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CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

QUẬN MONTGOMERY 

 

Các Mục Liên Quan: ACA, JEA-RB, JEA-RC, JEA-RD, JED-RA, JEE, JEE-RA, KLA, 

KLA-RA 

Văn Phòng Trách Nhiệm: Chánh Văn Phòng Học Vụ 

 

 

Cư Ngụ, Học Phí, và Ghi Danh 
 

 
A. MỤC ĐÍCH 

 

Để khẳng định sự cam kết của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery cho một quy trình 

ghi danh hiệu quả, hiệu lực và công bằng cho tất cả các học sinh đủ điều kiện của Quận 

Montgomery và đặt ra các tiêu chuẩn cho việc ghi danh học sinh cư trú và không cư trú 

trong quận theo luật liên bang và tiểu bang. 

 
B. VẤN ĐỀ 

 

Một học sinh đủ điều kiện là một học sinh, cho dù công dân Hoa Kỳ hoặc không là công 

dân, mà là ít nhất năm tuổi trước ngày 1 tháng 9, và không lớn hơn 20 tuổi vào ngày đầu 

tiên của năm học hiện tại. 

 

Một học sinh đủ điều kiện là một học sinh, cho dù là công dân Hoa Kỳ hoặc không phải 

công dân, đã đạt đến tuổi trưởng thành (18), hoặc đã độc lập trước 18 tuổi, nhưng không 

quá 20 tuổi vào ngày đầu tiên của năm học hiện tại. 

 

Có những hoàn cảnh hiện có mà học sinh không phải là cư dân của Quận Montgomery 

muốn hoặc cần đi học các trường tại đây; vì thế, các vấn đề về cư trú và các quy trình để 

trả học phí phải được nêu rõ ràng. 

 
C. LÂP TRƯỜNG 

 

1. Hội đồng hỗ trợ quyền của người dân cư trú trong quận một giáo dục công lập miễn 

phí. 

 

a) Thường trú thật sự là một thường trú chính của một người, xác nhận với sự 

thành thực, và không bao gồm một nơi cư trú đặt ra cho sự tiện lợi hay cho 

mục đích đi học miễn phí tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery 

(MCPS). Tuy nhiên, ý định cư trú vô thời hạn hoặc vĩnh viễn tại nơi cư trú 
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hiện tại không nhất thiết phải được yêu cầu. Việc xác định nơi cư trú của 

một người là đích xác và phải được thực hiện theo căn bản cá nhân. 

 

(1) Trong trường hợp không có bằng chứng trái lại, nơi cư trú của một 

học sinh đủ điều kiện sẽ được coi là:  

 

(a) nơi cư ngụ của cha mẹ/người giám hộ của học sinh. 

 

(b) nếu cha mẹ sống riêng biệt, nơi cư ngụ thật sự sẽ được xác 

định bởi nơi cư ngụ của phụ huynh mà được cấp quyền hợp 

pháp duy nhất trông giữ con, hoặc phụ huynh mà học sinh 

thường xuyên cư trú nếu không có trọng trách giám hộ hợp 

pháp. 

 

(2) nơi cư ngụ của học sinh đủ điều kiện được thành lập độc lập với cha 

mẹ/người giám hộ của em. 

 

b) Tất cả các học sinh đủ điều kiện, cho dù công dân Hoa Kỳ hoặc không là 

công dân, mà cha mẹ có một nơi cư trú thật sự ở Quận Montgomery sẽ được 

coi là học sinh cư trú trong quận và sẽ được học miễn phí tại MCPS. 

 

c) Một học sinh đủ điều kiện cư ngụ với một người giám hộ do tòa chỉ định 

mà thật sự cư trú tại quận sẽ được coi là một học sinh cư trú tại quận và 

được quyền học tại MCPS mà không phải trả học phí miễn là: 

  

(1) sự giám hộ đã thu thập được vì những lý do liên quan đến học sinh, 

và, 

 

(2)  không vì mục đích chính của việc đi học hoặc vì sự tiện lợi của 

những người liên quan. 

 

d) Tất cả học sinh đủ điều kiện, cho dù công dân Hoa Kỳ hoặc không là công 

dân, mà có một nơi cư trú thật sự tại Quận Montgomery sẽ được coi là học 

sinh cư trú trong quận và sẽ được học miễn phí tại MCPS. 

 

e) Học sinh đủ tiêu chuẩn hoặc đủ điều kiện mà được xác định là vô gia cư 

trong Quận Montgomery sẽ được ghi danh theo luật tiểu bang và liên bang. 

 

2. Ghi Danh Học Sinh Không Cư Trú Trong Quận 

 

Những học sinh không có thành lập một nơi cư ngụ tại Quận Montgomery, qua phụ 

huynh/người giám hộ, hoặc độc lập nếu họ là học sinh đủ điều kiện, sẽ được coi là 
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học sinh không cư trú trong quận và phải trả học phí trừ khi có ngoại lệ theo các 

điều khoản của chính sách này hoặc quy định áp dụng. 

 

a) Học sinh không cư trú trong quận có thể bị từ chối được nhận học tại MCPS 

bất kể việc sẵn sàng trả học phí. 

 

b) Một học sinh không cư trú có thể yêu cầu một trường cụ thể; tuy nhiên, 

MCPS có quyền quyết định trường ghi danh. 

 

c) Một học sinh đủ điều kiện, mà không phải là cư dân của Quận Montgomery 

nhưng được đặt trong một nhà tập thể, nhà nuôi, hoặc thân nhân nhận chăm 

sóc hợp lệ tại Quận Montgomery bởi các cơ quan dịch vụ xã hội của tiểu 

bang Maryland, hoặc bất kỳ cơ quan nào khác được chỉ định trong Section 

4-122 hay 4-122.1 of the Education Article of the Annotated Code of 

Maryland sẽ được coi là học sinh không phải là cư dân mà MCPS đủ điều 

kiện được bồi hoàn chi phí giáo dục thực sự bởi một cơ quan giáo dục địa 

phương khác, tiểu bang Maryland hoặc cơ quan ngoài tiểu bang đã xếp đặt 

học sinh vào Quận Montgomery. 

 

3. Học Phí 

 

a) Tỷ lệ học phí sẽ được Hội đồng thành lập hàng năm theo đề nghị của giám 

đốc các trường học. 

 

b) Ngoại lệ đối với điều kiện học phí 

 

(1) Học sinh trao đổi (J-1) tham gia vào một chương trình được Hội 

đồng Tiêu chuẩn về Du lịch Giáo dục Quốc tế chấp thuận mà đã đáp 

ứng tất cả các tiêu chuẩn tham gia thích ứng. 

 

(2) Một cuộc khủng hoảng, hoàn cảnh bất thường và phi thường được 

lập tài liệu đầy đủ bởi phụ huynh/người giám hộ, hoặc học sinh đủ 

điều kiện, biện minh cho việc miễn trả học phí. 

 

(3) Giám đốc các trường học/người được chỉ định đã cho phép tiền đặt 

cọc trong thời gian kháng cáo quyết định của một xác định việc 

không cư ngụ tại quận, nếu thích hợp. 

 

c) Giám đốc các trường học sẽ áp dụng các quy định để đưa ra quy trình xác 

định xem việc miễn trả học phí cho các điều kiện học phí đối với một học 

sinh không cư trú là thích hợp dựa trên tài liệu hỗ trợ một cuộc khủng hoảng.  

Quyết định cá nhân về cư trú hoặc miễn trả học phí có thể được thẩm định 

lại hàng năm 
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4. Hoạt Động Xác Minh Nơi Cư Trú 

 

Gánh nặng của việc tạo ra bằng chứng thiết lập nơi cư trú thật sự là của phụ 

huynh/người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện. Tài liệu này thiết lập điều giả 

định về cư trú; tuy nhiên, điều giả định này có thể bị từ chối nếu MCPS xác định 

bằng chứng mâu thuẫn. Ngoài việc xác minh cá nhân, MCPS có quyền bắt đầu các 

hoạt động xác minh cấp lớp cụ thể hoặc nơi cư trú toàn trường. 

 

5. Trách nhiệm 

 

a) Phụ huynh/giám hộ hay học sinh đủ điều kiện, có trách nhiệm hoàn tất một 

đơn đăng ký mà bao gồm một lời phát biểu mà khẳng định việc cư trú thật 

sự của họ hay không cư trú tại Quận Montgomery như là một điều kiện tiên 

quyết cho việc ghi danh đầu tiên của học sinh tại MCPS.  Ngoài ra, lời tuyên 

bố đó thừa nhận rằng học phí sẽ được thanh toán cho bất kỳ khoảng thời 

gian nào không cư ngụ tại quận, ngay cả khi (các) giai đoạn không cư ngụ 

đó xảy ra hoặc được xác định sau ngày ghi danh đầu tiên. 

 

b) Giám đốc các trường sẽ chấp nhận và thực hiện các quy định để đưa ra các 

thủ tục để xác định tình trạng cư trú ban đầu của các học sinh muốn ghi 

danh vào MCPS.  Những quy định này bao gồm các thủ tục đăng ký học 

sinh chưa theo học tại Hoa Kỳ hoặc hệ thống trường học của Hoa Kỳ, bao 

gồm trường thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoặc Trường Quốc tế Mỹ được 

công nhận ở nước ngoài vào bất kỳ thời điểm nào trong hai năm trước. 

 

6. Khiếu nại  

 

Các quyết định được thực hiện theo chính sách này và bất kỳ quy định thực hiện 

nào có thể bị kháng cáo theo quy định MCPS Regulation KLA-RA, Responding to 

Inquiries and Complaints From the Public.  Giám đốc các trường/người được chỉ 

định có thể chỉ định một viên chức điều trần để lắng nghe các vụ kiện về cư trú và 

kháng cáo về học phí thay mặt cho giám đốc các trường và đưa đề nghị cho giám 

đốc các trường/người được chỉ định. 

 
D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 

 

Một quy trình ghi danh hiệu quả, hiệu lực và công bằng mà công nhận quyền học sinh đủ 

điều kiện để được nhận một giáo dục công lập miễn phí, đảm bảo thanh toán học phí trong 

các trường hợp thích hợp, và giảm thiểu các cản trở cho việc ghi danh. 
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E. KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO 

 

1. Giám đốc các trường sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng hằng năm đối với học 

phí cho người không cư trú và cung cấp dữ liệu về học sinh không cư trú trả học 

phí, cũng như những người yêu cầu và nhận miễn trả học phí. 

 

2. Chính sách này sẽ được duyệt xét lại theo quy trình duyệt xét chính sách của Hội 

Đồng. 

 

 

Nguồn Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Education Article § 4-122, 4-122.1, 

7-101, và 7-301; COMAR 13A.02.06 và 13A.05.09 

 

 
Lịch Sử Chính Sách: Do Resolution No 366-87 Chấp Thuận, Ngày 14 Tháng 7, 1987; được bổ sung bởi Resolution No 65-92, 

Ngày 27 Tháng Giêng, 1992; bổ sung bởi Resolution No 328-04, Ngày 8 Tháng 6, 2004; được bổ sung bởi Resolution No 239-11, 

Ngày 10 Tháng 5; được bổ sung bởi Resolution No 414-18, Ngày 11 Tháng 9, 2018. 


