
Hội Đồng Giáo Dục Thực Hiện Hành Động trên Lịch 2018-2019 

(11/14/2017) 

Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận lịch cho niên học 2018-2019 tại buổi họp Ngày 14 tháng 11, 

2017. Niên học sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba 4 tháng 9, 2018, và ngày học cuối cùng được dự kiến 

vào ngày thứ Năm 13 tháng 6, 2019. Lịch bao gồm 182 ngày giảng dạy; thời gian nghỉ mùa xuân 

ngắn lại; hai ngày đóng cửa để kế họach và phát triển chuyên môn; và hai ngày đóng cửa điều 

hành mà trùng hợp với Rosh Hashanah và Yom Kippur. 

Thêm Thông tin 

Board of Education Policy IDA, Lịch Niên Học, kêu gọi Ủy Ban Kế Hoạch Chính Sách kiểm lại 

bản sao Lịch Niên Học 2018-2019 trước khi trình bày với toàn Hội đồng để được chấp thuận. 

Một thư báo vào Ngày 12 tháng 7, 2017 từ Chánh Văn Phòng Điều Hành đến Ủy Ban Kế Hoạch 

Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục cung cấp một phác thảo tổng quát của lịch niên học 2018-2019, 

cũng như các yếu tố xếp đặt thời khóa biểu khác mà sẽ cần được cứu xét khi lịch được phát triển. 

Khung thời gian toàn thể của lịch niên học do sắc lệnh hành pháp của Thống Đốc Larry Hogan 

đặt ra vào ngày 31 tháng 8, 2016 (được sửa đổi vào Ngày 11 tháng 10, 2016), được giữ tại chỗ 

cho niên học 2018-2019. Tham số tổng quát của lịch được dựa trên các điều kiện của tiểu bang 

như sau: 

 Ngày tựu trường: Ngày thứ Ba 4 tháng 9, 2018 

 Ngày cho phép là ngày học cuối: Ngày thứ Sáu 14 tháng 6, 2019 

 Số ngày giảng dạy tối thiểu: 180 

Đóng Cửa theo Luật Tiểu Bang 

 Ngày thứ Ba 6 tháng 11, 2018: Ngày Bầu Cử 

 Ngày thứ Năm 22 tháng 11 và ngày thứ Sáu 23 tháng 11, 2018: Lễ Thanksgiving và ngày 

sau đó 

 Ngày thứ Hai 24 tháng 12, 2018 qua đến ngày thứ Ba 1 tháng Giêng, 2019: Ngày trước 

Ngày Giáng sinh đến Ngày 1 tháng Giêng 

 Ngày thứ Hai 21 tháng Giêng, 2019: Ngày lễ Martin Luther King Jr.  

 Ngày thứ Hai 18 tháng 2, 2019; Ngày Lễ Tổng Thống 

 Ngày thứ Sáu 19 tháng 4, 2019: Ngày thứ Sáu trước lễ Easter 



 Ngày thứ Hai 22 tháng 4, 2019; Ngày thứ Hai sau lễ Easter 

 Ngày thứ Hai 27 tháng 5, 2019; Ngày lễ Memorial Day 

Đóng Cửa Trường Khẩn Cấp 

Code of Maryland Regulations (COMAR) đòi hỏi hệ thống trường học phải thanh minh cho hai 

ngày học bù cho những ngày tuyết: 

1. làm những thay đổi cho chương trình giảng dạy học bù trong vòng lịch niên học; và  

2. cho thấy lịch niên học đã được kéo dài thêm ba ngày.  

Như vậy có nghĩa là ngày thứ 180 của thời khóa biểu chương trình giảng dạy vào ngày hay trước 

Ngày 11 tháng 6, 2019, và những ngày khác trong năm sẽ được nhận biết có thể là những ngày 

học bù. 

 


