
Hội Đồng Giáo Dục đang thay đổi thời 
gian họp của họ! 
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Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery hiện đang tổ chức hai buổi họp mỗi tháng: Một buổi 
họp mà thường bắt đầu lúc 10 giờ sáng; và một buổi họp tối bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Cho 
mỗi buổi họp, Hội đồng thường nhóm họp một hoặc hai giờ sớm hơn để tiến hành những 
công việc đích xác trong phiên họp kín. 

Thời gian họp hiện tại rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt khẩn cấp. Các quyết 
định trì hoãn hay huỷ bỏ các cuộc họp phải được thực hiện bất cứ lúc nào nếu đóng cửa 
trường hay mở cửa trường trễ xảy ra. Buổi họp tối ít bị ảnh hưởng, nhưng Hội đồng đã 
phải hủy bỏ buổi họp vào những lúc thời tiết khắc nghiệt khẩn cấp xảy ra vào buổi tối. 

Bắt đầu vào Tháng 7, 2018, Hội đồng sẽ thay đổi thời gian họp để giảm nhẹ tác động của 
thời tiết khắc nghiệt đối với việc làm của Hội đồng và làm cho các buổi họp có thể tiếp cận 
dễ dàng hơn cho nhân viên và thành viên cộng đồng. Thông thường, buổi họp trong ngày 
sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều (với phiên họp kín bắt đầu vào buổi trưa) và buổi họp tối sẽ bắt 
đầu lúc 5 giờ 30 chiều (với phiên họp kín bắt đầu lúc 4 giờ chiều). 

Thời gian họp mới cũng được thiết kế để tạo các buổi họp dễ tiếp cận hơn cho các nhân 
viên và thành viên cộng đồng, những người muốn quan sát và/hay cung cấp ý kiến trong 
các cuộc họp của Hội đồng. Cho là tất cả các thành viên trong cộng đồng không có cùng 
lịch trình công việc, hy vọng rằng thời gian trễ hơn để tham gia vào Bình Luận Công Cộng 
sẽ thuận tiện hơn cho nhiều người. Ví dụ, bắt đầu cuộc họp ban ngày của Hội đồng trễ hơn 
trong ngày có thể làm dễ dàng hơn cho các thành viên cộng đồng nghỉ việc để đến lên 
tiếng trước Hội đồng sau nửa ngày làm việc, nếu cần, thay vì mất nhiều giờ làm việc trong 
ngày để tham dự vào Bình Luận Công Cộng lúc 10 giờ 30 sáng, thời gian hiện tại. 

Quá trình đăng ký cho Bình Luận Công Cộng cũng sẽ thay đổi; biểu mẫu đăng ký trực 
tuyến hiện sẽ chấm dứt lúc 9 giờ sáng Ngày thứ Hai trước phiên họp đã được xếp đặt 
của Hội đồng. 


