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Sańg Kiêń Đê ̀ Nghi ̣ Đê ̉ Ca ̉i tiê ń Kê ́t Qua ̉ 
Hoc̣ Tâ p̣ cuả Hoc̣ Sinh

• Keó da ̀i chương tri ǹh mâũ giaó thaǹh nguyên ngaỳ 
cho thêm 17 trươǹg vơ ́i tô n̉g côṇg la ̀ 110 trươǹg

• Phat́ triê n̉ chương tri ǹh giaó duc̣ đăc̣ biêṭ taị tri ǹh 
đô ̣ trung hoc̣

• Giam̉ sô  ́hoc̣ sinh trong cać lơṕ co ́cać hoc  ̣sinh chương 
triǹh giaó duc̣ đăc̣ biêṭ taị trung hoc̣ đê  ̣nhi  ̣câṕ.

• Nâng đơ  ̃chương tri ǹh ca ̉i tiêń trung hoc̣ đê  ̣nhâ t́ câṕ
• Tăng cươǹg yêm̉ trơ ̣ cho cać trươǹg trung hoc̣ đê ̣ 

nhi ̣ câṕ
• Tăng cươǹg cać chương tri ǹh IB va ̀ chương tri ǹh 

cho cać hoc̣ sinh xuâ t́ săć
• Tăng cươǹg dicḥ vu  ̣thông dic̣h ra cać tiêńg ngoaị ngư ̃
• Phat́ triê n̉ chương tri ǹh Study Circles
• Tăng thêm 15 pho ́hiêụ trươn̉g cho cać trươǹg tiêủ hoc̣
• Phat́ triên̉ trơ  ̣giuṕ ky ̃thuâṭ cho chương tri ǹh giaó duc̣
• Gia tăng phương caćh phoǹg ngưà baọ lưc̣
• Phat́ triê n̉ chương tri ǹh đê ̉ trao giô ̀i sư ̣ an toaǹ cuả 

hoc̣ sinh trên xe buýt trươǹg hoc̣
• Tăng thêm nhân viên yêm̉ trơ – nhân viên baỏ tri ̀ 

trươǹg hoc̣ va ̀ cać thâỳ giaó phu ̣ ta ̀ 
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Những Điểm Chi ́nh cu ̉a Ngân Quỹ

• Tổng cộng ngân quỹ đề nghị là $1 tỷ 8
• Tăng $122 triệu so với ngân qũy năm ngoái
• 89% ngân quỹ cho lương bổng nhân viên
• Tăng cường thêm giáo chức để yểm trợ các học sinh 

chương trình giáo dục đặc biệt
• Khai trương năm trường học mới
• 65% của mỗi một đô-la dùng cho giáo khoa trong lớp 

học – cao hơn bất cứ vùng nào khác trong Maryland
• 2% được dùng cho các phí tổn hành chính trung ương 

– thứ ba thấp nhất ở Maryland

Những Điểm Chi ́nh cu ̉a Chương Trình Giáo 
Du ̣c

• 81% các học sinh mẫu giáo biết đọc – 10 phần trăm 
cao hơn  năm ngoái. Chỉ có 39% biết đọc trong năm 
2001.

• Ho ̣c sinh lớp 4 đạt điểm cao nhất trong môn thi 
Maryland School Assessment

• Sô ́ học sinh lấy những lớp Danh Dự và Cấp tiến lên 
tới mức kỷ lục

• 160 ho ̣c bổng AP Quô ́c gia – so sánh với tổng sô ́ 20 
của hai năm trước

• Điểm SAT trên 1100 trong hai năm liên tiếp
• 23 trường trung học được xếp đứng hạng 3% trong số 

trung học cao nhất trên toàn quốc theo báo Newsweek
• 15 ho ̣c sinh được vào bán kết của chương trình Intel 

Science Talent search
• 31 trường nhận được National Blue Ribbon
• 48 ho ̣c sinh nhận được học bổng quốc gia “National 

Merit Scholars”
Để thêm chi tiết: 

www.montgomeryschoolsmd.org
và đài truyền hình cable 34




