
VIETNAMESE 
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Đê ̀ nghi ̣ pha ́t triê n̉ thaǹh qua ̉ hoc̣ tâ p̣ cuả 
hoc̣ sinh 
■ Bô ̉ sung chương trình cải tiến trường trung học đệ 

nhất cấp
■ Tăng cường trợ giúp chương trình các môn thẩm 
định trung học tại trung học đệ nhất và đệ nhị cấp 

■ Tăng thêm số thầy cố vấn tại các trường trung học đệ 
nhất và đệ nhị cấp

■ Phát triển chương trình học trên trang mạng cho học sinh
■ Phát triển chương trình magnet tại trung học đệ nhị cấp
■ Tăng cường trợ giúp cho các học sinh thuộc chương 

trình giáo dục đặc biệt trong các lớp giáo dục tổng quát 
■ Tăng thêm 15 phó hiệu trưởng cho các trường tiểu 

học
■ Tăng thêm 13 thầy giáo phụ tá dữ kiện giáo khoa tiểu học
■ Tăng cường sô ́ thầy giáo về nghệ thuật, nhạc và thể 

thao tại trường tiểu học
■ Tăng cường thêm thầy giáo lảnh đạo tại trường tiểu học
■ Phát triển chương trình hướng dẫn để giúp học sinh 

trung học đệ nhị cấp ESOL với sự học vấn gián đoạn
■ Tăng cường các dịch vụ thông dịch cho các gia đình 

với trình độ Anh văn giới hạn

Lam phat, Sang kiên mơi, Cac dich vu khac 0.5% 

Lơi tưc 1.4% 
(gôm hưu tri) 

Lương bổng thương lương 3.8% Lương bổng tăng 1.4%

Đê Nghi Ngân Quy Điêu Hanh cho Niên Khoa 2008
Tăng $132 triêu so vơi ngân quy năm ngoai Tăng 7.1%
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Những Điểm Chi ́nh cu ̉a Ngân Quỹ
■ Tổng sô ́ ngân sách đề nghị là $ 1.98 tỷ
■ Tăng lên $132 tỷ—7.1% hơn năm ngoái. 4% số tăng 

triển là từ thuế địa phương
■ 73% ngân quỹ vốn là từ quận, sô ́ tiền thuế địa 

phương thấp nhất; 21% là từ tiểu bang; 3% từ chính 
phủ liên bang; 3% từ quỹ thuộc các tổ chức kinh 
doanh và các nguồn khác

■ 80 phần trăm của mỗi một đô la dùng cho chương 
trình giáo khoa

■ 2% dùng cho các phí tổn hành chính trung ương

Montgomery County Public Schools Những 
Điểm Chi ́nh cu ̉a Chương Trình Gia ́o Du ̣c
■ 88% các học sinh mẫu giáo đọc vào mùa xuân  2006 

so với sô ́ 39% của năm năm về trước. Sự khác biệt 
giữa nhóm học sinh trắng và các bạn My ̃ Phi châu và 
Nam Mỹ giảm xuống

■ 46% các học sinh lớp 5 học toán trung học đệ nhất 
cấp so với số 2% vào năm 2001

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

■ Trên 5,000 học sinh Mỹ Phi châu học các lớp Danh 
Dự và AP so với tổng sô ́ 1,900 của 7 năm về trước; 
sô ́ học sinh Nam Mỹ ghi danh tăng từ sô ́ 1,276 lên 
đến hơn 4,000

■ 44% học sinh lớp 12 đạt điểm 3 hay hơn trong các 
môn thi AP so với số 14% trên toàn quốc

■ 224 học bổng AP quô ́c gia – so sánh với tổng sô ́ 20 
của ba năm về trước

■ 23 trường trung học được xếp đứng hạng 3% trong 
sô ́ trường trung học cao nhất trên toàn quốc theo báo 
Newsweek trong hai năm liên tiếp

■ 12  học sinh được vào bán kết của chương trình Intel 
Science Talent search

■ 32 trường với National Blue Ribbon
■ 58 trường với National Merit, Lớp 2006

Để thêm chi tiết: 
www.montgomeryschoolsmd.org 
và đài truyền hình cable 34


