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*Ghi danh Chính thức Mùa Thu 2020
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Tổng Quát 88.7%

$393 TRIỆU

cho Lớp Ra Trường 2019

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

Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành của Giám Đốc Học Vụ
— Năm Tài Chánh 2022 / Tháng 12, 2020 —
Tổng Quát
Ngân sách Điều hành được Đề nghị cho FY 2022 tiếp tục tập trung vào các học sinh, lớp học và trường học. Ngân
sách này tiếp tục được tập trung vào mục đích cốt lõi của chúng tôi là chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển tốt trong
tương lai. Đồng thời, ngân sách này đã được phát triển trong thời gian mà vi rút coronavirus mới SARS-CoV-2 (đại
dịch COVID-19) ảnh hưởng đến quốc gia, tiểu bang và quận chúng ta, cũng như việc giảng dạy và học tập tại khu học
đường.

Giảm Tài trợ Duy trì Nỗ lực (MOE)
Vì tác động của đại dịch, số học sinh đăng ký chính thức từ Mẫu giáo đến Lớp
12 tại MCPS cho đến Ngày 30 tháng 9, 2020, là 3,641 học sinh tương đương
đủ điều kiện toàn thời gian (FTE) ít hơn số học sinh ghi danh vào cùng ngày
một năm trước. Dựa theo luật MOE hiện hành, điều này sẽ đưa đến sự giảm
bớt $39,769,806 từ thu nhập đóng góp địa phương của Quận Montgomery cho
FY 2022. Ngân sách điều hành $2.713 tỷ được yêu cầu bao gồm $40.4 triệu
trên MOE để duy trì các điều hành.

Chi Tiêu
Ngân Sách FY 2021

$2.76 Tỷ

Ngân Sách FY 2022

$2.71 Tỷ

Đổi
Phần Trăm

($42.6) Triệu
-1.5%

*($2.713 tỷ bao gồm $40.4 triệu trên MOE
để duy trì các điều hành)

Quan Tâm/Nguy Cơ Khác của Ngân Sách

Ghi danh Trở lại

$8,908,332

• Dự đoán lợi tức giảm cho cả Tiểu bang Maryland và Quận Montgomery

Chỗ Mới

$1,146,319

Lạm Phát

$443,836

• Chấm dứt Kế hoạch Maryland Blueprint for Education/Tài trợ Kirwin
• Trở lại ghi danh sau đại dịch—dự kiến 2,500-3,000 học sinh
• Chi phí chăm sóc y tế sau đại dịch do thủ tục y khoa bị trì hoãn

Những Đầu Tư/Cân Nhắc Quan Trọng
9 Duy trì nhân viên cho học sinh trở lại MCPS
9 Hỗ trợ sức khỏe tâm thần/tình cảm-xã hội cho học sinh và nhân viên
9 Hỗ trợ phụ trội để chống lại sự mất mát về học tập và giúp đỡ những học
sinh có khó khăn
9 Hỗ trợ tiếp tục cho học tập trực tuyến và kỹ thuật nếu thích hợp

Thay đổi Tỷ lệ/Khác

$1,463,866

Trợ Cấp/Doanh Nghiệp/
Khác

($28,136,495)

Hiệu quả & Giảm suất

($26,422,007)

Thay Đổi Tổng Cộng
Ngân Sách

($42,596,149)

Trái Tim của Cộng Đồng
Khoản đầu tư quan trọng nhất cho bất cứ năm nào được thực hiện để hỗ trợ nhân viên MCPS. Các giáo viên và lãnh
đạo giáo viên đã chuyển tiếp và duy trì các chương trình học tập trong môi trường trực tuyến. Nhân viên hỗ trợ đã
tạo những cách thức cải tiến mới để cung cấp việc trợ giúp và dịch vụ cho các gia đình. Nhân viên trong toàn MCPS
đã hình dung lại các môn thể thao, các chương trình ngoại khóa và đặc biệt trong thời gian đầy thử thách này. Duy trì
nhân viên với phẩm chất ưu tú cho tương lai là quan trọng vì họ là trái tim của cộng đồng chúng ta.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery / Ngày 17 Tháng 12, 2020

