đỡ của Starbucks và từ nay đến Ngày 2 tháng 12, 

các tin nhắn về cuộc vận động Dine with Dignity sẽ có trên bàn quán cà phê và quán 

bar gia vị ở 46 địa điểm của Starbucks trong quận Montgomery. Tìm hiểu thêm và tặng 

quà ngày hôm nay tại www.mcpsfoundation.org/dine206. 

 

Chia Sẻ Ý Nghĩ của Quý Vị ở Cổng Thông Tin Dành cho Phụ Huynḥ (Parent 

Portal)  

MCPS đang ban hành một Yêu cầu Đề xuất (RFP) cho một Hệ thống Thông tin Học sinh 

mới. Một thành phần của hệ thống sẽ bao gồm cổng phụ huynh/học sinh mới. Học khu 

muốn nghe ý kiến của phụ huynh về việc sử dụng cổng phụ huynh trực tuyến, bao gồm  

 tạo và quản lý tài khoản 

 truy cập vào thời khoá biểu, điểm, sự hiện diện và điểm thi 

 truy cập vào nội dung do trường/giáo viên đăng 

 có khả năng hoàn tất các mẫu đơn quan trọng trực tuyến 

 chọn lựa ứng dụng dành cho thiết bị di động 

Hoàn tất khảo sát ý kiến 

Đường Dây Chỉ Dẫn Ẩn Danh Mới Hiện Có  

 

Đường Dây Chỉ Dẫn An Toàn Trường Maryland là một hệ thống báo cáo ẩn danh được sử 

dụng để báo cáo các mối đe dọa đến sự an toàn và/hoặc yên ổn của học sinh. 

 

Học sinh, phụ huynh/người giám hộ, giáo viên, nhân viên và thành viên của cộng đồng 

khắp Maryland có thể sử dụng ứng dụng ẩn danh này và hệ thống báo cáo dựa trên mạng 

https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0442.19_DinewithDignityTable_TENTCARD.pdf
https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0456.19_DinewithDignityCondiment_TENTCARD.pdf
https://www.mcpsfoundation.org/file/documents/dine-with-dignity/0456.19_DinewithDignityCondiment_TENTCARD.pdf
https://www.mcpsfoundation.org/dine206
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpIgOjomj77hCltBQDYokS4LtCQGLgsyjyPF5OpZzcqQi1uA/viewform


để chia sẻ mối quan tâm của họ, chẳng hạn như: 

 

 Khủng hoảng sức khỏe tâm thần 

 Bắt Nạt 

 Bạo lực trường học và cộng đồng 

 Sinh hoạt về ma túy 

 Lạm dụng 

 Quấy rầy 

 Các vấn đề khác ảnh hưởng đến học sinh Maryland 

 

Đường Dây Chỉ Dẫn An Toàn Trường Maryland là một công cụ chủ yếu giải quyết những 

tình trạng có hại và giúp đỡ những học sinh cần nó. Bằng cách sử dụng một loạt các phương 

thức truyền thông khác nhau để hỗ trợ báo cáo và định tuyến chỉ dẫn, Đường Dây Chỉ Dẫn 

An Toàn Trường Maryland cho phép các công dân Maryland tạo một nền văn hóa chuẩn 

bị, phòng ngừa và an toàn trường học cho các học sinh. Để thêm tin tức, để chia sẻ những 

lo lắng và tải xuống ứng dụng, hãy vào safeschoolsmd.org/. 

 

MCPS Cần Ý Kiến Quý Vị để Giúp Chuẩn Bị Ngân Sách Điều Hành 

 

MCPS đang tìm kiếm ý kiến đặc biệt về các phạm vi mà học khu nên đặt ưu tiên trong ngân 

sách điều hành cho Ngân Sách Điều Hành 2020. Cho chúng tôi biết các cách thức, chương 

trình hay nổ lực nào có hiệu quả hay không có hiệu quả để giúp phát triển kết quả cho tất 

cả các học sinh.  

 

Xin hoàn tất một bản khảo sát ý kiến ngắn để cung cấp ý kiến của quý vị. MCPS sẽ sử dụng 

những tin tức nhận được từ bản khảo sát ý kiến này để giúp hướng dẫn phát triển ngân 

sách. 

 

http://safeschoolsmd.org/
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/mbvxc5f1deuqfu/

