
Tiến Trình Lập Ngân Sách 

Ngân Sách Điều Hành MCPS là kết quả của cố gắng dài suốt 

một năm mà gồm có ý kiến của nhân viên, học sinh, phụ huynh 

và cả cộng đồng chúng ta. 

Tiến trình bắt đầu vào mùa hè, với mỗi văn phòng của MCPS 

dùng một quy trình lập ngân sách trên căn bản số không để xác 

định những dịch vụ và chương trình cần thiết để cung cấp cho 

học sinh một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.  

Ban Lãnh đạo MCPS xem xét những đề nghị nạp về ngân sách 

từ mỗi văn phòng và làm việc với ba hội đoàn nhân viên của 

chúng tôi và các đại diện phụ huynh để phát triển những đề nghị 

cho ông giám đốc học vụ cứu xét. Trong tháng 12, giám đốc học 

vụ trình bày dự thảo ngân sách của ông với Hội Đồng Giáo Dục, 

nơi đây sẽ xem xét cẩn thận bản dự thảo và thu thập ý kiến từ 

một nhóm lớn các công dân và những người có lợi ích. 

Trong tháng Ba, Hội Đồng Giáo Dục nạp yêu cầu ngân sách cho 

Ủy Viên Hành Pháp Quận và Hội Đồng Quận, các hội đoàn này 

sẽ xem xét lại bản dự thảo và lấy thêm ý kiến công chúng. Hội 

Đồng Quận chấp thuận một ngân sách vào cuối tháng 5 và Hội 

Đồng Giáo Dục chấp thuận ngân sách chung quyết vào tháng 6.  

Và rồi, tiến trình lập ngân sách lại bắt đầu lại từ đầu.   

Tiền đến từ đầu? 

Tài trợ cho ngân sách MCPS là một cộng tác giữa chính quyền 

địa phương, tiểu bang và liên bang. 



Phần lớn ngân sách đến từ những ngân quỹ địa phương. Năm 

nay, 65 phần trăm của ngân sách MCPS $2.23 tỷ được tạo nên 

từ tiền của địa phương, phần lớn là từ thuế và lệ phí. 

Khoảng 27 phần trăm ngân sách đến từ tiền của tiểu bang, số 

này giúp MCPS theo kịp với số học sinh ghi danh tiếp tục tăng 

triển. 

Chính quyền liên bang tài trợ khoảng 3 phần trăm ngân sách 

MCPS, phần đông số tiền để giúp cho giáo dục của học sinh 

sống trong tình trạng nghèo khó hay đòi hỏi những dịch vụ giáo 

dục đặc biệt. 

Phần còn lại góp cho ngân sách—khoảng năm phần trăm—đến 

từ những nguồn khác, gồm có những khoản thặng dư từ những 

ngân sách trước. 

Những khó khăn về kinh tế trong nhiều năm vừa qua đã có một 

ảnh hưởng rất sâu đậm cho ngân sách MCPS. Bất cứ số tiền tăng 

thêm nào trong ngân sách đã được dùng để theo kịp phí tổn cao 

hơn để cung cấp cùng dịch vụ cho số học sinh ngày càng tăng. 

Từ năm 2009, MCPS đã cắt giảm và tiết kiệm trên $400 triệu 

cho ngân sách.  

Kinh tế đã tiến triển và chúng ta đã có thể tăng lương cho nhân 

viên chúng ta lần nữa trong năm nay. Và tuy nền kinh tế vẫn còn 

chưa kiên định, chúng ta biết cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục coi 

việc giáo dục công lập là một ưu tiên tại Quận Montgomery.     

 



Tiền đi vào đâu?  

Phần lớn ngân sách—trên 81 phần trăm—được chi tiêu cho việc 

giảng dạy. Điều này bao gồm mọi thứ từ lương bổng và phúc lợi 

cho 11,000 giáo viên và nhân viên hành chánh tại trường cho 

đến phí tổn cho sách giáo khoa, bàn ghế và thiết bị trường học. 

Điều này cũng bao gồm tiền cho các chương trình giảng dạy và 

dịch vụ quan trọng cho các học sinh chương trình giáo dục đặc 

biệt, các học sinh có năng khiếu và học sinh mà tiếng mẹ đẻ 

không phải Anh ngữ, cũng như các cố vấn, các nhân viên xã hội 

và nhân viên đảm nhiệm học sinh mà cung cấp trợ giúp và can 

thiệp quan trọng cho các học sinh chúng ta.  

Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cần phải bảo đảm các học sinh chúng ta có 

thể đi đến trường và đi về nhà; được nhận những bữa ăn dinh 

dưỡng và đến trường trong một môi trường an toàn và sạch sẽ. 

Chính vì vậy MCPS chi tiêu gần 15 phần trăm ngân sách cho 

các dịch vụ hỗ trợ trường học. Số tiền này gồm có tiền trả cho 

các xe buýt di chuyễn trên 100,000 cây số mỗi ngày để chuyên 

chở các học sinh đi đến trường và về nhà; chuẩn bị và phân phát 

trên 15 triệu bữa ăn tại trường mỗi năm; và tài trợ cho việc bảo 

trì và an ninh trường ốc.   

Chỉ có hai phần trăm ngân sách được dùng cho các dịch vụ hỗ 

trợ toàn hệ thống, mà gồm có văn phòng trung ương cung cấp 

huấn luyện, hỗ trợ và giúp đỡ cho các trường của chúng ta mỗi 

ngày. Nói về tỉ lệ bách phân, MCPS có một trong những ngân 

sách về dịch vụ trung ương nhỏ nhất trong tiểu bang Maryland 

và trong năm năm vừa qua, trên 300 chức vụ đã bị cắt bỏ từ văn 



phòng trung ương. Nhưng mặc dù giữa những thử thách đó, 

công việc vẫn tiến hành.  

Tham Gia    

Soạn thảo ngân sách điều hành MCPS là một nỗ lực cộng đồng 

và trông cậy thật nhiều vào những ý kiến của các công dân 

chúng ta. Vì vậy những buổi họp hàng xóm với hàng xóm này 

rất là quan trọng. Hội Đồng Giáo Dục và ông giám đốc học vụ 

cần nghe về những gì quý vị coi trọng khi họ tìm cách lập ngân 

quỹ mà hỗ trợ chương trình giáo dục thế kỷ thứ 21 cho mỗi em 

học sinh tại Montgomery County Public Schools.  Vì thế xin quý 

vị hãy chắc chắn gởi cho chúng tôi những ghi chép từ những bàn 

luận của quý vị.  

Xin cám ơn quý vị đã tham gia trong buổi bàn luận Hàng Xóm 

với Hàng Xóm về ngân sách MCPS.  

 


