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Mục đích của Lệ Phí Cho Các Hoạt Động Ngoại Khóa là gì? 
Tiền thu được từ lệ phí này được dùng để hạ thấp chi phí cho các hoạt động ngoại khóa. Nó đã làm cho 
Montgomery County Public Schools (MCPS) có thể nới rộng các chương trình ngoại khóa cho các trường 
trung học cấp II và cấp III. 
 
Lệ phí là bao nhiêu? 
Lệ phí hàng năm là $30.00. Có lệ phí hạ giảm dựa theo lợi tức gia đình. Nếu lợi tức gia đình là $35,000 hay 
nhiều hơn, lệ phí là $30.  
 
Tôi có hội đủ tiêu chuẩn để trả lệ phí ECA hạ giảm không? 
Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn để trả lệ phí hạ giảm là $15.00 nếu tổng lợi tức của gia đình quý vị là dưới  
$35,000.  Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn để trả lệ phí hạ giảm, quý vị phải gởi chứng từ về lợi tức cùng với 
tiền trả của quý vị, như tờ khai thuế mới nhất, hai cuống tiền lương mới nhất, hay thơ của cơ quan trợ giúp 
gia đình. MCPS sẽ không nhận lệ phí hạ giảm mà không có chứng từ.  Xin đừng gởi tài liệu gốc, vì tài liệu 
này sẽ không được trả lại. 
 
Tôi trả lệ phí ECA như thế nào? 
Bằng chi phiếu hay money order—Ghi trả cho MCPS—, và gởi thẳng cho ECA Office, Division of 
Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD  20850. Chi phiếu bị trả lại sẽ bị phạt $25. 
ĐỪNG GỞI TIỀN TRẢ ĐẾN TRƯỜNG HỌC. 
 
Với thẻ Visa hay MasterCard—Tiền trả sẽ được nhận qua trang mạng sau đây: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee.  Đây là một trang mạng an toàn.  Phụ huynh sẽ nhận 
được một biên lai qua e-mail. Lệ phí ECA hạ giảm sẽ không được trả với thẻ tín dụng trên mạng và phải trả 
bằng chi phiếu với chứng từ hay chứng minh lợi tức. 
 
Tiền mặt—TIỀN PHẢI ĐƯỢC TRẢ TẬN TAY. Yêu cầu trả chính xác số tiền. 
 
Có phải là tất cả các học sinh trung học cấp II và cấp III đều phải trả? 
Không. Sinh hoạt ngoại khóa là tự nguyện. Các học sinh mà không tham gia một sinh hoạt ngoại khóa nào sẽ 
không phải trả lệ phí này. Chỉ có học sinh tham gia trong các sinh hoạt ngoại khóa do trường bảo trợ (thể 
thao, đội thể thao, các hội đoàn, vân vân) mà có người lớn giám sát học sinh sau giờ học mới phải đóng tiền.  
 
Có những Sinh Hoạt Ngoại Khóa nào mà không đòi hỏi trả lệ phí ECA không? 
Có.  Những học sinh nào phải tham gia sinh hoạt sau giờ học, như ban hòa tấu hay kịch, như là một phần của 
điều kiện lớp học để nhận tín chỉ môn học, không cần phải trả lệ phí ECA.  Xin hỏi ban giám đốc trường học 
của con quý vị để xác định những sinh hoạt được kể là những sinh hoạt ngoại khóa. 
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Tôi gởi trả tiền cho lệ phí ECA đến đâu? 
Tiền trả và đơn phải được gởi thẳng đến Montgomery County Public Schools, Attn: MCPS—ECA Office, 
Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD 20850.  Xin đừng gởi tiền trả và 
đơn đến trường. 
 
Lệ phí phải được trả khi nào? 
Học sinh có thể tập dượt thử cho những đội thể thao hay các sinh hoạt khác trước khi trả lệ phí. Một khi học 
sinh được báo là em được chọn cho một đội hay sinh hoạt, em phải trả lệ phí này. 
 
Lệ phí này có thể trả theo học kỳ hay theo số ngày học khi một học sinh mới chuyển về 
hệ thống trường học hay không?  
Không. Đây là một lệ phí hằng năm $30.00. Nguyên số tiền phải trả vào thời gian tham gia. 
 
Nếu em học sinh sẽ không tham gia trong sinh hoạt ngoại khóa cho đến học kỳ mùa 
xuân, em có phải đóng lệ phí vào mùa thu không? 
Không. Lệ phí có thể trả vào mùa xuân, nhưng phải trả một khi em học sinh được báo là em được chọn cho 
một đội hay sinh hoạt khác. 
 
Em học sinh phải làm gì nếu không nhận được biểu mẫu đóng lệ phí ECA qua bưu điện 
từ MCPS? 
Có ba cách chọn lựa. Ghé qua văn phòng của trường em; gọi văn phòng ECA tại 301-517-5000 để họ gởi 
biểu mẫu cho quý vị; hay tiền trả được chấp thuận bằng cách dùng trang mạng;  
http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee. Đây là một trang mạng an toàn. (Lệ phí ECA hạ giảm 
không được trả bằng thẻ tín dụng trên mạng và phải trả bằng chi phiếu với chứng từ lợi tức.) 
 
Học sinh có thể dùng biểu mẫu năm ngoái không? 
Không.  Yêu cầu dùng biểu mẫu ECA 2013-2014 đã in sẵn.  Tuy biểu mẫu mới trông tương tự biểu mẫu năm 
ngoái, biểu mẫu đơn khác. 
 
Con tôi học lớp 6 và tôi chưa bao giờ nghe về lệ phí này? 
Lệ phí là tự nguyện và chúng tôi đề nghị các phụ huynh Lớp 6 đợi cho đến khi trường học có "Đêm Tựu 
Trường" để lấy thêm thông tin về Hoạt Động Ngoại Khóa. Yêu cầu liên lạc với trường quý vị vì mỗi 
trường có sinh hoạt riêng. 
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