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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 
Mục Liên Quan:  ABA, ABA-RB, BBB, CNA-RB, CND, CND-RA, COB-RA, GCA-RA 

Văn Phòng Trách Nhiệm: Phó Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Yểm Trợ và Cải Tiến Trường Học 

 

 

Các Nhà Bán Hàng Tại hoặc Gần Trường 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để đặt ra các quy trình đáp ứng hoạt động bán hàng trái phép trên hoặc gần tài sản của 

Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS), bao gồm cả hoạt động bán hàng trong tòa 

nhà của trường MCPS trong ngày học 

 
II. THỦ TỤC 
 

A. Nhà bán hàng không được bán hoặc đề nghị bán bất kỳ mặt hàng nào trên đường 

công cộng hoặc lối đi trong vòng 500 feet của bất kỳ trường công lập nào của Quận 

Montgomery, trừ khi hiệu trưởng trường cho phép cho một sự kiện đặc biệt.  Các 

quy định cho phép của quận hoặc thành phố không được quản lý bởi MCPS cũng 

có thể được áp dụng. 

 

B. Các nhà bán hàng tìm cách thu hút thương mại từ nhân viên, học sinh hoặc các 

thành viên khác trong cộng đồng trường học trong tòa nhà trường MCPS trong ngày 

học phải có phép của hiệu trưởng/người được chỉ định. 

 

C. Hiệu trưởng có thể tìm hướng dẫn từ Văn phòng Hỗ trợ và Cải thiện Trường học 

về hoạt động bán hàng được phép gần hoặc trên khu vực của trường và trong các 

tòa nhà của trường.  Hiệu trưởng nên lưu ý đến Montgomery County Board of 

Education Policy BBB, Ethics, và MCPS Regulations CNA-RB, Advertising, và 

GCA-RA, Conflict of Interest.  

 

D. Bất cứ người nào tham gia vào bất cứ nỗ lực bán hàng nào mà không có phép của 

hiệu trưởng, hiệu trưởng/người được chỉ định của trường sẽ thông báo là họ vi phạm 

luật pháp và yêu cầu họ rời đi. 

 

E. Nếu cá nhân từ chối rời khỏi khu vực bị cấm theo luật, hiệu trưởng/người được chỉ 

định sẽ thông báo cho cảnh sát. 
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F. Một báo cáo tiếp theo sẽ được nộp, như được mô tả trong MCPS Regulation COB-

RA, Reporting a Serious Incident.  

 

 

Nguồn Liên Quan: Montgomery County Code, §47-2, Hours and places of operation; Code 

of Montgomery County Regulations, §47.02.01.05.2(a)(10), 

§47.02.01.05.2(b)(3), and §47.02.01.05.3(c)(6) 

 

 
Lịch sử Quy chế: Quy định trước đây số 270-3, Ngày 4 tháng 10, 1974; xem lại 1989; sửa lại Ngày 15 tháng 5, 1995; trước là 

Regulation COD-RA; sửa lại Ngày 14 tháng 10, 2008; sửa lại Ngày 16 tháng 4, 2018. 


