
= nhiều hơn là 4 lần vòng đường 
xích đạo (1,307 xe buýt)

2008: 139,276 
đến 2019: 162,680

# Nhân viên

Học Bổng Được Thưởng
TỪ LỚP RA TRƯỜNG 2018

CÂY SỐ HẰNG  
NGÀY CỦA  XE BUÝT

NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Thước vuông của các trường 
và văn phòng để dọn và duy trì

Cơ Sở
25 Triệu

17.5% 11.7% 33.3%

DỊCH VỤ

Á Châu Đen hay Mỹ 
Phi Châu

Nam Mỹ Trắng Hai hay nhiều 
chủng tộc

tham gia trong các Lớp Anh 
ngữ cho Người Ngoại Quốc 

(ESOL) 2018

nhận các dịch vụ Chương 
Trình Giáo Dục Đặc Biệt 

tham gia trong các bữa 
ăn trưa giảm và miễn phí 

(FARMS) 2019

TỶ LỆ RA TRƯỜNG CỦA MCPS 2018  
TỔNG QUÁT 89.5%

Tỷ lệ ra trường tổng quát của MCPS TRÊN trung bình quốc gia và tiểu bang.

DÂN SỐ HỌC SINH

31.3%

27.7%
21.6%

14.3%

Mỹ Da Đỏ hay Mỹ Nguyên Gốc 0.2%
Người gốc Hạ Uy Di hay Đảo 
Thái Bình Dương 0.1%

Hai hay nhiều chủng tộc 4.9%

Á Châu

Đen hay Mỹ Phi ChâuTrắng

Nam Mỹ
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NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THAY THẾ

TRƯỜNG 
TIỂU HỌC
TRUNG HỌC 
CẤP II
TRUNG 
HỌC CẤP III

Hệ Thống Trường Học Lớn Thứ  
14 tại Hoa Kỳ 

QUẬN LỚN NHẤT TẠI 

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Maryland's Largest School District
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC CHÚNG TA



Để thêm thông tin và để cung cấp các ý kiến, xem trang mạng Thông Tin Ngân Sách MCPS tại:  
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/  

Cập nhật vào Tháng 12, 2018

Chi Tiêu
Ngân Sách FY 2019 $2.60 Tỷ

Ngân Sách FY 2020 $2.65 Tỷ

Đổi $55.2 Triệu

Phần Trăm Gia Tăng 2.1%

NGÂN SÁCH ĐIỀU HÀNH 
TÀI KHÓA 2020

Tóm Lược Chi Tiêu FY 2020 - 
Những Thay Đổi từ FY 2019

Sĩ Số/Gia Tăng $12,052,871

Trường Mới/Thêm Chổ 3,023,501

Phúc Lợi & Bảo Hiểm Nhân 
Viên 

(8,939,564)

Các Cơ Quan Công Việc 9,327,447

Sự Lạm Pháp/Khác 9,427,316

Điều Chỉnh về Lương Bổng 23,160,545

Giảm Hiệu Suất (1,831,688)

Chi Phí không Định Kỳ (898,967)

Trợ Cấp/Doanh Nghiệp/Những 
Thay Đổi Khác

9,834,148

Thay Đổi Ngân Sách Tổng $55,155,609

FY 
2019

FY  
2020

Tiếp cận với học tập sớm qua chương trình chuẩn bị mẫu giáo * Phô trương và kinh nghiệm với ngôn ngữ ở mọi trình đô  * Thời gian học 
vấn kéo dài * Gia tăng sự tiếp cận cho tất cả các học sinh với các lớp học gay go và các môn thi đại học* Học vấn vững chắc cho học sinh 

và dụng cụ kiểm soát trường * Vật liệu chương trình giảng dạy cập nhật theo sát với các tiêu chuẩn Tiểu bang và các thưc tập tốt nhất 
* Tăng sự hỗ trợ cho học sinh về sự lành mạnh thân thể, xã hôi, tâm lý * Tăng sự tiếp cận cho các cơ hôi học vấn trau dồi cho các học 
sinh tiểu học và trung học* Quyết tâm cho môt lực lượng lao đông đa dạng về văn hóa * Các chương trình phục hồi pháp luật thúc đẩy 
kỷ luật tích cực tại trường học * Tăng cường và mở rông các chương trình chuyển tiếp đại học và nghề nghiệp * Hỗ trợ cho đường lối 

thay thế * Mục tiêu phát triển chuyên môn cho nhân viên * Truy cập các cơ hôi đăng ký song đôi cho phép học sinh kiếm được cả bằng tốt 
nghiệp trung học và bằng đại học hai năm

Các Đề Xướng Tiếp Tục cho Học Vấn Học Sinh

Học Vấn, Kiểm Tra & Kết Quả  $5,845,116 
 » Thực hiện chương trình kéo dài niên học ở hai trường tiểu học
 » Nới rông các chương trình chuẩn bị mẫu giáo
 » Thêm các giáo viên Chú tâm tại các trường tiểu học bị ảnh hưởng cao
 » Nới rông chương trình đề xướng nghệ thuật cho các trường tiểu học
 »  Gia tăng các chương trình và nhân viên hỗ trợ cho học sinh về sự lành mạnh thể xác, xã 

hôi và tâm lý
 » Thêm các phụ tá hiệu trưởng để cung cấp thêm lãnh đạo về giảng dạy
 » Gia tăng sự chú tâm về không khí và văn hóa trường học
 »  Chuyển đổi ban hành chánh phụ tá của trường sang phụ tá hiệu trưởng tại các trường 

trung học bị ảnh hưởng nặng
 »  Tăng kinh nghiệm ngôn ngữ thế giới tại các trường tiểu học thông qua các tình nguyện 

viên, tài nguyên trực tuyến và các chương trình sau giờ học

Công tác và Tham Gia của Công Đồng $435,000
 »  Nới rông cơ hôi đăng ký song đôi cho các học sinh tại cả ba khu vực trường của 

Montgomery College
 »  Thực hiện môt nền tảng mới cho các dịch vụ và thông tin để hỗ trợ khung yểm trợ về thể 

chất, xã hôi và tâm lý được cải thiện
 »  Mở rông các Chương trình Trung Đại Học Northwest và Northwood cho học sinh sống 

ngoài phạm vị dịch vụ của các trường này
 »  Nới rông Summer R.I.S.E., chương trình tìm hiểu về nghề nghiệp mùa hè cho các học 

sinh

Nguồn Nhân Lực    $458,286 
 »  Tăng cường sự an toàn trường học và an ninh cho học sinh với sự cải tiến cách kiểm tra 

lý lịch của nhân viên
 »  Mở rông con đường sự nghiệp và cơ hôi nghề nghiệp cho tất cả nhân viên để đảm bảo 

có các chuyên gia với trình đô cao và đa dạng ở mọi vị trí

Điều Hành Xuất Sắc   $2,589,045
 »  Cung cấp các cải tiến cho các sáng kiến   an toàn cho các nguy hiểm, sưởi ấm, thông gió 

và máy lạnh điều hòa không khí tại trường học và thay thảm
 »  Tăng thêm cải tiến công nghệ để hỗ trợ việc nới rông nền tảng phát triển chuyên nghiệp 

và hỗ trợ cho các trường học

Các Cơ Hôi Nới Rông trong Lãnh Vực Chú 
Tâm 2019-2020  

$9,327,447

ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH ĐIỀU HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC CÁC TRƯỜNG FY 2020 - NHÌN TỔNG QUÁT 
— Tiếp tục đầu tư vào những gì đang thi hành tốt hầu bảo đảm sự truy cập và cơ hôi cho TẤT CẢ học sinh —


