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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 

Mục Liên Quan: ABA, ABC, ACD, CFA, DNA, FAA, FKB, JEE, JEE-RA 

Văn Phòng Có Trách Nhiệm: Chánh Văn Phòng Điều Hành 

 

 

Văn Phòng Kế Hoạch Cơ Sở Giáo Dục Dài Hạn 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để thực hiện Kế Hoạch Giáo Dục Quận Montgomery Montgomery County Board of 

Education (Board) Policy FAA, Long-range Educational Facilities Planning, bằng cách 

đối phó với dạng số học sinh thay đổi và hỗ trợ các chương trình giáo dục phẩm chất cao 

thông qua việc cung cấp các cơ sở vật chất, tận dụng thích hợp, và cơ sở hiện đại.   

 
II. BỐI CẢNH 

 

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là một trong những hệ thống trường 

học lớn nhất trong quốc gia, với số học sinh luôn thay đổi.  Quận Montgomery gia tăng 

sự đa dạng, tạo một dân số học sinh với nhiều nhu cầu giáo dục khác nhau.  Thành công 

của MCPS phụ thuộc một phần vào các cơ sở sử dụng hợp lý, tiện dụng và hiện đại, cũng 

như quy trình lập kế hoạch cơ sở, dựa trên các phân tích nghiêm ngặt, có để tâm đến các 

thực tập giáo dục tốt nhất, nhu cầu thay đổi của cộng đồng và thực tế tài chính, môi trường 

cơ sở học tập cần thiết cho một hệ thống giáo dục xuất sắc. 

 

Các thành phần của kế hoạch cơ sở giáo dục dài hạn bao gồm: các hướng dẫn kế hoạch 

cơ sở; quá trình lập kế hoạch cơ sở; Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình (CIP), và Kế 

hoạch Toàn thể Cơ sở Giáo dục (Kế hoạch Chính); các quá trình tham gia cộng đồng; và 

lịch trình của các hoạt động kế hoạch các cơ sở. 

 
III. ĐỊNH NGHĨA 

 

A. Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản là một ngân sách hằng năm do các dự án kế hoạch 

thích hợp chấp nhận. 

 

B. Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình (CIP) là một kế hoạch chi tiêu sáu năm toàn 

diện cho các cải tiến cơ bản.  CIP tập trung vào việc thu thập, xây cất, tân trang 

lại/nới rộng, và bảo trì các cơ sở trường công lập.  CIP được xem xét và chấp thuận 

qua một quy trình hai năm một lần mà có hiệu lực trong khoảng thời gian sáu năm 

bắt đầu trong mỗi năm tài chính với số lẻ.  Đối với các năm tài chính được theo số 
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chẵn, các sửa đổi được xem là CIP chấp thuận cho các thay đổi cần thiết trong năm 

thứ hai của thời kỳ CIP sáu năm.  

 

C. Nhóm công dân là các hội đồng công dân, chủ nhà, khu phố hoặc công dân được 

liệt kê với Maryland-National Capital Park and Planning Commission (M-

NCPPC) hay Montgomery Regional Service Centers. 

 

D. Nhóm là một nhóm địa lý của các trường học trong một khu vực đi học xác định 

bao gồm một trường trung học cấp III và các trường tiểu học và các trường trung 

học cấp II mà sẽ chuyển các học sinh qua trường trung học cấp III đó. 

 

E. Sự tham gia của cộng đồng, với mục đích của Board Policy FAA, Long-range 

Educational Facilities Planning, và quy luật này, đề cập đến các quá trình được 

thiết kế để có được ý kiến bằng cách thu hút một số lớn những người có trách 

nhiệm và tận dụng các cơ hội nhận các ý kiến từ công chúng và các nhân viên liên 

hệ, theo luật Board Policy ABA, Community Involvement. 

 

F. Liên Hiệp các Trường là một nhóm hợp các trường trung học cấp III và cấp II 

trong vùng gần nhau để cung cấp cho các học sinh cơ hội tỏ ý thích theo học tại 

một trong các trường dựa vào chương trình giảng dạy cụ thể. 

 

G. Thiết kế cơ sở bao gồm tất cả các quy trình kế hoạch và thiết kế dẫn đến việc xây 

cất một cơ sở học đường.  Theo thứ tự các sự kiện, các mốc quan trọng của thiết 

kế cơ sở là: 

 

1. Đặc điểm kỹ thuật giáo dục—mô tả không gian cần thiết để hỗ trợ chương 

trình giảng dạy và hướng dẫn kiến trúc sư phát triển bố trí và thiết kế tòa 

nhà. 

 

2. Nghiên cứu sự tiện lợi—xác định phạm vi và chi phí ước tính của một dự 

án, nhưng không phát triển thiết kế chi tiết của cơ sở. 

 

3. Thiết kế sơ đồ—giai đoạn thiết kế ban đầu để đánh giá và phát triển các 

khái niệm thành một thiết kế sơ bộ cho trường.  Khi hoàn tất, nó được trình 

lên Hội đồng để chấp thuận. 

 

4. Thiết kế phát triển—giai đoạn này của thiết kế cải tiến kiến trúc và phát 

triển cơ sở hạ tầng của dự án bao gồm hệ thống cơ khí, điện, và hệ thống 

ống nước. 

 

5. Các tài liệu xây cất—cung cấp các chi tiết về xây cất được hợp nhất với 

bản vẽ và các đặc điểm kỹ thuật để sử dụng như tài liệu hợp đồng để xây 

cất cơ sở.  
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H. Kế Hoạch Địa Lý Chỉ Định sự Chọn Lựa cho Học Sinh xác định các khu vực địa 

lý trong đó các hoc sinh có thể bày tỏ sự ưa thích cho việc chỉ định trường học, 

dựa trên chương trình học.  Những khu vực địa lý này có thể bao gồm các khu vực 

được gọi là "các khu vực cơ bản", nơi các học sinh có thể được đảm bảo đi học tại 

trường theo các tiêu chuẩn nhất định; hoặc, khu vực có thể là một khu vực thống 

nhất duy nhất không có cơ sở cho các trường học cá nhân. 

 

I. Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTA) là các nhóm thành viên của Montgomery County 

Council of Parent Teacher Associations, Inc. (MCCPTA).  Ngoài ra, trong trường 

hợp không có một PTA, một tổ chức của phụ huynh/giám hộ, giáo viên và học 

sinh viên điều hành tại trường thay cho PTA. 

 
IV. HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CƠ SỞ 

 

Các phép tính và phân tích sau đây được phát triển như là một phần của quá trình lập kế 

hoạch cho các cơ sở. 

 

A. Dự Đoán Số Học Sinh là căn bản để đánh giá nhu cầu chỗ của trường và bắt đầu 

các hoạt động kế hoạch. 

 

1. Dự đoán số học sinh được phát triển với sự phối hợp với dự đoán về dân 

số của quận theo Montgomery County Planning Department và các nguồn 

kế hoạch liên quan khác. 

 

2. Mỗi mùa thu, dự đoán số học sinh cho mỗi trường được phát triển trong 

một khoảng thời gian sáu năm.  Dự án dài hạn phỏng đoán số học sinh đến 

sau năm thứ 10 và 15.  Các đơn vị phân tích cho dự đoán dài hạn là cấp 

trường trung học, và trình độ nhóm trường hay liên hợp các trường tiểu 

học. 

 

3. Vào hay khoảng Ngày 1 tháng 3, các điều chỉnh về dự đoán số học sinh 

của trường cho năm học tiếp theo được phát triển để cải tiến dự đoán và để 

phản ảnh bất kỳ thay đổi nào trong các khu vực hay chương trình dịch vụ. 

 

4. Phương pháp dự đoán số học sinh sử dụng được cung cấp trong phụ lục 

của tài liệu CIP và Kế Hoạch Chính. 

 

B. Phạm Vi Ưa Thích của Số Học Sinh Ghi Danh dành cho các trường học bao gồm 

tất cả các học sinh đang theo học. 

 

1. Các phạm vi ưa thích của việc ghi danh cho các trường học là— 
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a) 450 đến 750 học sinh tại các trường tiểu học, 

 

b) 750 đến 1,200 học sinh tại các trường trung học cấp II, và 

 

c) 1,600 đến 2,400 học sinh tại các trường trung học cấp III. 

 

d) Việc ghi danh vào các trung tâm chương trình đặc biệt và thay thế 

có thể khác với các phạm vi trên và thường là thấp hơn. 

 

2. Phạm vi ưa thích của việc ghi danh được xem xét khi kế hoạch cho các 

trường mới hay khi có thay đổi đối với các trường hiện có.  Khởi hành từ 

phạm vi ưa thích có thể xảy ra nếu hoàn cảnh được đảm bảo.  

 

C. Sơ Lược Số Học Sinh tại Trường và Sơ Lược Khu Vực Trường  

 

1. Sơ Lược Số Học Sinh tại Trường bao gồm thành phần sắc tộc/ dân tộc của 

học sinh, tỷ lệ phần trăm học sinh tham gia trong chương trình Bữa Ăn 

Miễn Phí và Giảm Giá (FARMS) và các chương trình Anh Ngữ cho Các 

Học Sinh Ngoại Quốc (ESOL), và  tỷ lệ lưu động.  

 

2. Sơ Lược Khu Vực Trường bao gồm việc sử dụng phòng theo các đặc điểm 

của chương trình và cơ sở như là diện tích vuông, kích thước khu nhà, năm 

mở cửa, gần kề các công viên và số lớp học có thể di chuyển được.  

 

D. Dung Tích Chương Trình chỉ định số học sinh mà có thể chứa được trong một cơ 

sở dựa theo các chương trình giáo dục tại cơ sở.  Năng lực của chương trình MCPS 

được tính toán như là sản phẩm của số lượng các điểm giảng dạy tại trường và tỷ 

lệ số học sinh trong mỗi lớp và chương trình trong mỗi lớp học.  

 

E. Dung Tích Chương Trình và Sử Dụng Cơ Sở được tính như sau: 

 

1. Trừ khi được định rõ bởi Hội Đồng, dung tích chương trình của một khu 

vực được xác định theo các điều kiện diện tích của các chương trình giáo 

khoa tại cơ sở và tỷ lệ số học sinh trong lớp học.  Các tỷ lệ này không nên 

nhầm lẫn với tỷ lệ nhân sự được xác định thông qua quy trình ngân sách 

điều hành hàng năm.   

 

 

 

 

 

 

 



FAA-RA 

 

 

5 của 19 

Hướng Dẫn Tỷ Lệ 

Cấp Tỷ Lệ Học Sinh với Lớp Học  

Head Start & chuẩn bị mẫu giáo 40:1 (2 phiên trong một ngày) 

Head Start & chuẩn bị mẫu giáo 20:1 (1 phiên trong một ngày) 

Lớp K  22:1  

Lớp K-lớp học giảm số học sinh  18:1 

Lớp 1-2—giảm số học sinh trong lớp 

học 

18:1 

Lớp 1-5 Tiểu học 23:1 

Lớp 6-12 Trung Học 

Lớp: 6-8 Trung Học Cấp II 

Lớp: 9-12 Trung Học Cấp III 

 

25:1a 

25:1b 

Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, 

ESOL, Chương Trình Thay Thế Khác 

Xem "c" dưới đây 

 

a) Dung tích chương trình được điều chỉnh tại trình độ trung học cấp 

II để lưu tâm đến sự hạn chế thời khóa biểu.  Dung tích lớp học 

thường là 25 được nhân với .85 để phản ảnh việc xử dụng tối ưu của 

khu vực trung học cấp II (tương đương với 21.25 học sinh trong mỗi 

lớp học). 

 

b) Dung tích chương trình được điều chỉnh tại trình độ trung học cấp 

III để lưu tâm đến sự hạn chế thời khóa biểu.  Dung tích lớp học 

thường là 25 được nhân với .90 để phản ảnh việc xử dụng tối ưu 

của khu vực trung học cấp III (tương đương với 22.5 học sinh trong 

mỗi lớp học). 

 

c) Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, ESOL, các chương trình thay 

thế, và các chương trình đặc biê  ̣́ t khác có thể đòi hỏi tỷ lệ lớp học 

khác hơn các tỷ lệ trên. 

 

2. Trừ khi được Hội đồng định rõ, các trường tiểu học, trung học cấp II và 

cấp III phải điều hành trong cách xử dụng phạm vi cơ sở hiệu lực từ 80 đến 

100 phần trăm dung tích chương trình.  Nếu một trường học có thể xử dụng 

dưới mức (dưới 80 phần trăm) hay trên mức (trên 100 phần trăm), thì một 

khảo sát về ranh giới, một hành động không cơ bản, hay một dự án cơ bản 

có thể được cứu xét.  Dù một trường đáp ứng phạm vi ưa chuộng về số học 

sinh ghi danh cũng được xét đến.  Trong trường hợp xử dụng quá lố, một 

cố gắng để xét đoán nhu cầu lâu dài cho chỗ thường trực được thực hiện 
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trước khi kế hoạch cho một xây cất mới. Xử dụng dưới mức độ các cơ sở 

cũng được khảo sát trong bối cảnh dự đoán số học sinh ghi danh lâu dài. 

 

3. Các lớp học di động có thể được dùng theo căn cứ tạm thời để cung cấp 

chỗ cho chương trình vì số học sinh ghi danh phát triển cho đến khi dung 

tích lớp học thường trực có.  Các lớp học di động cũng có thể được dùng 

cho các chương trình trông trẻ đặt tại trường học, và có thể được dùng để 

cung cấp cho các xử dụng khác.  Các lớp học di động phải có các tiêu chuẩn 

sức khỏe và an toàn mà so sánh được với các lớp học MCPS khác. 

 

F. Kích Thước Khu Trường là một diện tích tối thiểu để chứa đựng một chương trình 

giảng dạy trọn vẹn, như sau: 

 

1. Các trường tiểu học——một kích thước khu vực dùng được tối thiểu là 7.5 

mẫu mà có thể chứa đựng một chương trình giảng dạy, bao gồm các điều 

kiện khu vực.  7.5 mẫu được căn cứ trên một khu vực lý tưởng, và kích 

thước có thể thay đổi tùy theo hình dạng của khu vực, và các giới hạn xung 

quang khu vực. 

 

2. Trung học cấp II——một kích thước khu vực dùng được tối thiểu là 15.5 

mẫu mà có thể chứa đựng một chương trình giảng dạy, bao gồm các điều 

kiện khu vực.  15.5 mẫu được căn cứ trên một khu vực lý tưởng, và kích 

thước có thể thay đổi tùy theo hình dạng của khu vực, và các giới hạn xung 

quang khu vực. 

 

3. Trung học cấp III——một kích thước khu vực dùng được tối thiểu là 35 

mẫu mà có thể chứa đựng một chương trình giảng dạy, bao gồm các điều 

kiện khu vực.  35 mẫu được căn cứ trên một khu vực lý tưởng, và kích 

thước có thể thay đổi tùy theo hình dạng của khu vực, và các giới hạn xung 

quang khu vực. 

 

G. Tỷ Lệ Dung Tích theo Tiểu Bang (SRC) được xác định bởi tiểu bang Maryland như 

số học sinh mà có thể được chứa tại một trường học, dựa theo kết quả của tỷ lệ số 

học sinh trong một lớp học do tiểu bang xác định và số khu vực dạy học trong một 

trường.  SRC được tiểu bang xử dụng để xác định điều kiện tài trợ tiểu bang cho 

các dự án cơ bản tài trợ qua Chương Trình Xây Cất Trường Học Công Lập do 

Interagency Committee for Public School Construction quản trị.  SRC được cung 

cấp cho các trường phụ lục với CIP và Kế Hoạch Chánh. 

 
V. HƯỚNG DẪN CHO KẾ HỌACH CƠ BẢN: THẨM ĐỊNH VIỆC XỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ 

 

A. Vào Ngày 1 tháng 11 mỗi năm, sau khi dự đoán số học sinh mới ghi danh đã phát 

triển, mức độ xử dụng dự đoán của tất cả cơ sở được định giá và hợp nhất với các 
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đề nghị CIP của giám đốc học vụ.  Hiệu quả của việc thay đổi số học sinh trong 

lớp học và các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như những thay đổi được đề nghị 

trong chương trình giáo dục, bao gồm các chương trình chuẩn bị mẫu giáo, chương 

trình giáo dục đặc biệt, các chương trình ESOL, hoặc tổ chức lại cấp lớp cũng 

được thẩm định. Cho các trường mà dự đoán không có đủ dung tích, có dư dung 

tích, hay các vấn đề cơ sở khác, giám đốc các trường học có thể đề nghị— 

 

1. một dự án cơ bản,  

 

2. một hành động không cơ bản như tụ họp một nhóm bàn luận bàn tròn, thay 

đổi ranh giới, kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh, ghép đôi 

trường học, chia sẽ khu vực, đóng cửa/củng cố, hay bất cứ hành động tương 

tự khác,    

 

3. không có hành động, hay 

 

4. trì hoãn thêm sự tham khảo chưa giải quyết về số học sinh ghi danh hay 

các yếu tố khác. 

 

B. Những đề nghị về cơ sở do giám đốc các trường học thực hiện  bao gồm việc cứu 

xét các ảnh hưởng của chương trình giáo dục.  Là một phần của quy trình kế họach 

phát triển cơ sở, nhân viên MCPS sẽ làm việc sát cánh với các nhân viên chương 

trình thích hợp để nhận biết các điều kiện của chương trình cho kế họach cơ sở.  

Các sửa đổi cho cơ sở sẽ theo sát với những điều kiện của đạo luật Americans with 

Disabilities Act -Người Mỹ với Luật Khuyến Tật. 

 
VI. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ BẢN VÀ KẾ HOẠCH CHÍNH KHU VỰC GIÁO DỤC 

 

A. CIP 

 

1. Vào Ngày 1 tháng 11 của mỗi năm, giám đốc các trường học xuất bản 

những đề nghị cho Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản và sáu năm CIP hay các sửa 

đổi cho CIP được chấp thuận trước đây.  Thay đổi về ranh giới hay các đề 

nghị về kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh, và bất cứ đề nghị 

kế hoạch cơ sở nào được giám đốc các trường học nhận biết như cần thêm 

thời gian cho công chúng kiểm lại, được xuất bản vào giữa tháng 10. 

 

  2. CIP sáu năm bao gồm sau đây: 

 

a) Tiêu chuẩn cho Hội đồng kiểm lại và hành động: 

 

(1) Phạm vị ưa chuộng của số học sinh ghi danh tại trường 
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(2) Dung tích chương trình và các tính toán xử dụng cơ sở  

 

(3) Kích thước khu vực trường học 

 

b) Thông tin về phương pháp phỏng đoán số học sinh ghi danh 

 

c) Số học sinh ghi danh hiện tại, sơ lược địa lý học sinh, và sơ lược 

cơ sở  

 

d) Số học sinh ghi danh tại trường phỏng đoán cho mỗi sáu năm và dự 

đoán lâu dài cho năm thứ 10 và 15 

 

e) Một danh sách các hành động đề nghị, như thay đổi các dung tích 

trường học, các trường học mới, thành lập lại/nới rộng, các địa điểm 

các chương trình, và/hay phạm vi dịch vụ của các trường.  Bổ sung 

cho CIP có thể được xuất bản để cung cấp thêm thông tin về các 

vấn đề khi có thể được giám đốc các trường học khuyến cáo 

 

f) Một tóm tắt hàng mục của Ngân Sách Cơ Bản dành riêng cho các 

đề nghị của giám đốc các trường học 

 

3. Giám đốc các trường học đề nghị CIP được đăng trên trang mạng MCPS.  

Những bản sao của tài liệu được cung cấp cho thành viên Hội đoàn và nhân 

viên Bộ, nhân viên điều hành MCPS, và chủ tịch MCCPTA, các phó chủ 

tịch vùng MCCPTA, và các phối hợp viên nhóm.  Ngoài ra, thông báo các 

ấn bản CIP và có trên mạng được gởi đến các hiệu trưởng, lãnh đạo PTA, 

khu tự trị; và các nhóm công dân.  Thông báo bao gồm thời khóa biểu cho 

các buổi làm việc của Bộ, các buổi điều trần công cộng, và hành động với 

CIP.  

 

4. Thời gian cho Hội đồng kiểm điểm và có hành động về CIP bao gồm một 

hay nhiều buổi làm việc và một hay nhiều buổi điều trần vào đầu đến giữa 

tháng 11, và hành động vào giữa đến cuối tháng 11 của mỗi năm.  (Xem 

Section IX.E. cho quy trình điều trần công cộng và Section X lịch trình 

hằng năm.) 

 

5.  Đề nghị của giám đốc các trường học về bất cứ vấn đề trì hoãn kế họach 

và/hay các sửa đổi cho CIP được thực hiện vào giữa tháng 2.  Thời gian 

cho Hội đồng về các mục này bao gồm một hay nhiều buổi làm việc và 

một hay nhiều buổi điều trần công cộng vào cuối tháng 2 đến giữa tháng 

3, và có hành động vào cuối tháng 3.  Nếu cần thiết, thời gian cho các vấn 

đề kế hoạch bị trì hoãn có thể được giám đốc các trường học sửa đổi để 

cho phép thêm thời gian cho các quá trình góp ý kiến của cộng đồng. 
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6. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị xác định một tình huống không bình 

thường thì giám đốc của trường có thể lập kế hoạch thời gian thay thế để 

đưa ra các khuyến nghị về CIP, các hoạt động lập kế hoạch cơ sở, thay đổi 

ranh giới trường học, hoặc các kế hoạch giao lựa chọn sinh viên địa lý. 

 

7. Sau khi xem xét và hành động của Hội đồng, CIP do Hội đồng đã yêu 

cầu—bao gồm các Mẫu Mô tả Dự án Chính thức (PDF) cho tất cả các dự 

án đầu tư được yêu cầu—được đệ trình lên Uỷ Ban Cố Vấn và ban điều 

hành quận để xem xét và hành động của Ủy Ban Cố Vấn.  CIP do Hội đồng 

đã yêu cầu cũng được gởi đến M-NCPPC với mục đích thông tin, Bộ Giáo 

Dục Tiểu Bang Maryland, và Hội Đồng Phối Hợp Các Cơ Quan Tiểu Bang. 

 

8. Những đề nghị của ban điều hành quận được gởi đến Ủy Ban Cố Vấn vào 

giữa tháng Giêng để bao gồm trong CIP toàn quận.  Thời gian cho Ủy Ban 

Cố Vấn kiểm điểm và hành động về CIP do Hội đồng yêu cầu là từ tháng 

2 đến tháng 5. 

 

9. Ủy Ban Cố Vấn chấp thuận sáu năm CIP mỗi hai năm, và các sửa đổi cho 

CIP, vào cuối tháng 5. 

 

B. Kế Hoạch Chính 

 

Vào Ngày 30 tháng 6 của mỗi năm, Giám đốc các trường học phát hành một tóm 

tắt của tất cả các dự án cơ bản do Ủy Ban Cố Vấn chấp thuận và các hành động 

cho các cơ sở do Hội đồng chấp thuận.  Tài liệu này, Kế Hoạch Chính Cơ Sở Giáo 

Dục, phải có dưới các luật và quy định của Chương Trình Xây Cất Trường Học 

Công Lập Tiểu Bang. 

 

1. Kế Họach Chính kết hợp sự ảnh hưởng dự đoán của tất cả các dự án cơ bản 

do Ủy Ban Cố Vấn chấp thuận tài trợ và bất cứ hành động nào về cơ sở 

không là cơ bản do Hội đồng chấp thuận. 

 

2. Tương tựa như CIP, Kế Hoạch Chính bao gồm sau đây: 

 

a) Các tiêu chuẩn sau: 

 

(1) Phạm vị ưa chuộng của số học sinh ghi danh tại trường 

 

(2) Dung tích chương trình và các tính toán xử dụng cơ sở  

 

(3) Kích thước khu vực trường học 
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b) Thông tin về phương pháp phỏng đoán số học sinh ghi danh 

 

c) Số học sinh ghi danh hiện tại, sơ lược địa lý học sinh, và sơ lược 

cơ sở 

 

d) Dung tích chương trình và các tính toán xử dụng cơ sở 

 

e) Phỏng đoán số học sinh ghi danh tại trường cho mỗi sáu năm tới, 

và dự báo dài hạn cho năm thứ 10 và 15  Thông tin này phản ánh 

các dự báo được thực hiện vào mùa thu năm ngoái với một dự báo 

được cập nhật một năm vào mùa xuân và bất kỳ thay đổi nào về 

việc ghi danh dự kiến do thay đổi ranh giới, các kế hoạch chuyển 

tiếp lựa chọn sinh viên địa lý hoặc các thay đổi khác do Hội đồng 

thông qua  

 

f) PDF do Uỷ Ban Cố Vấn chấp thuận cho tất cả các dự án xây cất cơ 

bản với lịch trình, ước lượng chi phí, và nguồn tài trợ 

 
VII. QUY TRÌNH THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

 

A. Tham Gia Cộng Đồng 

 

Trường học và tham gia của cộng đồng về kế hoạch cơ sở MCPS là quan trọng 

cho sự thành công của các kế hoạch.  Những người quan tâm và thành viên của 

cộng đồng có nhiều cơ hội để cho ý kiến về kế hoạch cơ sở qua các quá trình mà 

đi theo Board Policy ABA, Community Involvement.  

 

1. Phụ huynh/giám hộ, nhân viên, và học sinh là những người quan tâm chủ 

yếu trong quá trình kế hoạch.  MCCPTA, PTA địa phương, hay phụ 

huynh/giám hộ khác hay đại diện học sinh cùng với nhân viên MCPS thích 

hợp tham gia trong quá trình kế hoạch sau:  

 

a) Khu chọn lọc cho các trường học mới  

 

b) Thiết kế cơ sở (chọn lựa của kiến trúc sư và phát họa của kiến trúc 

sư) cho các trường mới, thêm phòng ốc, hay các dự án đổi mới/nới 

rộng các trường học hiện tại 

 

c) Thay đổi ranh giới các trường học và kế hoạch địa lý chỉ định sự 

chọn lựa cho học sinh 

 

d) Các nhóm chú tâm liên quan đến cơ sở, sức lực công việc, nhóm 

làm việc, hội đoàn cố vấn, và các nhóm bàn luận bàn tròn 
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e) Trường học đóng cửa và hợp nhất  

 

2. Ngoài ra, nhân viên MCPS, khu tự trị, các cơ quan chính phủ địa phương, 

nhóm công dân, và các tổ chức toàn quận có thể đóng góp cho quá trình kế 

họach. 

 

B. Bình Luận Các Nhóm Trường 

 

1. Vào tháng 6, các đại diện nhóm trường có thể nạp cho giám đốc các trường 

bất cứ ưu tư về cơ sở, ưu tiên, hay đề nghị mà họ nhận biết của trường họ 

với sự tham khảo với lãnh đạo PTA địa phương, hiệu trưởng, và cộng đồng.   

 

2. Bình luận của nhóm phải được cứu xét trong sự phát triển của các đề nghị 

cơ sở do giám đốc trường học thực hiện trong CIP. 

 

C. Phương Pháp Tham Gia Cộng Đồng 

 

Giám đốc các trường học sẽ thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về các vấn 

đề liên quan đến cơ sở vật chất của trường học, bao gồm các thay đổi ranh giới và 

kế hoạch địa lý chỉ định sự chọn lựa cho học sinh, qua bất kỳ một hoặc nhiều 

phương pháp sau đây: nhóm tập trung, nhóm công tác, nhóm làm việc, các ủy ban 

tư vấn, các diễn đàn công khai, các cuộc điều tra, và/hoặc truyền thông qua kỹ 

thuật thuận tiện. 

 

1. Các nhóm tập trung, nhóm công tác, nhóm làm việc, các ủy ban tư vấn, 

hay nhóm bàn luận bàn tròn:  

 

a) Giám đốc các trường học phát triển một nhiệm vụ cho nhóm tập 

trung, nhóm công tác, nhóm làm việc, các ủy ban tư vấn, nhóm bàn 

luận bàn tròn để tuân theo: 

 

(1) Nếu vấn đề liên quan đến cơ sở liên hệ sự thay đổi ranh giới 

hoặc kế hoạch địa lý chỉ định sự chọn lựa cho học sinh, giám 

đốc các trường học sẽ đảm bảo rằng các khu vực có khả 

năng bị ảnh hưởng được đại diện với bất kỳ nhóm tập trung, 

nhóm công tác, nhóm làm việc, các ủy ban tư vấn, nhóm 

bàn luận bàn tròn và là có các cố gắng tiếp cận để thúc đẩy 

sự đa dạng chủng tộc, sắc tộc, và kinh tế xã hội trong nhóm. 

 

(2) Nếu vấn đề liên quan đến cơ sở liên hệ sự lựa chọn địa điểm 

cho một trường học mới, giám đốc các trường sẽ bảo đảm 

là các nhóm dân sự với các địa điểm ứng cử trong khu vực 
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của họ; và chính quyền thành phố, quận hạt, và nhân viên 

Montgomery County Planning Department và Montgomery 

County Parks Department có cơ hội tham gia. 

b) Trừ khi có quy định khác, nhóm trọng tâm, nhóm công tác, nhóm 

cố vấn hoặc thành viên nhóm bàn tròn xác định các tiêu chuẩn để 

hỗ trợ các nhân viên trong việc phát triển các phương pháp để giải 

quyết vấn đề liên quan đến cơ sở.  Giám đốc các trường và Hội 

đồng cũng sẽ suy xét những tiêu chuẩn này trong việc kiểm điểm 

các phương cách để đáp ứng vấn đề liên quan đến cơ sở. 

 

c) Các nhân viên MCPS sẽ phát triển một số cách tiếp cận cho nhóm 

trọng tâm, nhóm đặc nhiệm, nhóm công tác, ủy ban tư vấn, hoặc 

nhóm bàn tròn để xem xét, với số lượng phương pháp tiếp cận phụ 

thuộc vào bản chất của vấn đề liên quan đến cơ sở.  Tuy nhiên, tổng 

số các tiếp cận được phát triển cho nhóm thường sẽ không quá 10.  

 

d) Các đại diện, những người liên lạc giữa nhóm tập trung, nhóm công 

tác, nhóm làm việc, hội đồng cố vấn hoặc nhóm bàn tròn, và cộng 

đồng mà họ đại diện cho những thông tin liên quan đến cộng đồng 

thông qua các buổi họp PTA và các diễn đàn khác, như các cuộc 

họp nhóm công dân, nếu thích hợp. Ý kiến nhận được từ cộng đồng 

sau đó được trình bày bởi các đại diện tại các cuộc họp tiếp theo. Ý 

kiến của cộng đồng cũng được đưa vào những thẩm định các 

phương pháp tiếp cận của các đại diện và trong tùy ý các nhóm 

PTA hay giấy tờ vị trí các nhóm trường. 

 

e) Nhóm tập trung, nhóm làm việc, nhóm công tác, ban cố vấn hoặc 

nhóm bàn tròn phát triển một báo cáo cho giám đốc các trường bao 

gồm các đánh giá của các phương pháp tiếp cận của các thành viên. 

Để lựa chọn một khu vực trường học mới, các thành viên sẽ xác 

định địa điểm được đánh giá cao nhất và là địa điểm được đánh giá 

cao thứ hai dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá.  Ngoài ra, nếu thích 

hợp, giám đốc các trường sẽ xem xét các giấy tờ PT A riêng biệt 

hay các giấy tờ thuộc cụm trường.  Trừ khi có quy định khác ở đây, 

các tiêu chuẩn được phát triển ngay từ khi bắt đầu quá trình này là 

căn cứ để đánh giá các phương pháp tiếp cận.   

 

2. Các buổi họp công chúng, các nghiên cứu, và các truyền thông dễ dàng qua 

kỹ thuật: 

 

a) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình, giám đốc các trường học 

có thể hướng dẫn các nhân viên MCPS và/hay bất cứ Nhóm tập 
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trung, nhóm làm việc, nhóm công tác, ban cố vấn hoặc nhóm bàn 

tròn sử dụng buổi họp công cộng, nghiên cứu hay  truyền thông kỹ 

thuật thuận lợi để đạt những ý kiến cộng đồng cùng với hay thay vì 

những phương thức khác để biết ý kiến cộng đồng. 

 

b) Nếu vấn đề cơ sở liên quan đến sự thay đổi ranh giới hoặc kế hoạch 

kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh, giám đốc các 

trường sẽ đảm bảo rằng các khu vực bị ảnh hưởng được thông báo 

trong buổi họp công cộng, khảo sát, hoặc truyền thông kỹ thuật 

thuận tiện và có cơ hội tham gia.  

 

c) Nếu vấn đề cơ sở liên quan đến lựa chọn địa điểm cho một trường 

học mới, giám đốc các trường sẽ thông báo cho các nhóm dân sự 

về các địa điểm chọn lọc trong khu vực của họ; và chính quyền 

thành phố, quận hạt, và Montgomery County Planning Department 

và nhân viên Montgomery County Parks Department để tham gia. 

VIII. TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH CỤ THỂ 

 

A. Thay Đổi Ranh Giới các Trường Học và Kế Hoạch Địa Lý Chỉ Định sự Chọn Lựa 

cho Học Sinh 

 

Các yếu tố sau đây được xem xét khi đánh giá sự thay đổi về ranh giới của trường 

học và trong kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh:   

 

1. Xử Dụng Cơ Sở 

 

a) Ranh giới của trường học và kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa 

của học sinh nên có kết quả về việc sử dụng cơ sở trong phạm vi 

hiệu quả từ 80 đến 100 phần trăm nếu có thể.  

 

b) Kế hoạch phải có trách nhiệm tài chánh để giảm các chi phí cơ bản 

và điều hành khi làm được.  Phạm vi địa lý của các nghiên cứu nên 

đủ rộng để nhận biết lợi túc về chi phí và cung cấp các kế hoạch dài 

hạn để giải quyết các vấn đề cơ sở trong khi vẫn giữ được sự ổn 

định trong các việc làm của trường. 

 

c) Sử dụng chung một cơ sở của nhiều cụm trường có thể là kế hoạch 

cơ sở tiện lợi nhất trong một số trường hợp.  Trong những trường 

hợp này, cần phải có 25 phần trăm hoặc nhiều hơn số học sinh để 

chuyển tiếp đến từng trường trung học được chỉ định.  

 

2. Đặc Điểm Nhân Số của Dân Số Học Sinh 
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a) Ranh giới trường học và kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của 

học sinh nên xem xét tác động của nhiều lựa chọn đối với tổng thể 

học sinh của các trường bị ảnh hưởng.  Dân số học sinh tại trường 

bao gồm các học sinh được chỉ định từ một khu vực địa lý cụ thể.  

 

b) Khi hợp lý, ranh giới trường học hoặc kế họach địa lý chỉ định sự 

chọn lựa của học sinh nên khuyến khích việc tạo một số lượng học 

sinh đa dạng tại mỗi trường bị ảnh hưởng.  Dữ liệu cho thấy ảnh 

hưởng của nhiều chọn lựa bao gồm những yếu tố sau  đây:  

 

(1) Thành phần dân tộc/chủng tộc của dân số học sinh 

 

(2) Thành phần kinh tế xã hội của dân số học sinh như được đo 

lường qua sự tham gia chương trình FARMS liên bang   

 

(3) Mức độ của học sinh học Anh ngữ được đo qua việc ghi 

danh vào chương trình ESOL  

 

(4) Các chỉ số về dân số đáng tin cậy khác, như hỗn hợp của 

một gia đình và nhiều gia đình, tỷ lệ di chuyển của học sinh, 

và sự tham gia của chương trình giáo dục đặc biệt cũng có 

thể được xem xét khi thích hợp  

 

3. Khoảng Cách Địa Lý Gần của Cộng Đồng với Trường Học 

 

a) Trong hầu hết các trường hợp, phạm vi địa lý của các trường tiểu 

học và nghiên cứu ranh giới các trường trung học cấp II và các 

nghiên cứu kế họach địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh nên 

được giới hạn ở khu vực thuộc nhóm trường trung học cấp III.  Đối 

các trường trung học cấp III, trên một trường trung học cấp III có 

thể được khảo sát.  

 

b) Theo sự nhấn mạnh của MCPS về sự tham gia của cộng đồng trong 

các trường học, các kế hoạch khu vực lựa chọn ranh giới của học 

sinh nên xem xét việc tạo các khu dịch vụ, càng thiết thực, bao gồm 

các cộng đồng lân cận quanh trường.  Đi bộ đến trường nên được 

tăng trưởng tối đa và khoảng cách chuyên chở được giảm khi các 

yếu tố khác không cần phải có. 

 

4. Sự Ổn Định về Việc Chỉ Định Trường Học qua Thời Gian 
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a) Ranh giới và kế họach chỉ định lựa chọn học sinh nên đưa 

đến việc chỉ định vững vàng cho một thời gian càng lâu 

càng tốt. 

 

b) Việc chỉ định lại học sinh nên xem xét về ranh giới gần đây 

hay các thay đổi kế họach địa lý chọn lựa học sinh, và/hay 

đóng cửa trường và kết hợp các trường có thể ảnh hưởng 

cùng số học sinh. 

 

B. Chọn Lưạ Các Địa Điểm cho Các Trường Học Mới 

 

Khi đề án MCPS cho thấy cần có một trường học mới trong CIP sáu năm, các yếu 

tố sau đây được xem xét khi đánh giá các địa điểm mới cho trường học, bao gồm 

các yếu tố thu được qua sự cống hiến hoặc mua và được đặt trong bảng kiểm kê 

của Hội đồng: 

 

1. Địa điểm điạ lý tương xứng với dân số học sinh hiện tại và tương lai và các 

trường  

 

2. Kích thước trên diện tích 

 

3. Địa hình và các đặc điểm môi trường khác 

 

4. Tính có sẵn của các vật dụng 

 

5. Điều kiện thể chất 

 

6. Tính khả dụng và thời gian để đạt được 

 

7. Chi phí phải có nếu là tài sản cá nhân 

 

C. Lựa chọn Kiến trúc và Thiết kế Cơ sở 

 

Các yếu tố sau được xem xét khi lựa chọn kiến trúc sư và đánh giá thiết kế cơ sở 

cho lớp học phụ trội, xây lại/nới rộng các trường hiện có, và xây cất trường học 

mới: 

 

1. Quy cách giáo dục cho các trường học được các nhân viên MCPS phát 

triển với sự tham vấn cùng nhân viên chương trình giảng dạy và ban điều 

hành trường học 

 

2. Ý kiến từ ban giám đốc trường, nhân viên trường, và các đại diện PTA 

trong sự chọn lựa kiến trúc sư 
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3. Ý kiến từ các chủ nhân tài sản kề cận, nếu có 

 

D. Trường Học Đóng Cửa và Kết Hợp 

 

Các điều kiện của luật Maryland được tuân theo khi thẩm định việc đóng cửa và 

kết hợp các trường  

 
IX. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁM ĐỐC CÁC TRƯỜNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

 

A. Giám đốc các trường phát triển các đề nghị về CIP sáu năm sau khi xem xét các 

lời khuyên của nhân viên, bất cứ ý kiến nào từ PTA, bài viết trình bày ý kiến hay 

bình luận, các nhóm công tác, nhóm làm việc, các ủy ban tư vấn, báo cáo nhóm 

bàn luận vòng tròn, các lựa chọn hay các thẩm định tiếp cận, các buổi họp công 

cộng, các khảo sát, và/hay các ý kiến từ các tổ chức và cá nhân khác qua ý kiến 

cộng đồng.  

 

B. Đề nghị của giám đốc các trường được xuất bản không trễ hơn Ngày 1 tháng 11, 

tùy theo bản chất của các vấn đề cơ sở.  Một số đề nghị có thể xuất bản vào giữa 

tháng 10 hay giữa tháng 2 khi cần thiết tùy theo bản chất của các vấn đề cơ sở.  

Ngoài ra, các đề nghị có thể được đưa ra vào thời gian khác trong năm nếu Hội 

đồng quyết định rằng có một tình huống bất thường xảy ra để đảm bảo một kế 

hoạch ngắn gọn cho các đề nghị và việc cứu xét và hành động của Hội đồng. 

 

C. Các đề nghị của giám đốc các trường được đưa lên trang mạng của MCPS, và được 

thông báo cho các hiệu trưởng của trường và PTA và quá trình xem xét và hành 

động của Hội đồng. 

 

D. Hội đồng tổ chức một hay nhiều buổi làm việc để kiểm lại các đề nghị của giám 

đốc các trường.  Hội đồng có thể yêu cầu với đa số phiếu rằng các lựa chọn thay 

thế cho các đề nghị của giám đốc trường về các thay đổi ranh giới, các kế hoạch 

địa lý chỉ định sự chọn lựa của học sinh, hay việc đóng cửa hay kết hợp các trường 

học được phát triển để Hội đồng cứu xét.  Bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với 

các đề nghị của giám  đốc các trường đòi hỏi một thay thế khác mà được đa số các 

thành viên của Hội đồng hỗ trợ.  Bất cứ sửa đổi nào ảnh hưởng đến bất kỳ hoặc 

toàn thể cộng đồng trường học mà trước đây không được bao gồm trong đề nghị 

của giám đốc các trường phải được xem là một sửa đổi quan trọng. 

 

1. Các đề nghị của giám đốc các trường và các yêu cầu thay thế của Hội đồng 

phải được điều trần công khai trước khi có quyết định cuối cùng của Hội 

đồng.  Khi một thay thế được Hội đồng xác định tại bất cứ buổi làm việc 

nào, một buổi điều trần công cộng phải được tổ chức sau buổi làm việc đó 

để nhận được bình luận công khai về cách thay thế. 
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2. Hội đồng có quyền tự ý áp dụng các sửa đổi nhỏ cho giám đốc các trường 

học hoặc các thay đổi của hội đồng nếu hành động này sẽ không có tác 

động đáng kể với kế hoạch đã được công chúng duyệt lại. Những cách thay 

thế sẽ không được cứu xét sau buổi làm việc của Hội đồng mà không có 

thông báo thích hợp và cơ hội để bình luận của các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

 

E. Quy Trình Điều Trần Công Cộng của Hội Đồng 

 

1. Các buổi điều trần công cộng được tổ chức hằng năm sau xuất bản các đề 

nghị CIP của giám đốc các trường học.  Ngoài ra, các buổi điều trần công 

cộng được tổ chức trước các hành động ảnh hưởng ranh giới trường học, 

kế hoạch địa lý chỉ định sự chọn lựa cho học sinh, và đóng cửa hay hợp 

nhất các trường học.  

 

a) Các điều trần công cộng được tổ chức vào tháng 11 sau xuất bản 

của đề nghị Ngân Sách Điều Hành Cơ Bản và sáu năm CIP của 

giám đốc các trường. 

 

b) Các điều trần công cộng cũng có thể được tổ chức vào tháng 3 cho 

bất cứ đề nghị nào của giám đốc các trường không có tại các buổi 

điều trần trước đây. 

 

c) Các điều trần công cộng cũng có thể được tổ chức lúc khác trong 

năm nếu Hội đồng xác định một trường hợp bất thường và giám 

đốc các trường học phát triển một lịch trình khác và/hay cô động 

để làm lại các đề nghị. 

 

d) Các phối hợp viên nhóm PTA và/hay phó chủ tịch vùng PTA tham 

khảo với chủ tịch PTA phối hợp lời khai tại buổi họp đại diện cho 

nhóm trường và được khuyến khích trình bày một số các ý kiến khi 

xếp đặt lời chứng thực.  Thời gian chứng thực cho mỗi nhóm trường 

được tổ chức và xếp đặt bởi nhóm tổ chức PTA và/hay liên hiệp 

các trường nếu được. 

 

e) Các nhóm công dân, khu tự trị, và các tổ chức toàn quận cũng có 

thể chứng thực tại các buổi họp công cộng. 

 

f) Cá nhân cũng có thể trình bày các bình luận công cộng với Hội 

đồng. 

 

g) Văn phòng Hội đồng có trách nhiệm xếp đặt cho những ai quan tâm 

đến biểu lộ tại các buổi họp công cộng. 
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2. Ngoài những hình thức cho ý kiến, thành viên cộng đồng có cơ hội để cung 

cấp ý kiến cho giám đốc các trường và Hội đồng qua thơ viết và lời chứng 

công cộng.  Các lời phê bình từ cộng đồng được chấp nhận tại bất cứ điểm 

nào nhưng, để được cứu xét, những lời phê bình phải đến với Hội đồng ít 

nhất 48 tiếng trước khi Hội đồng thực hiện một hành động. 

 
X. LỊCH TRÌNH 

 

Quá trình cơ sở lâu dài được tổ chức theo quá trình CIP mỗi hai năm của quận và theo lịch 

trình sau đây được sửa đổi hằng năm để bao gồm các ngày lễ và các bất thường khác. 

 

Nhân viên MCPS hợp mặt với MCCPTA, phó chủ tịch vùng, các phối hợp 

viên nhóm, và đại diện PTA để trao đổi thông tin về CIP được chấp thuận 

và suy xét các vấn đề cho CIP sắp đến hay các sửa đổi cho CIP.   

 

Mùa Hè 

Nhân viên MCPS trình bày các khuynh hướng học sinh ghi danh và các vấn 

đề kế hoạch cho Hội đồng.  

Giữa tháng Mười 

Uỷ Ban Cố Vấn chấp thuận Hướng Dẫn Tiêu Pha Tiện Dụng cho chu kỳ 

CIP mới, dựa theo điều kiện nợ. 

Đầu tháng 10 của 

những năm tài 

chính số lẻ 

Giám đốc các trường xuất bản và gởi cho Hội đồng bất cứ đề nghị nào về 

ranh giới trường học, kế họach địa lý chỉ định chọn lựa cho học sinh, hay 

các vấn đề liên hệ đến cơ sở đòi hỏi thêm thời gian cho công chúng kiểm 

điểm.  

 

Giữa tháng Mười 

Giám đốc các trường xuất bản và trình bày các đề nghị với Hội đồng về 

Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản hằng năm và sáu năm CIP hay sửa đổi cho CIP. 

Hội đồng có thể tổ chức một buổi làm việc kết hợp với trình bày này nơi 

các thành viên Hội đồng có thể đề nghị các thay thế. 

Vào Ngày 1 tháng 

11 

Hội đồng tổ chức một hay nhiều buổi làm việc về CIP và suy xét các thay 

thế cho đề nghị thay đổi ranh giới của giám đốc trường học, kế họach địa 

lý chỉ định cho chọn lựa học sinh, hay các vấn đề liên hệ cơ sở khác.  

 

Đầu đến giữa 

tháng 11 

Hội đồng tổ chức một hay nhiều buổi làm việc về CIP và các thay đổi ranh 

giới, kế họach địa lý chỉ định cho chọn lựa học sinh, hay các vấn đề liên hệ 

cơ sở khác.  Khi một thay thế được Hội đồng xác định tại bất cứ buổi làm 

việc nào, một buổi điều trần công cộng phải được tổ chức sau buổi làm việc 

đó để nhận được bình luận công khai về cách thay thế.  

 

Giữa tháng 11 

Các hành động của Hội đồng với Ngân sách Cơ bản, CIP, các sửa đổi, và 

bất kỳ thay đổi nào về ranh giới, kế hoạch địa lý chỉ định sự chọn lựa cho 

học sinh, hoặc các vấn đề liên quan đến cơ sở khác.  

 

Cuối tháng 11 

Ban điều hành quận và Uỷ ban Cố vấn nhận được ngân sách cơ bản của 

Hội đồng yêu cầu và CIP để kiểm lại. 

Ngày 1 tháng 12 

Ban điều hành quận chuyển đề nghị Ngân Sách Cơ Bản và CIP hay các sửa 

đổi đến Ủy Ban Cố Vấn. 

Ngày 15 Tháng 

Giêng  

Ủy Ban Cố Vấn tổ chức những buổi điều trần công cộng về CIP. Tháng 2 - Tháng 3 
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Ủy Ban Cố Vấn kiểm lại các yêu cầu của Hội đồng và ban điều hành quận 

đề nghị Ngân Sách Cơ Bản và CIP. 

Tháng 3 - Tháng 4 

Những đề nghị của giám đốc học vụ về bất kỳ vấn đề kế hoạch trì hoãn nào, 

thay đổi ranh giới, kế hoạch địa lý chỉ định về chọn lựa của học sinh, và 

các vấn đề khác liên quan đến cơ sở, và/hay các sửa đổi được đề nghị cho 

CIP được công bố để Hội đồng kiểm lại, nếu cần. 

 

Giữa tháng Hai* 

Hội đồng tổ chức một hoặc nhiều buổi làm việc và xác định bất kỳ thay thế 

nào đối với sự thay đổi ranh giới, hoặc kế hoạch địa lý chỉ định về chọn lựa 

của học sinh, hoặc các kiến nghị liên quan đến cơ sở khác, nếu cần. 

Cuối tháng 2/ đến 

đầu và giữa tháng 

3* 

Hội đồng tổ chức một hoặc nhiều buổi điều trần công cộng nếu cần thiết và 

nếu có bất kỳ thay thế nào được Hội đồng xác định.  

Cuối tháng 2/đầu 

đến giữa tháng 3* 

Hội đồng thực hiện các hành động về các đề nghị CIP bị trì hoãn và/hay 

thay đổi ranh giới, kế hoạch địa lý chỉ định về chọn lựa của học sinh, hoặc 

các vấn đề khác liên quan đến cơ sở, nếu cần. 

 

Cuối tháng 3* 

Uỷ Ban Cố vấn đồng ý Ngân Sách Cơ Bản 6 năm và CIP.  Cuối tháng 5* 

Nhóm đại diện PTA nạp các ý kiến với giám đốc các trường học về các vấn 

đề ảnh hưởng đến trường học của họ đối với CIP sắp tới hoặc sửa đổi CIP.  

Tháng Sáu  

Giám đốc các trường xuất bản một tóm tắt tất cả các hành động cho đến 

nay ảnh hưởng đến các trường học (Kế Hoạch Chính Cơ Sở Giáo Dục) và 

xác định các nhu cầu trong tương lai.  

 

Cho Đến Ngày 30 

Tháng 6 

 

*Nếu cần thiết, thời gian cho các vấn đề kế hoạch bị trì hoãn có thể được sửa đổi để cho phép 

thêm thời gian cho các quá trình góp ý kiến của cộng đồng. 

 

 

Nguồn Liên Quan: Code of Maryland Regulations 13A.02.09.01 
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10, 2016; kiểm lại vào Ngày 8 tháng 6, 2008; kiểm lại vào Ngày 6 tháng 6, 2015;  kiểm lại vào Ngày 11 tháng 10, 2017. 

 


