
Kế Hoạch Chiến Lược MCPS 
FY 2022-2025
Kế hoạch chiến lược MCPS mới cho năm 2022-2025 
có ba lãnh vực chủ yếu chính: sự xuất sắc trong học 
tập, hạnh phúc gia đình và sự xuất sắc về chuyên 
môn và hoạt động.
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 »  nâng cao thành tích học tập của học sinh 
trong môn đọc viết và toán

 »  Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học 
cấp III

 »  Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội 
phong phú và tăng tốc cho các nhóm học 
sinh ít được đại diện

 »  Tăng tỷ lệ Sẵn sàng cho Nghề nghiệp và 
Đại học Maryland

 »  Phát triển tỷ lệ hoàn tất các chương trình 
giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật

 »  Tăng việc ghi danh cho các chương trình 
giáo dục sau trung học

 »  Tăng cơ hội đào tạo nghề nghiệp cho tất 
cả học sinh

 »  Thúc đẩy môi trường tốt, quan tâm và hỗ 
trợ của khu học đường và sự tôn trọng 
của trường học đối với học sinh và nhân 
viên

 »  Thực hiện các thực hành ở cấp trường để 
hỗ trợ các hệ thống kiểm soát hạnh kiểm 
hiệu quả

 »  Thực hiện sự tham gia của gia đình đáp 
ứng về mặt văn hóa để thúc đẩy sự liên 
hệ hai chiều 

 »  Tăng cường học tập chuyên nghiệp cho 
tất cả nhân viên để hỗ trợ công bằng, tình 
cảm xã hội tốt của học sinh qua các thực 
tập thông báo về chấn thương, và tăng 
năng lực giảng dạy

 »  Phát triển chiến lược tuyển dụng để tăng 
sự đa dạng của lực lượng lao động với 
chất lượng cao và hỗ trợ hạnh phúc tình 
cảm xã hội của tất cả học sinh

 »  Tăng số các hiệu trưởng và giáo viên có 
kinh nghiệm và đa dạng để phục vụ trong 
các trường có nhu cầu cao

 »  Tăng khả năng kết nối và sự hài lòng với 
công nghệ MCPS

 »  Kết nối kế hoạch tài chính của học khu 
với kế hoạch chiến lược và mục tiêu điều 
chỉnh tất cả các nguồn lực của học khu và 
tăng sự minh bạch

 »  Tiếp tục cung cấp và duy trì các cơ sở an 
toàn và sạch sẽ để bảo đảm khả năng tiếp 
cận và hỗ trợ môi trường học tập

Học tập Xuất sắc Lành mạnh và Tham gia của Gia đình Chuyên nghiệp và Hoạt động Xuất sắc

Trường học 2021-2022

Dân Số Học Sinh 2021-2022 Tỉ Lệ Tốt Nghiệp 2021-2022 Dịch vụ 2021-2022
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Các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt

NHẬN

Những Học Sinh 
Học Anh Văn

NHẬN DỊCH VỤ CHO 

Bữa Ăn Miễn và 
Giảm Giá (FARMS)

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN

5 Trường Đặc Biệt 

1 Chương Trình Thay Thế 

2 Trung Tâm Học Tập Thiếu Nhi

158,232 Học sinh 209 
TRƯỜNG 

HỌC

135 Trường Tiểu Học
40  Trung Học Cấp II
26 Trung Học Cấp III


