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—— GIỚI THIỆU ——

Báo Cáo Thường Niên với Cộng Đồng
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) không đơn thuần là một hệ thống trường học, nó
còn là một cộng đồng. Đây là một cộng đồng với những người cùng làm việc để cung cấp cho các học
sinh của chúng ta một nền giáo dục mà chuẩn bị các em để thành công hôm nay, ngày mai, và trong
những năm tới. Đó là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi:
CHUẨN BỊ TẤT CẢ MỌI HỌC SINH ĐỂ LỚN MẠNH TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÁC EM.

Báo Cáo Thường Niên với Cộng Đồng cho niên học 2013–2014 nói về câu chuyện của MCPS—những
yếu tố mà đã thúc đẩy sự thay đổi trong học khu chúng ta; những phương cách chúng ta đang dùng để
khép lại sự cách biệt thành tựu và chuẩn bị cho các học sinh của chúng ta thành công trong thế kỷ thứ 21;
và các dữ kiện về điều hành và về thành tích học sinh chúng ta dùng để theo dõi sự tiến bộ của chúng ta.
Dọc con đường này, quý vị sẽ gặp một số các học sinh và nhân viên xuất sắc của chúng ta mà đã làm cho
MCPS được như những gì nó đang là hôm nay và sẽ trở nên trong tương lai.

KHUÔN KHỔ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC HƯỚNG DẪN VIỆC LÀM
CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO
KHUÔN KHỔ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC—

Cùng Nhau Xây Dựng Tương Lai Chúng Ta: Học sinh,
Nhân viên và Cộng đồng—được thiết kế để đặt ra những
kỳ vọng rõ ràng cho tất cả các trường học, trong khi cho
phép các trường học được sáng tạo và có suy xét chín
chắn trong việc phục vụ các học sinh để chúng ta có thể
khép lại sự cách biệt về thành tích và chuẩn bị các em
cho tương lai.
Khuôn Khổ được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi, đã
được Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery chấp
thuận, mà xác định một hệ thống giáo dục công lập phải
như thế nào: học vấn, quan hệ, tôn trọng, xuất sắc và
bình đẳng. Khuôn Khổ xác định ba năng lực mà các học
sinh cần có để thành công trong thế kỷ thứ 21—xuất sắc
về học vấn, giải quyết vấn đề với sự sáng tạo, và học tập
xã hội và cảm xúc—và đưa ra những kỳ vọng rõ ràng
cho những gì các học sinh sẽ biết và có thể làm trong
những phạm vị này. Nó cũng đặt ra những gì nhân viên
MCPS sẽ làm để giúp các học sinh đáp ứng những kỳ

Khuôn Khổ được xây dựng xung quanh các năng lực các học sinh cần có
để lớn mạnh trong thế kỷ thứ 21.

vọng này. Khuôn khổ cũng xác nhận quyết tâm hiện có
của học khu cho sự xuất sắc trong việc điều hành.
Dứ kiện được kiểm điểm tại năm cột mốc quan trọng
trong cuộc hành trình giáo dục của em học sinh—Các
lớp 3, 5, 8, 9, và ra trường. Tất cả các trường học của
chúng ta đã đặt những kế hoạch cải tiến theo sát với tầm
nhìn, sứ mạng, và giá trị cốt lõi của Khuôn Khổ Hoạch
Địch Chiến Lược.

Tài liệu này là một tóm tắt của Thông Báo Thường Niên 2014 với Cộng Đồng. Toàn bản báo cáo có trên mạng và bao gồm thêm nội
dung, như đồ thị dữ liệu và đa phương tiện. Trong suốt bản báo cáo được in ra đây, có những mã QR mà có thể được phân hình xử dụng
smartphone hay các thiết bị di động khác mà sẽ đưa quý vị đến nội dung khác của trang mạng Báo Cáo Thường Niên. Để xem toàn văn Bản
Báo Cáo Thường Niên 2014 với Cộng Đồng, tìm đến www.montgomeryschoolsmd.org và tìm "báo cáo thường niên"
www.montgomeryschoolsmd.org
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Những Động Lực Thúc Đẩy Sự Thay Đổi
Chúng ta phải giáo dục các học sinh chúng ta để thành công về học vấn không thể tiên đoán theo chủng tộc,
sắc tộc, giới tính, tình trạng kinh tế–xã hội, thành thạo ngôn ngữ, hay khuyết tật.
— KHUÔN KHỔ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC —

Sự phát triển

Khép lại khoảng cách biệt

Số học sinh ghi danh học tại MCPS đã tăng thêm hơn
14,000 học sinh trong sáu năm vừa qua—vừa đủ để
chứa đầy trên 18 trường tiểu học. Trong khi chúng ta
vui mừng là thật nhiều người muốn cho con họ đi học
các trường của học khu chúng ta, việc này lại thực sự tạo
nên thử thách về chỗ và nguồn tài nguyên. Sự gia tăng sĩ
số này có chiều hướng tiếp tục trong các năm sắp tới.

Nói chung, các học sinh MCPS thành đạt ở một mức độ
rất cao và vượt xa các bạn cùng tuổi khắp tiểu bang và
quốc gia. Trong khi tiến bộ đang được thực hiện trong
vài lãnh vực, những cách biệt về thành tích và cơ hội
vẫn tồn tại trong các trường của chúng ta. MCPS và Hội
Đồng Giáo Dục quyết tâm khép lại những cách biệt ấy
để tất cả các học sinh đều sẵn sàng cho đại học và nghề
nghiệp.

Sĩ Số Gia Tăng

Chuẩn Bị cho Tương Lai

Thêm hơn 2,000 học sinh mỗi năm trong bảy năm liên tiếp
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Những yêu cầu của lực lượng lao động đã thay đổi và
điều đó có nghĩa chúng ta cũng phải thay đổi. Học sinh
của chúng ta cần kiến thức văn hóa vững chắc, nhưng
các em cũng sẽ cần có khả năng suy nghĩ bằng sự sáng
tạo, làm việc trong sự hợp tác, và giải quyết các vấn đề
thật sự ngoài đời. Chúng ta cũng phải bảo đảm là các em
có kỹ năng tình cảm xã hội mà sẽ cho phép các em lớn
mạnh trong tương lai và đóng góp cho xã hội.

Nhu Cầu Tăng Lên
Tình Trạng Nghèo Khó và Nhu Cầu Ngôn Ngữ Gia Tăng
Số học sinh nhận các dịch vụ FARMS và ESOL
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Có thêm nhiều học sinh đến với MCPS cần các dịch vụ
và hỗ trợ để bảo đảm sự thành công của các em. Như,
trong sáu năm vừa qua, số học sinh nhận các dịch vụ
bữa ăn trưa miễn và giảm phí (FARMS) và Anh Ngữ
Dành cho Người Ngoại Quốc (ESOL) đã tăng rất nhiều.
MCPS quyết tâm cung cấp cho tất cả các học sinh một
chương trình giáo khoa phẩm chất cao và sẽ cần tài
nguyên để theo kịp dân số thay đổi này
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FARMS

Niên Học

DẤU HIỆU
—————ê—————

NHỮNG TIÊU CHUẨN NÒNG CỐT
CHUNG CỦA TIỂU BANG VÀ PARCC
Những Tiêu Chuẩn Nòng Cốt Chung của Tiểu Bang
(CCSS) là một chuẩn mực quốc tế với các kỳ vọng
cho những gì các học sinh cần phải biết và có thể
làm trong môn toán và Anh văn. CCSS chú trọng
đến xây dựng một sự hiểu biết sâu xa trong các môn
học nòng cốt này, và những tiêu chuẩn được dựa
theo sát với các kỳ vọng của giáo dục đại học và của
nơi làm việc.
MCPS, cũng như các học khu khác trong toàn tiểu
bang và trên toàn quốc, đã đặt chương trình học
của mình theo sát với CCSS trong mấy năm qua và
đã huấn luyện các giáo chức của họ về cách làm sao
để giảng dạy một cách có hiệu quả. Chương Trình
Giảng Dạy 2.0 MCPS hoàn toàn theo sát với CCSS.
Sự khai triển của CCSS và Chương Trình Giảng Dạy
2.0 đòi hỏi một đầu tư đáng kể trong sự phát triển
nghiệp vụ và đào tạo giáo chức.
Bắt đầu vào mùa xuân 2015, các học sinh trường
học công lập Maryland sẽ bắt đầu thi các môn thẩm
định mới theo sát với Nòng Cốt Chung của tiểu
bang. Các bài thi Hợp Tác Để Thẩm Định Sự Sẵn
Sàng Cho Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC) sẽ có

Hai đêm PARCC trong toàn quận đã có trên 900 phụ
huynh tham dự.

trong các môn toán và Anh văn trong các lớp 3 đến
8 và sẽ cho các học sinh đang học môn toán Đại số
1, Đại số 2 và Anh văn 10.

Để có thêm thông tin

Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Cốt Lõi Chung:
www.corestandards.org/
Chương Trình Giảng Dạy 2.0 MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/
Trang mạng PARCC MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/

ĐIỂM SÁNG
—————ê—————

STEVEN KATZ
Thầy giáo, Westland Middle School
"Môn Toán Nòng Cốt Chung khuyến khích các
học sinh phát triển một hiểu biết sâu xa về các
khái niệm toán."
Lắng nghe ông Steven Katz thảo luận
về Chương Trình Giảng Dạy 2.0 thu
hút các học sinh tham gia việc học như
thế nào.

www.montgomeryschoolsmd.org
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Khép Lại Khoảng Cách Biệt
Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề, và cảm xúc xã hội để thành
công trên đại học và trong nghề nghiệp.
— KHUÔN KHỔ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC —

Hành Động Khẩn Cấp
CÓ LẼ KHÔNG CÓ MỘT HỌC KHU NÀO
T R O N G C Ả N Ư Ớ C cho thấy một quyết tâm khép lại

cách biệt thành tựu lớn hơn là Các Trường Công Lập
Quận Montgomery. Sự quyết tâm này đã đưa đến các
kết quả. Cách biệt về thành tích giữa các phân nhóm
về chủng tộc đã thu hẹp trong nhiều lãnh vực, bao gồm
tỷ lệ ra trường, tỷ lệ bỏ học, và tiếp cận các lớp nghiêm
ngặt (AP và IB). Nhưng trong những lãnh vực khác,
những cách biệt này vẫn tồn tại và trong vài trường họp,
còn tăng thêm.
Công bằng là một trong những giá trị cốt lõi quan trọng
nhất của chúng tôi. MCPS quyết tâm bảo đảm là kết quả
của học sinh không thể đoán trước được dựa theo chủng
tộc, sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, hay nhu cầu giáo
dục. Có ý thức về sự khẩn thiết phải khép lại sự cách biệt
và sự khẩn thiết này trở nên còn lớn hơn nữa khi mà
MCPS trở thành một học khu đa dạng hơn.
Thống Kê Dân Số Thay Đổi
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Không có một câu trả lời duy nhất cho việc khép lại sự
cách biệt. Thay vào đó, nó đòi hỏi việc dạy và học thật
xuất sắc và một hệ thống hỗ trợ và chiến lược tổng hợp
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mà cho phép các trường học nhận biết và đáp ứng các
nhu cầu cá nhân của các học sinh. MCPS trong tư cách
là một học khu đang dùng năm chiến lược để hỗ trợ các
cố gắng cải thiện trường học và đặt việc làm của quận
theo sát với Khuôn Khổ Hoạch Định Chiến Lược:
CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU 1

Giảng Dạy Tính Nghiêm Ngặt trong Học Thuật
và Nhuần Nguyễn về Văn Hóa—Thiết kế và thực
hiện một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và
nhuần nhuyễn về văn hóa.
CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU 2

Tài Trợ và Hỗ Trợ Công Bằng—Đầu tư các tài

nguyên và hỗ trợ lớn hơn cho các trường có nhu cầu
cao hơn.
CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU 3

Quản Trị Nguồn Nhân Lực—Tuyển mộ, lưu giữ,
và phát triển những nhân viên giỏi nhất trong hệ
thống giáo dục công.
CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU 4

Tham Dự của Cộng Đồng—Làm việc với các đối

tác cộng đồng và khuyến khích các gia đình tham gia
hầu hỗ trợ sự thành công và thành tựu của học sinh.
CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU 5

Điều Hành Xuất Sắc và Cải Thiện Không
Ngừng—Cung cấp các dịch vụ đẳng cấp thế giới cho
các học sinh và giữ vững quyết tâm cải thiện không
ngừng.

ĐIỂM SÁNG
—————ê—————

SỰ THAM GIA VÀ HỢP TÁC CỦA CỘNG ĐỒNG
M C P S K H Ô N G T H Ể M Ộ T M Ì N H đáp ứng tất cả các nhu cầu của

học sinh chúng ta và gia đình các em. Vì vậy chúng tôi làm việc với các cơ
quan chính phủ khác, các tổ chức phi lợi nhuận, và các tổ chức cộng đồng
để cung cấp các dịch vụ toàn vẹn mà hỗ trợ sự thành công và an toàn cho
các con em chúng ta. Một đối tác quan trọng hiện nay là Excel Beyond the
Bell (EBB). Hợp tác với Sở Giải Trí Quận Montgomery và các tổ chức khác,
EBB cung cấp các chương trình sau giờ học an toàn, phẩm chất cao và ít
tốn kém.
MCPS cũng quyết tâm khuyến khích và trao quyền cho các phụ huynh để
hỗ trợ và biện hộ cho các trẻ em chúng ta. Trong tháng 5, 2014, MCPS đã
tổ chức Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt đầu tiên. Sự kiện này cung cấp cho các
phụ huynh của các học sinh với những nhu cầu đặc biệt phương cách tiếp
cận những nguồn tài liệu, thông tin và bí quyết.

ĐIỂM SÁNG
—————ê—————

SANDRA RODRIGUEZ KELLEY
nhà giáo dục phụ huynh
Capt James Daly Elementary School

Từ hơn 15 năm nay, MCPS đã cung cấp những
ngân khoản phụ trội cho các trường tiểu học
bị ảnh hưởng nhiều nhất vì sự nghèo khó. Tại
Capt. James Daly ES, Hiệu trưởng Nora Dietz
và nhân viên của bà đã nhận biết là sự tham
gia của phụ huynh là một thách thức chính tại
trường của họ, nên bà Dietz quyết định dùng
một số các ngân khoản phụ trội để tuyển một
nhà giáo dục phụ huynh.

SAIDA HENTATI
phối hợp viên cộng đồng phụ huynh
MCPS hỗ trợ khoảng 20,000 học sinh
qua chương trình Anh ngữ dành
cho Người Ngoại Quốc (ESOL), mà
giúp các học sinh phát triển sự thành
thạo về Anh ngữ học thuật cần thiết để
thành công tại trường học, việc làm, và xa
hơn. Giáo dục các học sinh đang học Anh
ngữ là một cố gắng hợp tác giữa thầy giáo ESOL,
thầy giáo lớp học, thầy cố vấn ESOL, và phối hợp viên
cộng đồng phụ huynh, cũng như nhân viên MCPS khác.
Những phối hợp viên cộng đồng như Saida Hentati làm việc để giúp các phụ huynh
của các học sinh ESOL thêm khả năng, để giúp họ tham gia trong giáo dục của con
họ, với mục tiêu cải thiện thành tựu của học sinh.

Học hỏi thêm về những cố gắng giúp cộng đồng MCPS tham gia và
nghe các giáo viên Sandra Rodriguez Kelley và Monica Colbert và
phối hợp viên phụ huynh cộng đồng Saida Hentati.

MONICA COLBERT
giáo viên toán tiêu điểm
Forest Oak Middle School

Cô giáo Monica Colbert tại Forest Oak Middle
School làm những gì cần thiết để làm cho các
học sinh hứng thú về toán và tham gia trong
việc làm của các em. Bà là một trong hơn 50
giáo viên tiêu điểm (focus teachers) đang phục
vụ các học sinh tại các trường trung học cấp II
và cấp III khắp MCPS.

www.montgomeryschoolsmd.org

| 2014 ANNUAL REPORT | 5

Kỹ Năng và Hiểu Biết Thế Kỷ Thứ 21
TỔNG QUÁT
—————ê—————
T H Ế G I Ớ I Đ A N G T H A Y Đ Ổ I và đang đòi hỏi thêm

từ các trẻ em. Như vậy có nghĩa chúng ta phải thay đổi,
cũng như, đòi hỏi nhiều hơn tại trường học chúng ta.
Kiến thức giáo khoa vẫn là ở trái tim của việc làm chúng
tôi làm hằng ngày, nhưng học sinh chúng ta cần nhiều
hơn vậy. Các em cần có đủ khả năng áp dụng những gì
các em đang học; các em cần có đủ khả năng làm việc
với những người khác trong một cách hợp tác, kính
trọng; và các em cần có đủ khả năng biết phân tách
thông tin và phát triển các giải pháp sáng tạo cho các
vấn đề thật ngoài đời. Đó là vì vậy Khuôn Khổ Hoạch

áp dụng kiến thức đó bằng nhiều cách khác nhau; và
các em phải có những cơ hội để tìm hiểu các lãnh vực
quan tâm đến và phát triển các kỹ năng sẵn sàng cho
việc làm. Nhân viên của chúng ta phải có kỳ vọng cao
cho tất cả các học sinh, truyền đạt nội dung trong một
phương cách thích hợp văn hóa, và dung những dữ kiện
và thông tin có ý nghĩa để đánh giá xem học sinh đang ở
đâu và cung cấp sự tách biệt và hỗ trợ các em cần.

Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo
Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và không quen
thuộc với phê phán và sáng tạo là một khả năng phải
có tại nơi làm việc thế kỷ thứ 21. Các học sinh chúng ta
phải ra trường với khả năng áp dung những gì các em
học để giải các vấn đề ngoài đời thật; các em phải đủ khả
năng phân tách thông tin và nói rõ ràng những ý nghĩ
và ý kiến của các em trong nhiều cách khác nhau; và các
em phải có thể dùng công nghệ như một công cụ mạnh
mẽ mà mở khóa cho trí sáng tạo của các em và cho phép
các em hợp tác với các thầy giáo và bạn bè. MCPS phải
cung cấp học sinh với cơ hội phát triển khả năng giải
quyết vấn đề với sáng tạo, cho phép các em chiếm hữu
kiến thức của mình.

Học Tập Xã Hội và Cảm Xúc

Định Chiến Lược được xây dung xung quanh ba năng
lực cốt yếu mà các học sinh chúng ta cần hầu lớn mạnh
trong tương lai:

Xuất Sắc Trong Học Tập
Rất quan trọng là chúng ta bảo đảm các học sinh chúng
ta chuẩn bị cho thành công khi các em ra trường trung
học. Như vậy có nghĩa các em phải tham gia trong nội
dung nhiều thử thách và có dịp tham gia các lớp nghiêm
ngặt; các em phải có một sự hiểu biết sâu sắc trong các
môn học vi chủ yếu, như đọc và toán; và phải có thể
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Bảo đảm sức khỏe và sự lành mạnh của các học sinh
chúng ta là một yếu tố quan trọng để cung cấp chương
trình giáo dục thế kỷ thứ 21. Học sinh chúng ta phải
kiên trì và biết tự nhận thức; tôn trọng và kính trọng sự
đa dạng; và làm những quyết định xây dựng, lành mạnh
mà cho phép các em trở thành người tốt và công dân
tốt. Nhân viên MCPS phải bảo đảm họ đang xây dựng
liên hệ với các học sinh để các em biết là ít nhất có một
người tại trường học em mà sẵn sang giúp đỡ và yểm
trợ các em. Chúng ta cũng phải làm gương sự kiên trì,
bền bỉ, và kính trọng cho người khác mà chúng ta muốn
thấy ở các học sinh chúng ta.

ĐIỂM SÁNG

GIÚP HỌC SINH THÀNH CÔNG

—————ê—————

Năm ngoái, Quỹ Bảo Vệ Trẻ Em nhận biết
hai học sinh MCPS mà đã vượt qua các
hoàn cảnh rất khó khăn và trên đường
đến một tương lai thật thành công. Cho cả
hai học sinh, trường học là một phần quan
trọng cho sự thành công của các em và
phát triển tình cảm xã hội của các em.

DÙNG CÔNG NGHỆ ĐỂ XÂY DỰNG KHÔNG
GIAN HỌC TẬP THẾ KỶ 21
Đ Ề X Ư Ớ N G C Ô N G N G H Ệ M C P S không chỉ là đặt các thiết bị trong

lớp học. Nó là tạo nên một môi trường mà ở đó một học sinh có thể tìm
tòi, hợp tác với người khác, và tham gia vào một tập hợp rộng lớn các

cơ hội học tập. Trong niên học 2013–2014, MCPS hoàn tất các nâng cấp
cho hạ tầng kỹ thuật của các trường học, bao gồm việc đặt những mạng
vô tuyến tại mỗi tòa nhà. Trên cơ sở này, MCPS đã tung ra sáng kiến
công nghệ Không Gian Học Tập Thế Kỷ 21 trong năm 2014.

MONICA CHICA
Lớp 12, Springbrook High School
Thắng Giải của Quỹ Bảo Vệ Trẻ Em
Giải Thưởng Học Bổng

CƠ HỘI CHO CÁC HỌC SINH XUẤT SẮC
TRONG HỌC TẬP
MCPS cung cấp cho các học sinh
nhiều cơ hội và chọn lựa để trau
dồi kiến thức và kỹ năng của các
em. Yizhen Zhang, mà học tại
chương trình magnet International
Baccalaureate tại Richard
Montgomery High School, là một
trong hai chung kết MCPS trong Intel
Science Talent Search.
YIZHEN ZHANG, Lớp 12, Richard Montgomery High School

www.montgomeryschoolsmd.org

HALLY MORENO
Lớp 12, John F. Kennedy High School
Thắng Giải của Quỹ Bảo Vệ Trẻ Em
Giải Thưởng Học Bổng

Học thêm về đề xuất công
nghệ Không Gian Học Tập
Thế Kỷ 21 và xem các câu
truyện trên video về các học
sinh MCPS.
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Hiệu Quả của Tổ Chức
TỔNG QUÁT
—————ê—————
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN
M O N T G O M E R Y đã được công nhận trên toàn quốc

về các điều hành và dịch vụ xuất sắc cho các học sinh.
Chúng tôi có thể cung cấp một chương trình giáo dục
đẳng cấp cho tất cả các học sinh vì sự xuất sắc và tận
tâm của nhân viên hỗ trợ, dù họ làm việc trong lớp học,
nhà kho, hay văn phòng chính tại trường học.
Quyết tâm của chúng tôi với điều hành xuất sắc cho

ĐÈN SÁNG
—————ê—————

GEORGE KELLY
TÀI XẾ CỦA XE WOW TRUCK
MCPS cố gắng bảo đảm là trường học chúng ta và
các lớp học có tất cả các vật liệu họ cần để phục vụ
các học sinh. Nhưng, đôi khi, có điều không ngờ
xảy ra. Đó là khi George Kelly chạy vào với dụng cụ
trong xe ông và bài nhạc trong tim ông. Ông Kelly là
tài xế của xe vặn tải Warehouse on Wheels—hay WO.

MCPS phục vụ nhiều hơn 470,000 bữa ăn sáng, trưa, và tối dinh
dưỡng cho các học sinh hằng tuần.

phép chúng tôi chuyên chở gần đến 100,000 học sinh đi
đến và về từ trường hằng ngày; cung cấp 470,000 bữa ăn
sáng, trưa và tối thật dinh dưỡng cho các học sinh hằng
tuần; dọn và duy trì 202 trường học; và bảo đảm là các
thầy giáo có vật liệu họ cần.
Trong 10 năm vừa qua, MCPS đã hoàn tất gần 100 dự
án xây cất, thêm nhiều lớp học cần thiết khắp quận.
Những dự án này đã được thực hiện đúng giờ và theo
đúng ngân sách. Nhiều thầy giáo phụ của chúng tôi làm
việc trực tiếp với các thầy giáo và nhân viên để cung cấp
những dịch vụ quan trọng cho các học sinh với khuyết
tật hay những em mà cần học Anh ngữ. Hiệu lực
8 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

GEORGE KELLY
"Tôi yêu việc làm của tôi. Tôi yêu thích tất cả những
trạm tôi được làm. Tôi có lời khuyến khích và cảm
hứng của từng người tôi gặp."

ĐIỂM SÁNG
—————ê—————

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
CHÚNG TÔI MUỐN TẤT CẢ HỌC SINH
M C P S biết tôn trọng và đề cao môi trường. Và

chúng tôi thực hành những gì chúng tôi dạy. MCPS
quyết tâm là một quản gia tốt cho môi trường và
giảm chất khí carbon. Chúng tôi làm việc này trong
nhiều cách khác nhau.
Tất cả các dự án xây cất của chúng tôi được phát họa
để giảm ảnh hưởng đối với môi trường và dùng vật
liệu và phương cách xây cất "xanh", bao gồm—

¡¡ mái nhà cây cối mà giảm nước cuốn;
¡¡ hệ thống sưởi và lạnh địa nhiệt giảm bớt việc
xử dụng năng lượng; và
¡¡ cửa sổ lớn tăng tối đa xử dụng ánh sáng
thiên nhiên.
Các cố gắng bảo tồn khắp MCPS đã giảm tiêu thụ
năng lượng 12 phần trăm từ 2003. Và các cố gắng
khắp quận để giảm, dùng lại và tái chế đã đưa đến
sự giảm 11 phần trăm trong rác rưới tại MCPS.

NHỮNG CẢNH PHÍA SAU
M C P S P H Ụ C V Ụ N H I Ề U H Ọ C S I N H hằng

ngày hơn lả dân số trong các thành phố của
Rockvile và Gaithersburg cộng lại. Cung cấp
chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới cho số
nhiều học sinh như vậy đòi hỏi một hệ thống các
phương pháp và các nhà chuyên nghiệp hết lòng
cung cấp một hệ thống chuyên chở rất hiệu lực và
một điều hành dịch vụ thực phẩm đẳng cấp thế
giới; xây cất các khu vực trường học và giữ nó sạch
sẽ và duy trì; và bảo đảm các học sinh và nhân viên
có vật liệu và nguyên liệu họ cần.
Hằng ngày, một đoàn các nhân viên MCPS—nhiều
người làm việc phía sau—làm việc hết sức cho các
con em chúng ta và hỗ trợ mục tiêu chủ yếu của
chúng tôi: chuẩn bị tất cả các học sinh tấn tới trong
tương lai các em.

Học cách MCPS đang giảm
chất thán khí và xem các
cảnh phía sau tại MCPS.

www.montgomeryschoolsmd.org
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Tiếp Tục Phát Triển
TỔNG QUÁT
—————ê—————
M C P S Q U Y Ế T T Â M tiếp tục phát triển. Dùng một bộ

dữ kiện và thông tin thiết thực, chúng tôi tiếp tục thẩm
định những gì đang thi hành tốt và những nơi nào cần
được thay đổi ở mọi trình độ.

Dùng Hệ Thống Phát Triển Chuyên Nghiệp, chúng tôi
giám sát sự phát triển của nhân viên chúng tôi và cung
cấp hỗ trợ để giúp họ phát triển. Dùng hệ thống dữ kiện
thiết thực, chúng tôi kiểm soát sự lành mạnh của các
trường học và quận chúng ta và chịu trách nhiệm với
những kết quả. Mục tiêu là tạo hệ thống trường học tốt
hơn nữa.

Khuôn Khổ Hỗ Trợ và Phát Triển Trường Học

ĐÈN SÁNG
—————ê—————

PHÁT TRIỂN VỀ LÃNH ĐẠO
VÀ CHUYÊN NGIỆP TẠI MCPS

Để tạo trường học chúng ta thành công, chúng ta phải
biết thành công là gì và rồi đo lường nó với những kỳ
vọng này. Đây là ý kiến sau Khuôn Khổ Hỗ Trợ và Cải
Tiến Trường Học (SSIF). SSIF là một dụng cụ mà nhận
diện các điều kiện cho thành công xung quanh bốn lãnh
vực chủ yếu—lãnh đạo, bổ sung, hữu hình và kết quả
của các học sinh.

Phát triển chuyên nghiệp là một yếu tố chủ yếu
cho sự phát triển tiếp tục. Với những tiêu chuẩn
mới và các thẩm định và các kỳ vọng tăng triển
cho các học sinh, các thầy giáo cần cơ hội để
học và trau dồi kỹ năng của họ. Các cơ hội học
tập chuyên nghiệp được cung cấp suốt năm tại
trường học và các trình độ quận.

Dữ kiện và thông tin được dùng trong tửng phạm vị để
xác định mỗi trường học giỏi ở điểm nào và nơi nào
cần phải phát triển. Một nhóm các dữ kiện và thông tin
vững chắc cho phép văn phòng trung ương và các nhà
lãnh đạo tại các trường học cùng làm việc và phát triển
hỗ trợ riêng biệt và kế hoạch phát triển.

Một số các phát triển gắt gao và hiệu lực nhất
xảy ra trong mùa hè. Trong tháng 7, 2014,
khoảng 900 nhân viên MCPS tụ tập để trau dồi
cách họ giảng dạy và kết hợp sự biết đọc viết
khắp các phạm vi nội dung.

Tìm hiểu Khuôn Khổ Hỗ Trợ và Phát Triển Trường Học www.
montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/

OpenDataMCPS
MCPS quyết tâm cho sự thẳng thắn và minh bạch và
chia sẽ dữ kiện về thành tích, ngân sách, và khu vực
trường học trên cửa OpenDataMCPS:
https://data.montgomeryschoolsmd.org/
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Học thêm về Khuôn Khổ Hỗ
Trợ và Phát Triển Trường Học
và cách MCPS đang đầu tư
vào học tập chuyên ngiệp.

Ngân Sách Điều Hành
CHIẾN LƯỢC NGÂN SÁCH NHIỀU
NĂM
Ngân sách là nhiều hơn tiền đô la và xu— Trong ba năm
vừa qua, MCPS đã xử dụng một chiến lược ngân sách
nhiều năm mà cho phép quận—

¡¡ quản lý số học sinh tiếp tục tăng triển và đáp
ứng các nhu cầu tăng triển của các học sinh;
¡¡ đầu tư trong các phạm vi chủ yếu để thu hẹp, và
sau đó khép lại sự cách biệt về thành tích; và
¡¡ chuẩn bị các học sinh cho thành công trong thế
kỹ thứ 21.
Trên 80 phần trăm của mỗi một đồng đô là trong ngân
sách MCPS được dùng cho giảng dạy trong lớp học và
14 phần trăm khác được dùng cho các dịch vụ hỗ trợ
các trường học mà bảo đảm là các nhu cầu của các học
sinh chúng ta được đáp ứng. Nhân viên chúng tôi là sức
mạnh của chúng tôi và vì vậy trên 90 xu của mỗi đồng
đô la trong ngân sách MCPS được dùng cho các thầy
giáo xuất sắc, nhân viên hỗ trợ, và ban giám đốc.
Chương trình giáo dục công lập là một ưu tiên trong
Quận Montgomery và trường học chúng tôi là một
nguồn hãnh diện của người dân. Điều này phản ảnh
trong các đầu tư của các công dân chúng ta đã thực hiện
tại các trường học trong những năm—luôn cả trong thời
gian kinh tế khó khăn. Cộng đồng chúng ta biết là một
hệ thống giáo dục tốt là chìa khóa để bảo đảm tương lai
của Quận Montgomery. Và vì vậy chúng ta đầu tư thêm
tại các trường học với nhu cầu cao nhất.
Phần lớn ngân sách chúng tôi tăng triển trong ba năm
vừa qua đã cho phép MCPS theo kịp với số học sinh
tăng triển và quản lý phí tổn liên tục của làm kinh
doanh. Tuy nhiên, chiến lược ngân sách nhiều năm đã
gồm những đầu tư trong nhiều phạm vị chủ yếu mà sẽ
tăng nhanh những cố gắng của chúng tôi để khép lại sự

cách biệt và giúp các học sinh đạt những kỳ vọng mới
của công việc thế kỷ thứ 21.
Trong những phạm vi chúng tôi đang đầu tư trong ba
năm vừa qua là—

Toán và Biết Đọc và Biết Viết
Thêm trên 50 thầy giáo cho các trường trung học với
nhu cầu cao hầu cung cấp thêm chương trình giảng dạy
chú tâm đến các học sinh đang có khó khăn.

Những Học Viên Anh Ngữ
Thêm thầy giáo, huấn luyện, và hỗ trợ để phục vụ các
học sinh chúng ta mà đang học Anh văn là ngôn ngữ
thứ nhì.

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt
Đầu tư vào nhân viên, huấn luyện, và các chương trình
hiệu lực mà cho phép chúng ta đáp ứng với những nhu
cầu đa dạng của các học sinh trong Chương Trình Giáo
Dục Đặc Biệt.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
Thêm thầy cố vấn, nhà tâm lý học trường, và các nhân
viên đảm nhiệm học sinh trong ba năm vừa qua để đáp
ứng tốt hơn với nhu cầu giáo khoa và tình cảm xã hội
của các học sinh.

Sự Lãnh Đạo của Thầy Giáo
Cho phép các thầy lãnh đạo thêm cơ hội để cung cấp sự
phát triển chuyên nghiệp, hỗ trợ và cố vấn các nhà giáo
và giáo chức tai trường học.
Tìm Hiểu Thêm về Ngân Sách Điều Hành MCPS: www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/

www.montgomeryschoolsmd.org
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NGÂN SÁCH

TIẾP TỤC

TIỀN ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ ĐƯỢC CHI TIÊU Ở ĐÂU
Tiền Từ Đâu Đến
FY 2014 Ngân Sách Điều Hành
Những Ngân Khoản Doanh
Nghiệp,
$60.4 3%

Tiền Đi Về Đâu
FY 2014 Ngân Sách Điều Hành

Tổng Thu Nhập = $2,225,421,052

Tổng Chi Tiêu = $2,225,421,052

(Dollars, tính bằng Triệu trên Đồ Thị)

(Dollars, tính bằng Triệu trên Đồ Thị)

Những Ngân Khoản Doanh
Nghiệp Tự Lực,
$60.4 3%

Tồn Quỹ MCPS,
$26.9 1%

Hỗ Trợ Toàn Hệ Thống,
$50.5 2%

Khác, $12.2 1%

Dịch Vụ Hỗ Trợ Trường Học,
$304.5 14%

Liên bang,
$72.7 3%

Tiểu bang,
$605.0 27%
Địa phương,
$1,448.2 65%

Việc giảng dạy,
$1,810.0 81%

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CƠ BẢN
—————ê—————

CHƯƠNG TRÌNH TU BỔ TRƯỜNG ỐC
Xây Dựng Lớp Học Xứng Đáng cho Con Em
Các Trường Công Lập Quận Montgomery là một trong
các quận với trường học đang tăng triển rất nhiều trong
tiểu bang Maryland và khắp quốc gia. Bắt kịp với sự
tăng triển này có nghĩa là cho thêm lớp học cho các học
sinh mà đang hiện diện hôm nay và những em sẽ đến
trong tương lai. Trong thập niên vừa qua, MCPS đã mở
11 trường học mới và chục dự án tăng thêm và sửa đổi/
nới rộng mà đã cộng thêm chỗ rất cần thiết. Những dự
án này đã được thực hiện đúng giờ và theo ngân sách.
$1.53 tỷ hiện tại, chương trình sáu năm Tu Bổ Trường
Lớp gồm trên 35 dự án xây cất mà sẽ hoàn tất vào niên
học 2020–21 và bắt đầu tiến trình kế hoạch cho nhiều
dự án khác.
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Trường Tiểu Học Wilson Wims đang được xây cất.
Học hỏi thêm về Chương Trình Tu Bổ Trường Lớp: www.
montgomeryschoolsmd.org/, search “CIP”

Thành tích
ĐO LƯỜNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
—————ê—————

NĂM GIAI ĐOẠN KHẮP QUẬN
MCPS kiểm điểm các dữ kiện tại năm giai đoạn quan
trọng trong con đường giáo dục của em học sinh—Các
lớp 3, 5, 8, 9, và ra trường. Những mục tiêu thành tích
được xếp đặt cho những giai đoạn quan trọng này và
những chỉ dấu dữ liệu liên hệ để hướng dẫn trường học
và văn phòng khi phát triển kế hoạch hành động để tăng
triển thành tích học sinh.

ĐO LƯỜNG TIẾN TRIỂN HỌC VẤN
(MAP)
Đọc cho Các Lớp 3, 5, 8 và Toán cho Lớp 5
Vì là kết quả của sự chuyển tiếp từ các Môn Thẩm
Định Trường Học Maryland (MSA) qua các môn thẩm
định của Hợp Tác Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và
Nghề Nghiệp (PARCC), Các Trường Công Lập Quận

Montgomery chọn củng cố việc xử dụng Đo Lường Tiến
Triển Học Tập (MAP) trong hệ thống kiểm điểm thành
tích. Các môn thi MAP là các môn thi thích nghi, dựa trên
máy điện toán phát họa xung quanh những kỹ năng liên
tục trong lớp toán và đọc. MCPS đã cho thi các môn thi
trắc nghiệm MAP cho nhiều năm và đã dùng dữ kiện để
thông báo giảng dạy và xác định sự can thiệp. Trong 201314, MCPS đã đặt một căn bản cho quận vì một phiên bản
mới của các môn thi này theo sát Các Tiêu Chuẩn Chủ
Yếu Chung của Tiểu Bang được thiết lập. Ngoài ra, nghiên
cứu đã thi hành mà thiết lập tiêu chuẩn thành thạo và cao
trong môn đọc và toán. Những bản sau đây cung cấp căn
bản dữ kiện cho đọc trong các Lớp 3,5, và 8 và toán trong
Lớp 5.
Tổng quát thành tích đọc trong năm 2014 cho thấy là số
đông các học sinh trong các Lớp 3, 5 và 8 đã đạt hay vượt
quá tiêu chuẩn cuối năm (75.2 phần trăm đến 85.5 phần
trăm). Sự khác nhau trong các phân loại giữa các dân
chủng/dân tộc, cũng như các học sinh đang nhận các dịch
vụ đặc biệt, có tại mỗi trình độ cấp lớp. Cho Lớp 3, phạm

2013–2014
Lớp 3 Đọc Trình Độ Thành Thạo

l

l

l

Tất cả Tất cả
Nam Nam Nữ Nữ

hayhơn
Nhiềul FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt
Hai hayHai
Nhiều
Naml
MỹDa Trắng Dal
Mỹ gốc
gốc Da
Da Đỏ
Đỏ l Á ĐôngÁ Đông
ĐenNam Mỹ
l Mỹ
l Da ĐenDa l
Trắng
hơn

Thêm dữ kiện và đồ thị có thể xem trong Báo
Cáo Thường Niên trên mạng.
www.montgomeryschoolsmd.org
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THÀNH TÍCH

TIẾP TỤC

2013–2014
Lớp 3 Đọc ở Trình Độ Cao

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

vi thành thạo bắc từ 89.4% cho các học sinh Mỹ Trắng đến
56.3% các học sinh Nam Mỹ. Ngoài ra, 55.5 phần trăm các
học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 38.5 phần
trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt,
và 56.5 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn

về thành thạo Anh ngữ đã đạt hay vượt quá tiêu chuẩn đã
đặt ra. Trong các Lớp 5 và 8, phần trăm đạt hay vượt quá
tiêu chuẩn cuối năm đã cao hơn tổng quát và cho phần
đông các nhóm học sinh.

PHỎNG VẤN VỀ SỰ THAM GIA GALLUP, MÙA THU 2014
Các Trường Học Quận Montgomery khởi sự một cộng tác với Gallup vào 2013 để đo lường sự tham gia của nhân
viên và học sinh, và để dùng các kết quả hầu giúp hướng dẫn những cố gắng trau dồi của hệ thống trường học.

Học sinh MCPS sẽ:

53%
Nhiều triển vọng

Ý và năng lực chúng tôi có cho
tương lai thúc đẩy cố gắng, thành
tích học tập, tín chỉ đạt được, và
duy trì học sinh của mọi cấp tuổi.

51%
Tham gia

Sự tham dự và hào hứng cho trường học
phản ảnh làm cách nào các em được biết
nhiều và các em được làm những gì các
em muốn thường xuyên như thế nào.

65%

Biết thêm phỏng vấn Gallup và xem các kết quả khắp quận và trường học.
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Tiến tới

Cách chúng ta nghĩ về và kinh nghiệm
cuộc đời chúng ta cho chúng ta biết các
học sinh đang ra sao ngày hôm nay và
đoán sự thành công của các em trong
tương lai.

2013–2014
Lớp 5 Đọc Trình Độ Thành Thạo

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

2013–2014
Lớp 5 Đọc ở Trình Độ Cao

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

2013–2014
Lớp 5 Đọc Trình Độ Thành Thạo

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

www.montgomeryschoolsmd.org
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2013–2014
Lớp 5 Toán tại Trình Độ Cao

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

2013–2014
Lớp 8 Đọc Trình Độ Thành Thạo

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

2013–2014
Lớp 8 Đọc ở Trình Độ Cao

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt
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TOÁN ĐẠI SỐ 1 VÀO LỚP 8
2013–2014
Algebra 1 với điểm “C” hay Cao hơn ở Lớp 8

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn Toán Đại số 1 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 8.
Toán Đại số được xem một lớp giới thiệu cho các môn toán trình độ cao mà hướng đến thành công đại học và nghề nghiệp.
Ngoài ra, nghiên cứu chỉ những lợi ích lâu dài cho các học sinh Lớp 8 mà học lớp toán trước trung học cấp III, mà đưa đến
các lớp toán trình độ cao hơn trong những năm toán trung học cấp III. Với quan tâm chuẩn bị các học sinh cho học tập thế kỷ
thứ 21, MCPS khuyến khích tất cả các học sinh theo đuổi lớp toán trình độ cao hơn.

ANH VĂN LỚP 9
2013–2014
Lớp 9 Anh Văn với C hay Cao hơn

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn Anh Văn Lớp 9 được dựa trên sự hoàn tất thành công trong môn Anh văn với điểm C hay cao hơn.
Các học sinh vào Lớp 9 bắt đầu một chuyển tiếp giáo khoa và xã hội quan trọng. Chuyển tiếp này có thể là năm thành công
hay không để hoàn tất trung học cấp III. Lần đầu tiên, các học sinh phải đạt điểm đậu trong các lớp học chủ yếu cần thiết để
ra trường. Những đòi hỏi về tốt nghiệp MCPS gồm đạt 4 tín chỉ Anh văn. Các môn học trong chương trình giảng dạy Anh
văn rất nghiêm khắc hầu chuẩn bị các học sinh trở nên sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.

www.montgomeryschoolsmd.org
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TOÁN LỚP 9
2013–2014
Lớp 9 Toán với Điểm C hay Cao hơn

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn toán Lớp 9 được dựa trên sự hoàn tất thành công trong môn toán với điểm C hay cao hơn.
Thành công hay thất bại các lớp học tại Lớp 9 luôn được báo cáo lả có một ảnh hưởng đáng kể nếu một học sinh sẽ ra trường
trung học cấp III đúng năm. Học sinh trong Lớp 9 phải đạt một số các tín chỉ để được lên Lớp 10. Chú ý của công chúng đặt
trên tầm quan trọng của toán là một yếu tố quan trọng cho các học sinh MCPS trở nên tranh đua trong nền kinh tế toàn cầu.

ĐỦ TIÊU CHUẨN LỚP 9
2013–2014
Đủ Tiêu Chuẩn Lớp 9

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn đủ tiêu chuẩn Lớp 9 chú tâm vào phần trăm các học sinh Lơp 9 đủ tiêu chuẩn cho hai hay nhiều hơn kỳ
chấm điểm trong một niên học.
Chuyển qua trung học cấp III có thể khó khăn cho một số các học sinh. MCPS tin rằng một phương pháp để bảo đảm là các
học sinh tham dự và có một nền giáo dục trọn vẹn là cung cấp một chương trình giảng dạy hiệu lực mà bao gồm các sinh hoạt
ngoài chương trình học. Các học sinh trung học cấp III có cơ hội để tham dự trong nhiều sinh hoạt ngoài giờ học thể thao và
không thể thao suốt năm học. Một số sinh hoạt ngoài chương trình học đòi hỏi đủ điều kiện để tham dự—học sinh phải duy
trì một điểm trung bình thời kỳ chấm điểm 2.0 hay cao hơn và không được rớt trên một lớp học trong một chu kỳ chấm điểm.
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TOÁN ĐẠI SỐ 2 VÀO LỚP 11
2013–2014
Algebra 2 với điểm “C” hay Cao hơn vào Lớp 11

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn Toán Đại số 2 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 11.
Nghiên cứu, toàn quốc và trong MCPS, cho thấy là các học sinh trung học cấp III mà hoàn tất lớp Toán Đại số 2 một cách
thành công thường ít cần phải lập lại khi vào đại học và thường là ghi danh học đại học, duy trì ở đại học, và đạt bằng cử
nhân. Các nghiên cứu cũng cho thấy sự liên hệ giữa nội dung kiến thức Toán Đại số 2 và phần toán SAT. Toán đại số 2 là một
trong các môn học bắt buộc trung học cấp III để vào Hệ Thống Đại Học Maryland và những trường đại học khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH AP VÀ IB
2013–2014
AP 3 hay Cao hơn/IB 4 hay Cao hơn

l Tất cả l Nam l Nữ l Mỹ gốc Da Đỏ l Á Đông l Da Đen l Nam Mỹ l Da Trắng l Hai hay Nhiều hơn l FARMS l LEP l Giáo Dục Đặc Biệt

Giai đoạn quận chú tâm vào phần trăm của các em ra trường mà đạt các điểm thi AP với 3 hay cao hơn hay các
môn thi IB với điểm 4 hay cao hơn.
MCPS quyết tâm bảo đảm quyền vào các chương trình Môn Thi ở Trình Độ Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế (IB) và nâng cao
trình độ hỗ trợ cho các học sinh thiếu cơ hội cho các lớp AP hay IB để cung cấp sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Các
môn thi AP và IB là những chỉ định dùng để đo lường sự sẵn sàng của học sinh cho việc làm trình độ đại học và được các đại
học dùng cho có thể tín chỉ lớp học và xếp lớp học cao.

www.montgomeryschoolsmd.org

| 2014 ANNUAL REPORT | 19

THÀNH TÍCH

TIẾP TỤC

THÀNH TÍCH SAT/ACT
2013–2014
Điểm SAT 1650 hay Cao hơn/ACT 24 hay Cao hơn

gốc Da Đỏ l Á ĐôngÁ Đông
Hai hayHai
Nhiều
Đặc Biệt
l Tất cả l Nam lTấtNữcả l Mỹ
l Da ĐenDal
hayhơn
Nhiềul FARMS l LEP l Giáo Dục
Naml
MỹDa Trắng Dal
ĐenNam Mỹ
Trắng
Giáo Dục Đặc Biệt
Nam
Nữ
hơn

Giai đoạn quận chú tâm vào phần trăm các học sinh ra trường mà đạt một điểm kết hợp tại hay trên 1650 cho SAT
hay một điểm hợp số tại hay trên 21 cho ACT.
MCPS quyết tâm tạo thành tích thành công cho tất cả các học sinh trong môn SAT và/hay ACT là một cách tu bổ sự theo đuổi giáo khoa
sau trung học cấp III. SAT và ACT là những đo lường về học sinh sẵn sàng cho bài làm trình độ đại học. Giai đoạn này nhấn mạnh phần
trăm các học sinh ra trường thi mà đạt một điểm kết hợp tại hay trên 1650 của 2400 điểm có thể đạt trong ba môn thi thuộc SAT- đọc,
toán, và viết—hay một điểm kết hợp tại hay trên 24 của 36 điểm có thể đạt trong bốn môn thi ACT—Anh văn, toán, đọc và khoa học.

TỶ LỆ RA TRƯỜNG BỐN NĂM
Giai đoạn quận này chú tâm vào số các học sinh ra trường trung học cấp III trong bốn năm.
Tỷ Số Nhóm Ra Trường Bốn Năm 2013–2014

Tập Nhóm 2013

Tập Nhóm 2014

Tất cả các học sinh

88.3
89.7
96.2
97.0

Á Châu
83.9
86.4

Da đen hay người Mỹ gốc Phi Châu

77.5
80.0

Nam Mỹ/Latino

94.7
95.2

Da Trắng

92.9
93.4

Hai hay Nhiều Chủng Tộc
67.5
70.4

Giáo Dục Đặc Biệt
52.1
54.0

LEP

78.1
81.0

FARMS
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Cho một quận trường
học, tỷ số ra trường là
một đo lường quan
trọng cho tất cả các
trường học. Nó không
những chỉ nói cho
chúng ta biết trường
trung học đã chuẩn bị
các học sinh cho đại
học và nghề nghiệp tốt
như thế nào, nhưng
cũng cho biết các học
sinh chuẩn bị cho
thành công trong
những cấp lớp đầu tốt
như thế nào. Điểm dữ
kiện này được dựa trên
bản tính tỷ số nhóm ra
trường bốn năm do Bộ
Giáo Dục Tiểu Bang
Maryland dùng.

Quyết Tâm của Chúng Tôi cho Sự Điều Hành
Xuất Sắc
Tổ chức hiệu lực tại các Trường Công Lập Quận
Montgomery được phát biểu trong nhiều cách khác
nhau. Điều này biểu lộ qua dịch vụ trực tiếp của chúng
tôi cho trường học và học sinh; giữ vững những thực
tập tài chánh; quyết tâm của chúng tôi cho quản lý môi
trường; và cách chúng tôi thuê, giữ, và phát triển nhân
viên tốt nhất trong chương trình giáo dục công lập. Đo
lường thành công của chúng tôi trong những phạm vi
chủ yếu này là một phần quan trọng của cố gắng liên
tục hầu hỗ trợ thành công của các học sinh chúng tôi và
chứng tỏ lòng tận tâm của chúng tôi cho sự phát triển
tiếp tục.
Những đồ thị sau đây cung cấp dữ kiện từ một phạm vi điều
hành—sự bền vững môi sinh. Để xem dữ kiện Tổ Chức Hiệu Lực,
xem Thông Báo Thường Niên trên mạng.

theo dõi các cắt giảm này trong năm phân loại: năng lượng
thiết bị lại, mua năng lượng gió; tái chế, Chương Trình
Năng Lượng Trường Học và Tái Chế, giảm và tu bổ năng
lượng hiệu lực qua chương trình xây cất. Từ năm 2003,
MCPS đã giảm sự thải carbon trên 70,000 tấn mết tương
đương carbon dioxide, hay MTCO2e. Điều này tượng
trưng 28 phần trăm giảm lượng khí thải carbonic từ 2003.
Năng lượng từ mặt trời (PV) và tái dụng tiêu biểu ít hơn ba
phần trăm giảm lượng của MTCO2e trong FY14. Những
công trạng phục hồi năng lượng từ mặt trời PV là thuộc
sở hữu của nhóm thứ ba và được trình bày để cho thấy số
lượng liên hệ đến các chương trình khác mà đóng góp cho
phát thải nhà xanh.
Phát Thải Khí Nhà Kính Tránh Được
90,000
80,000

Đo Lường Sự Bền Vững Môi Trường

60,000
50,000

Cắt giảm điện
SERT

40,000

Tái Chế

30,000

Mua năng
lượng gió

Phần Trăm Số Rác Được Dùng Lại

FY 2013
FY 2014
Bắt buộc & Tự nguyện

¡¡Phát thải khí nhà kính đã tránh được
Phát thải khí nhà kính được giảm bớt qua một số các
chương trình bền vững và đầu tư. Đo lường thành tích này

Năng lượng
trang bị lại

10,000
0

FY 2012

FY 2013

FY 2014

*Năng lượng mặt trời CO2e do Sun Edison bán (trình bày với mục đích so sánh)

¡¡Xây dựng năng lượng dùng mục lục
Xây dựng năng lựợng dùng mục lục (EUI) cho thấy cách
một tòa nhà xử dụng năng lượng hiệu lực như thế nào.
Xây dựng năng lượng tiêu thụ cũng ảnh hưởng đáng kể
do những thời kỳ duy trì nhiệt độ không bình thường. FY
2012 đã có một mùa đông ấm một cách bất thường, và FY
2014 đã có một mùa đông lạnh bất thường. Thành tích
mong muốn cho FY 2015 đang ở từ dưới đến giữa 50 kBTU
trong 1 thước vuông, mà tiêu biểu việc xủ dụng năng lượng
rất hiệu lực tại trường học chúng ta và thành tích năng
lượng cao cho tòa ốc. Từ năm 2003, đã có 12 phần trăm
giảm tiêu thụ năng lượng tại MCPS.
kBTU mỗi thước vuông mỗi năm

MCPS đã quyết tâm tái chế tất cả các thành phần của
nguồn khối rác và theo dõi thành tích của những cố gắng
này. Quận Montgomery bắt buộc tái dụng bốn phạm vi vật
liệu: giấy/giấy cứng, chai/hộp sắc, rác vườn, và chất sắc vụn.
Ngoài ra, MCPS tái chế trên 20 vật liệu khác nhau từ các
món vật nhỏ như bọc nước đến mãnh vụn từ xây cất lớn.
Những vật liệu bổ sung này được đo lường dưới phạm vi
"tình nguyện", mà phần lớn là mãnh vụn từ xây xất. Trong
FY 2014, 80 phần trăm nguồn phế thải từ MCPS được tái
chế, gồm cả hai phạm vi bắt buộc và phạm vi tình nguyện.

FY 2012
Cần Tái Dụng

Xây Cất Mới

20,000

¡¡Phần trăm rác được tái dụng, bắt buộc hay tình
nguyện
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TỔ CHỨC HIỆU LỰC

Chỉ Số Sử Dụng Năng Lựợng MCPS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

FY 2012

www.montgomeryschoolsmd.org

FY 2013

FY 2014

| 2014 ANNUAL REPORT | 21

Rockville, Maryland

Do Department of Materials Management phát hành cho Office of Communications
Do Language Assistance Services Unit • Division of ESOL Bilingual Programs
Office of Curriculum and Instructional Programs Dịch
Copyright © 2015 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
1366.15 • Editorial, Graphics & Publishing Services • 5/15 • Web

