Tin Vắn Ngày 17 Tháng 12, 2018

Trình Bày Qua Phương Tiện Truyền Thông Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020 Được
Định Vào Ngày 18 Tháng 12
Giám đốc Học khu Jack R. Smith sẽ có một buổi nói chuyện trên mạng với cộng đồng để
trình bày Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020 của ông vào thứ ba 18 Tháng 12
lúc 6 giờ 30 chiều. Như là một phần của buổi nói chuyện, Dr. Smith và các nhân viên
MCPS sẽ nghe những câu hỏi của cộng đồng và trả lời trực tiếp. Các câu hỏi có thể được
gửi trực tuyến hay gửi bằng tin nhắn text về 724-990-8433. Buổi trình bày có thể được
xem trực tiếp trên Comcast Đài 34, Verizon FIOS Đài 36, và Đài 88 RCN, cũng như qua
trang mạng MCPS:
https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
Dr. Smith đã trình bày khuôn khổ của đề nghị nghị ngân sách điều hành tài khoá 2020
của ông cho Hội Đồng Giáo Dục Ngày 4 Tháng 12. Ông đã phác hoạ điểm chú tâm của
ngân sách vào các phòng học và trường học, bao gồm những khối công việc chính sau
đây: các chương trình cải tiến; tăng gia tiếp cận những cơ hội học vấn và nghề nghiệp;
học tập lâu dài; cung cấp cơ hội học ngoại ngữ; chú trọng đến sự lành mạnh thân thể, xã
hội, tâm lý; tuyển mộ và lưu giữ một lực lượng làm việc hữu hiệu và đa dạng; và củng cố
sự xuất sắc trong quản lý điều hành.

Ngân sách đề nghị được xếp đặt quanh các chủ đề học tập, trách nhiệm và kết quả; vốn
con người; xuất sắc trong điều hành; quan hệ đối tác và tham gia của cộng đồng; và cải
tiến việc dạy và học.

Thời biểu cho ngân sách điều hành tài khoá 2020 là như sau:
Ngày 18 Tháng 12, 2018: trình bày qua phương tiện truyền thông ngân sách điêu hành
tài khoá 2020 của ông giám đốc các trường học;
Giữa tháng 12, 2018 đến đầu tháng 1, 2019: thành viên cộng đồng có thể ghi danh để
dự các buổi điều trần về ngân sách điều hành;
Ngày 9 tháng 1 và Ngày 14 tháng 1, 2019: các buổi điều trần về ngân sách điều hành;
Ngày 17 và 24 tháng 1, 2019: các buổi họp công tác về ngân sách điều hành của Hội
Đồng; và
Ngày 12 tháng 2, 2019: Hội Đồng quyết định về ngân sách điều hành đề nghị.
Xin đọc thông tin về quy trình làm ngân sách điều hành và sự tham gia của công chúng.
Xin đọc Hướng Dẫn về Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020
Lấy Giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh Trong Kỳ Nghỉ Mùa Đông
Kỳ nghỉ mùa đông là một cơ hội tốt cho các học sinh để tham gia vào các hoạt động
phục vụ và kiếm những giờ Dịch Vụ Học Vấn của Học Sinh (SSL). Học sinh có thể tham gia
một loạt các hoạt động—làm việc ở bếp từ thiện, dọn dẹp công viên ở địa phương, hay
thu góp các món đồ cho cuộc lạc quyên thực phẩm hay quần áo. Tất cả các học sinh
MCPS cần 75 giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh để tốt nghiệp trung học cấp III.
Tìm xem các tổ chức và cơ hội khác nhau mà đã được chấp thuận cho các giờ SSL. Đồng
thời, đừng quên rằng tất cả các giờ dịch vụ thực hiện trong học kỳ đầu phải được gởi
đến phối hợp viên SSL trước ngày thứ Sáu 4 tháng Giêng, 2019.

Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh

Hãy Giúp Cho MCPS Nhận Được Khoản Trợ Cấp Impact Aid Rất Cần Thiết

Các chương trình và tiền trợ cấp Impact Aid được phác họa để giúp đỡ các học khu địa
phương nào có thu nhận các học sinh có liên hệ đến liên bang. Các khoản trợ cấp từ các
chương trình này trở nên một phần của ngân sách điều hành tổng quát MCPS và hỗ trợ
các sinh hoạt giảng dạy. Để đủ điều kiện cho tài trợ Impact Aid, MCPS phải xác định có

bao nhiều phụ huynh/giám hộ đang tại ngũ trong quân đội, làm trong khu vực liên bang,
sống tại khu nhà theo diện chính sách liên bang hay công cộng, và/hay là một sĩ quan
quân đội chính phủ ngoại quốc. MCPS dùng Phỏng Vấn Federal Impact Aid mà được
phân phát cho tất cả các gia đình để thu thập thông tin này. Với mỗi trẻ trong độ tuổi đi
học của gia đình quý vị, xin quý vị hãy điền và nộp trở lại bản phỏng vấn càng sớm càng
tốt. Bản phỏng vấn có trên trang mạng MCPS. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng để
bảo đảm là MCPS nhận phần xứng đáng của mình trong quỹ tài trợ liên bang Impact Aid
và tất cả các học sinh MCPS nhận được một chương trình giáo dục xuất sắc. Nếu quý vị
có bất cứ câu hỏi nào, xin liên lạc với MCPS Division of the Controller tại 301-2793230.

Các Cuộc Thi Viết Về Thành Đạt Tuổi Trẻ Được Mở Cho Các Học Sinh Trung Học Cấp III
Ghi danh Cuộc Thi Viết Về Thành Đạt Tuổi Trẻ 2019 mở ngày 17 Tháng 12. Các học sinh
trung học cấp III có tới ngày 15 Tháng 2, 2019 để nộp một đơn dự thi và một bài luận
văn 1000-1500 từ.
Chủ đề năm nay là: "Điều gì sẽ làm cho kinh nghiệm ở trung học của bạn có liên quan
nhiều hơn đến tương lai bạn?"
Các bàì luận sẽ được đánh giá về tính sáng tạo và tính độc đáo; tính thuyết phục; văn
phạm và chính tả; hiểu biết về chủ đề; và sự liên quan của việc trả lời câu hỏi chủ đề.
Người đoạt giải thưởng lớn sẽ nhận được giải thưởng $20,000; người đoạt giải thứ nhất,
thứ hai và thứ ba sẽ nhận được $10.000.
Thêm chi tiết

