
PHÂN TÍCH RANH GIỚI TOÀN HỌC 
KHU MCPS

Tham Gia Giai đoạn II 
Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận là một sáng kiến   
được thiết kế để cung cấp một thẩm định toàn 
diện về ranh giới của Các Trường Công Lập Quận 
Montgomery bằng cách phân tích các điểm dữ 
kiện liên hệ đến sử dụng, đa dạng, khoảng cách 
trường học và sự ổn định về chỉ định trường học.

Sự tham gia của Giai đoạn II tập trung vào công 
cụ Khám Phá Ranh Giới Tương Tác để giúp cư 
dân và các nhóm liên quan có cái nhìn sâu hơn 
về ranh giới trường học. Quy trình này sẽ thu hút 
càng nhiều người dân trong quận và các nhóm 
liên quan càng tốt trong việc sử dụng công cụ này. 
Ý kiến sẽ được thu thập qua các bản thăm dò ý 
kiến và các cuộc họp công cộng trực tuyến. 

Ý kiến công cộng sẽ được bao gồm trong báo cáo 
cuối cùng và trình bày với Hội đồng Giáo dục để 
thông báo về kế hoạch trong tương lai về ranh 
giới trường học.

Các Buổi Họp Công 
Cộng

Ngày thứ Ba 20 tháng 10, 7 giờ - 8 giờ 30 tối
BUỔI HỌP CÔNG CỘNG TRÊN MẠNG #1
Được tổ chức trên Zoom, cần phải đăng ký

Ngày thứ Năm 22 tháng 10, 7 giờ - 8 giờ 30 
tối

BUỔI HỌP CÔNG CỘNG TRÊN MẠNG #2
Được tổ chức trên Zoom, cần phải đăng ký

Ngày thứ Tư 28 tháng 10, 7 giờ - 9 giờ tối 
CỘNG ĐỒNG TÌM HIỂU TƯƠNG TÁC VỀ 

RANH GIỚI 
Được tổ chức trên Zoom, cần phải đăng ký

Tham Gia Khác
THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG 

HỌC
Các buổi thảo luận và thông tin trực tuyến 

dành cho hiệu trưởng trường học và học sinh

MỤC TIÊU THAM GIA
Các buổi họp nhóm nhỏ với các nhóm “khó 

tiếp cận”

Tìm Hiểu Tương Tác về 
Ranh Giới

Khám phá dữ liệu đang được sử dụng trong Phân 
tích Ranh giới Toàn Quận bằng cách sử dụng công 
cụ tương tác này và chia sẻ ý kiến của quý vị. Liên 
kết sẽ có trên trang mạng MCPS bắt đầu từ tuần 

10/20.
Người dùng được khuyến khích tham dự hội thảo 

trên mạng hay xem hội thảo được thâu lại trên mạng. 
Yêu cầu quý vị điền bản thăm dò ý kiến!

GÓP THÊM TIẾNG NÓI CỦA QUÝ VỊ VÀO QUY TRÌNH
RSVP cho các cuộc họp công cộng tại:
mcpsweb.wufoo.com/forms/districtwide-boundary-analysis-public-meeting/

Tìm hiểu thêm: www.montgomeryschoolsmd.org/boundary-analysis/


