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Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang đề nghị những sửa đổi cho Policy IGS, Educational 

Technology- Công Nghệ Giáo Dục, và đang tìm những ý kiến của công chúng về các sửa đổi.  

Các sửa đổi được đề nghị đặt ra các nguyên tắc hướng dẫn cho việc tích hợp các nguồn lực công 

nghệ để hỗ trợ cho việc dạy và học, cũng như các chức năng điều hành thiết yếu của Các Trường 

Công lập Quận Montgomery (MCPS). 

 

Bản Dự thảo Policy IGS, Educational Technology, khẳng định lại sự cam kết của Hội đồng về 

quyền truy cập và cơ hội công bằng cho tất cả học sinh và nhân viên sử dụng công nghệ để giao 

tiếp, hợp tác, sáng tạo và đổi mới một cách an toàn và có trách nhiệm về việc hỗ trợ giảng dạy và 
học tập.  

Các sửa đổi được đề nghị cung cấp các nguyên tắc cập nhật để hướng dẫn tích hợp các tài 
nguyên công nghệ hầu hỗ trợ cho việc dạy, học và điều hành:  

 công nghệ là một phần tích hợp của quá trình dạy và học mà hỗ trợ các mục tiêu ngoại 

khóa;  

 nhân viên và học sinh sử dụng các tài nguyên công nghệ một cách thành thạo, tích cực và 

có trách nhiệm;  

 công nghệ hỗ trợ các học sinh đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng và theo đuổi nhiều sở 

thích; 

 MCPS cung cấp một cơ sở hạ tầng công nghệ toàn diện và thiết thực để hỗ trợ giảng dạy 

và điều hành; và  

 MCPS sẽ tham gia với nhiều nhóm liên quan để định hình, thúc đẩy và nâng cao tầm 

nhìn của Hội đồng về việc làm mạnh sự học tập với công nghệ giáo dục, nội dung số và 

cơ hội học tập để đáp ứng nhu cầu đa dạng và các sở thích của tất cả học sinh.  
 

Bản dự thảo Board Policy IGS hiện có sẵn để công chúng bình luận cho đến Ngày 12 tháng Giêng, 
2020. 
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