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CHÍNH SÁCH 
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN 
MONTGOMERY 

 

Mục Liên Quan:  ABA, ABA-RC, ABC, BBB, CNA, CNA‑ RA, CNE, DDA-RA, 

DJA‑ RA, DJA‑ RB, ECN, FFA, FFA-RA, IGK-RC, JPG, KGA-

RA 

Văn Phòng Trách Nhiệm: School Support and Improvement; Chief Operating Officer 

Nguồn Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Business Regulation Article, Section 

6-101; Criminal Law Article, Section 13-1803 và Section 13-1813 

 

 

Gây Quỹ Liên Quan đến Trường 
 

 

A. MỤC ĐÍCH 

 

Chính sách này cung cấp một khuôn khổ cho những sinh hoạt gây quỹ liên hệ đến trường 

học hay nhân danh các Trường Công Lập Quận Montgomery mà bảo vệ thời gian giảng 

dạy, tăng triển sự an toàn cho học sinh, hỗ trợ kinh nghiệm trường học chung cho tất cả 

các học sinh, và bao gồm những điều khoản kiểm tra thích hợp  

 
B. VẤN ĐỀ 

 
 Hội đồng Giáo dục của Quận Montgomery khẳng định sự quan tâm trong việc đảm bảo 

rằng các hoạt động gây quỹ của các trường hoặc các nhóm được nhà trường tài trợ hoặc 

thay mặt MCPS của phụ huynh và các nhóm cộng đồng được thực hiện theo luật pháp tiểu 

bang và MCPS và đóng góp cho kinh nghiệm của học sinh mà không xung đột với hoặc 

làm gián đoạn hoạt động của chương trình giảng dạy hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn 

của học sinh.  Các nhóm phụ huynh và cộng đồng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các 

Hội Đoàn Giáo viên Phụ huynh (PTA), Hội Đoàn Phụ huynh Giáo viên Học Sinh (PTSAs), 

các tổ chức và các hội đoàn.   

 

 Hội đồng công nhận rằng các quỹ có thể được thu nhập cho các mục đích khác ngoài giảng 

dạy và các hoạt động gây quỹ này đóng góp vào kinh nghiệm chung là trở thành thành viên 

của cộng đồng nhà trường. 

 
C. VỊ TRÍ 

 

1. Hội đồng khuyến khích những người tìm cách quyên góp hoặc gây quỹ cho các 

trường cộng tác với lãnh đạo nhà trường để đảm bảo rằng các nỗ lực gây quỹ liên 

quan đến trường mà chia sẽ cùng mục đích, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn 

ở những điều sau: 
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a) Các hoạt động hỗ trợ của các nhóm do nhà trường tài trợ, bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở các lớp học hoặc nhóm cấp lớp, các hội đoàn, đội, nhóm 

trình diễn nghệ thuật và các tổ chức học sinh toàn quận   

 

b) Các hoạt động hỗ trợ có lợi cho học sinh  

 

c) Cung cấp quỹ bổ sung để giúp giảm chi phí cho các hoạt động tùy chọn mà 

tăng cường các chương trình MCPS 

 

d) Gây quỹ và thu thập quyên góp cho mục đích từ thiện hoặc cho các thành 

viên của cộng đồng mà kinh nghiệm khó khăn tài chính.  Hội đồng khẳng 

định giá trị của các hoạt động gây quỹ như vậy để tăng nhận thức của học 

sinh về tư cách thành viên của họ trong cộng đồng địa phương và toàn cầu. 

 

e) Cung cấp tài liệu bổ sung hoặc thiết bị mà nâng cao chương trình giảng dạy 

hoặc các chức năng hành chính của trường 

 

f) Cung cấp hỗ trợ bổ sung cho nhân viên tham gia các hoạt động phát triển 

chuyên nghiệp 

 

2. An toàn và sức khỏe của học sinh là mối quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ hoạt 

động gây quỹ nào liên quan đến học sinh và đặc biệt là học sinh thu nhận tiền trực 

tiếp từ công chúng. 

  

3. Cả phụ huynh hoặc nhóm cộng đồng, cũng như học sinh không phải gây quỹ để hỗ 

trợ các chương trình cụ thể hoặc mua vật liệu để tăng cường chương trình giảng 

dạy. Việc tham gia vào các hoạt động gây quỹ của trường sẽ theo cơ sở tự nguyện, 

và không học sinh nào bị buộc phải tham gia hoặc đóng góp. 

  

4, Trong khi nhiều trường học và PTA/PTSA đã nhấn mạnh việc gây quỹ trong quá 

khứ, việc quyên tiền không phải là trọng tâm chính của họ.  Trong Board Policy 

ABC, Parent and Family Involvement, Hội đồng khẳng định Tiêu chuẩn Quốc gia 

về Quan hệ Đối tác của Gia đình và Trường học, và sự phát triển của các chương 

trình và dịch vụ liên quan đến phụ huynh và gia đình toàn diện và gắn liền với việc 

học tập của học sinh. 

 

5. Nhân viên nhà trường không nên phụ thuộc vào các hoạt động gây quỹ để mua vật 

liệu và thiết bị giảng dạy.   

 

6. Hội đồng công nhận rằng một số hoạt động, chẳng hạn như hội chợ trường, rất quan 

trọng vì chúng thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh và giúp tăng tinh thần cộng 

đồng và trường học ngoài bất kỳ khoản tiền nào họ quyên góp cho trường.  

 

7. Các quỹ gây được bởi các nhóm gây quỹ không thể được sử dụng để thuê bất cứ ai 
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làm việc trong các trường học trong ngày học bình thường. 

 

8. Hội đồng thiết lập quy trình để chấp nhận các quỹ của chính phủ không thuộc quận 

Montgomery cho các cải tiến đủ điều kiện là cải tiến cơ bản trong Board Policy 

CNE, Facility Improvements That Are Not Funded With Montgomery County 

Revenues. 

 

9. Hội đồng thiết lập quy trình để đặt tên cho các cơ sở trường học trong Board Policy 

FFA, Naming School Facilities, và cấm đặt tên một phần của cơ sở trường học để 

tạo ra tiền, trừ khi được Hội đồng đã chấp thuận rõ ràng. 

 

10. MCPS thiết lập quy trình chấp nhận các món đồ được quyên góp hoặc mua vật liệu 

và thiết bị với số tiền không được sử dụng trong MCPS Regulation DJA-RB, 

Purchase of Materials and Equipment Using Nonappropriated Funds and 

Acceptance of Donated Items. 

 

11. Các quy định của chính sách này không áp dụng cho các hoạt động gây quỹ của các 

nhóm không liên quan đến MCPS mà sử dụng các cơ sở MCPS thông qua 

Interagency Coordinating Board.  

 
D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 

 

1. Nỗ lực hợp tác giữa MCPS, các trường học và các nhóm do nhà trường và nhà 

trường bảo trợ, các nhóm phụ huynh và cộng đồng, các tổ chức tư nhân và các tổ 

chức, doanh nghiệp và các cá nhân cộng tác để hướng đến các mục tiêu chung  

 

2. Hiểu và truyền đạt về nhu cầu và nguồn lực của trường học và cộng đồng 

 

3. Tính minh bạch trong mục đích và việc thực hiện các hoạt động gây quỹ và trách 

nhiệm phù hợp cho các hoạt động đó  

 
E. THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC  

 

Tổng giám đốc các trường sẽ thiết lập các quy định hoặc các thủ tục hành chính khác cần 

thiết để thực hiện chính sách này. 

 
F. DUYỆT XÉT VÀ BÁO CÁO 
 

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

 

 
Lịch Sử Chính Sách: Chấp thuận theo Resolution No. 311‑ 89, Ngày 22 tháng 5, 1989, tu chính bởi Quyết Định số 404-12, Ngày 

11 Tháng 9, 2012. 


