
 

Tờ Tin Vắn Ngày 5 Tháng 11, 2019  

Giai Đoạn Một của Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận Đang Tiến Triển 

 

Các chuyên gia tư vấn bên ngoài từ WXY, làm việc cho các Trường Công lập Quận 

Montgomery (MCPS), đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của Phân tích Ranh giới Toàn quận, 

một sáng kiến được thiết kế để cung cấp một thẩm định toàn diện về ranh giới MCPS. 

WXY sẽ phân tích các điểm dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như việc sử dụng và năng lực 

của cơ sở trường học, nhân khẩu học của học sinh, phân công trường học và các chuyến 

xe buýt đưa đón học sinh. 

Ghi Chú Quan Trọng: Sáng kiến này sẽ đưa đến một đánh giá về phân tích và một tóm 

tắt về quy trình tham gia của cộng đồng. Nó sẽ không đưa ra các đề nghị về khả năng sửa 

đổi ranh giới.  

Xem trang Mạng về Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận 

Giai đoạn một của sáng kiến này sẽ bao gồm phân tích dữ liệu và các hoạt động tham gia 

của cộng đồng. Các sinh hoạt tiếp cận, mà sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11, sẽ nhắm vào 

mục đích tăng sự nhận thức về các cơ hội và thách thức chủ yếu của các ranh giới hiện tại 

và cung cấp một nền tảng để thảo luận.  

Hoạt động tham gia đầu tiên của cộng đồng trong giai đoạn này sẽ là một buổi nghe ý 

kiến công chúng của Hội đồng Giáo dục vào Ngày thứ Hai 18 tháng 11. Buổi họp cộng 

đồng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều, tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford 

Dr. ở Rockville. Thành viên cộng đồng mà muốn phát biểu ý kiến tại buổi họp được yêu 

cầu ghi danh trên mạng. 

Các buổi họp trong vùng sẽ được tổ chức bắt đầu từ Ngày 4 tháng 12 và sẽ tiếp tục đến 

giữa tháng Giêng. Những chi tiết về những ngày phụ trội và địa điểm sẽ có trên trang 

mạng Districtwide Boundary Analysis trong những ngày sắp đến. 

 

Bối Cảnh 

Trong hai mươi năm, số học sinh ghi danh tại MCPS đã tăng hơn 30,000 học sinh. Sự 

tăng trưởng này đã đẩy MCPS trở thành một trong những học khu lớn nhất và đa dạng 

nhất trên toàn quốc. Điều không may là việc xây cất cơ sở đã không thể theo kịp với sự 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Cq6C9c08s8sup_gZCRDx2kRGOTF1XNk7SErCmUb1SYygEg/viewform
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/


tăng trưởng đáng kể này. Số học sinh quá năng lực tại nhiều trường, kết hợp với sự tập 

trung liên tục về công bằng và xuất sắc, đã khiến Hội đồng Giáo dục bắt đầu đánh giá các 

ranh giới trường học hiện tại để đảm bảo MCPS có thể tiếp tục cung cấp các cơ sở trường 

học với chất lượng cao mà hỗ trợ chương trình giáo dục cần thiết để củng cố giá trị cốt lõi 

của MCPS về Học tập, Quan hệ, Tôn trọng, Xuất sắc và Công bằng. 

 

Tiêu đề: Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Các Buổi Họp Cộng Đồng về CIP và Nghiên 

Cứu Ranh Giới 
 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery sẽ tổ chức một số buổi họp công cộng về Năm Tài 

Chánh (FY) 2021 Ngân Quỹ Chính và Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình FY 2021-

2026 (CIP) và nghiên cứu ranh giới vào Tháng 11. Tất cả các buổi họp công cộng sẽ 

được tổ chức tại thính đường của Carver Educational Services Center, 850 Hungerford 

Dr. tại Rockville. 

 

Giám đốc Jack R. Smith phát hành đề nghị $1.82 tỷ cho Ngân Quỹ Chính và Ngân Quỹ 

Phát Triển Chương Trình FY 2021-2026 vào Ngày 25 tháng 10. 

 

Các buổi họp công cộng sẽ được tiến hành theo lịch trình sau: (Xin lưu ý: Lịch trình này 

có thể thay đổi do thời tiết khắc nghiệt. Yêu cầu xem trang mạng của Hội đồng Giáo dục 

thường xuyên cho thông tin mới nhất). 

 

 Ngày Thứ Ba 5 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng tổng quát liên quan đến CIP 

 

 Ngày Thứ Năm 7 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng tổng quát liên quan đến CIP 

và Nghiên cứu Ranh giới của các trường Forest Knolls, Montgomery Knolls và 

Pine Crest  

 

 Ngày thứ Tư 13 tháng 11 lúc 6 giờ chiều, lời chứng chỉ liên quan đến Nghiên cứu 

Ranh giới của các trường Clarksburg, Northwest và Seneca Valley  

  

Cá nhân muốn cung cấp các ý kiến có thể đăng ký bằng cách liên lạc với văn phòng của 

Hội đồng Giáo dục tại 240-740-3030 và cũng có thể xem trang mạng của Hội đồng. 

 

Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức các phiên họp làm việc về CIP vào ngày thứ Hai 4 tháng 

11, lúc 10 giờ sáng và ngày thứ Ba 19 tháng 11, lúc 2 giờ chiều. Việc chấp thuận CIP 

được đề nghị sẽ được tổ chức vào Ngày thứ Ba 26 tháng 11. 

 

Đề Cử cho Giải Thưởng Dịch Vụ Hỗ Trợ Bắt Đầu Bây Giờ 

 

Đề cử cho Giải thưởng Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ của Năm bắt đầu. Giải thưởng này 

công nhận một nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà làm việc ngoài các nhiệm vụ bắt buộc căn 

https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf
https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/about/mission.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/about/mission.aspx
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx


bản và đóng góp cho các học sinh và cộng đồng trường qua việc tăng cường học tập của 

học sinh, tạo mối quan hệ tốt và làm cho trường hay văn phòng trở nên một nơi tốt hơn. 
 

Những người được đề cử phải là các chuyên gia hỗ trợ tích cực với tối thiểu ba năm phục 

vụ MCPS. Phụ huynh, học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng có thể đề cử. Người 

được giải sẽ nhận $1,000 tiền mặt. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Năm 19 tháng 12.  
 

Đề cử tại đây. 

 

Đám Đông Lớn Tham Dự Buổi Họp Đen và Nâu Đầu Tiên  
 

NAACP Parents’ Council and Identity, Inc. đã tổ chức Buổi Họp Đen và Nâu về Công 

bằng và Xuất sắc Giáo dục vào Ngày 15 tháng 10 tại Trường Trung học Gaithersburg. 

Buổi họp đã tập hợp các nhóm trách nhiệm về giáo dục của Quận Montgomery, các đối 

tác vận động ủng hộ Black and Brown Educational Equity Coalition, và các nhà lãnh đạo 

cộng đồng khác để thảo luận và tìm hiểu các giải pháp hầu tạo những kết quả giáo dục tốt 

hơn cho các học sinh da Đen và Nâu. Chú ý Buổi Họp Đen và Nâu.  
 

Học Sinh Được Mời đến Tòa Thị Chính Thanh Niên vào Ngày 13 Tháng 11 
 

Hội đồng Quận Montgomery mời các học sinh đến tòa thị chính thanh niên vào Ngày 13 

tháng 11 tại trường trung học Wheaton để tìm hiểu thêm về các vấn đề ảnh hưởng đến 

các em.  
 

Cuộc họp, sẽ được tổ chức tại thính đường, sẽ diễn ra từ 7 đến 8:30 tối. Cửa sẽ mở lúc 6 

giờ chiều cho một buổi tiếp tân trước cuộc họp với pizza, trong khi các ủy viên hội đồng 

cũng sẽ chào đón các học sinh và các gia đình.  
 

Tòa thị chính thanh niên và buổi tiếp tân trước cuộc họp cung cấp cho các học sinh cơ hội 

gặp gỡ các đại diện địa phương và đặt câu hỏi và nhận thông tin về các vấn đề quan trọng 

đối với các em. Tại buổi tiếp tân trước cuộc họp, các Ủy viên Hội đồng sẽ chào đón các 

học sinh và các gia đình. 

Học sinh được khuyến khích phát biểu quan điểm của mình về bất kỳ khía cạnh nào về 

giáo dục, các chương trình mà ảnh hưởng đến học sinh hoặc các vấn đề chính sách công 

cộng mà ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của các em. Các em cũng được khuyến 

khích đặt câu hỏi. Học sinh có thể đạt các giờ dịch vụ học vấn khi tham gia buổi họp này. 
 

Cuộc họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên County Cable Montgomery (Cable CCM 996 

của Comcast, cable 1056 của RCN và Cable 30 của Verizon). Buổi họp cũng sẽ được 

phát trực tiếp trên Facebook Live và YouTube (FB.com/CountyCableMoco và 

YouTube.com/CountyCableMoCo). Học sinh có thể tham gia thông qua phương tiện 

truyền thông xã hội bằng cách sử dụng #MoCoYouth.  
 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi 240-777-7931. 

https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/mcpsspotlight/

