
CÁC CƠ SỞ 
25 TRIỆ U thướ c 
vuông diện tích trường học và 
văn phòng phải quét dọn và bảo trì

NHÂN SỰ  2019-2020

24,029 Nhân viên

HỌC BỔNG ĐƯỢC THƯỞNG

$393 TRIỆ U 
cho Lớ p Ra Trườ ng 2019

XE BUÝT
100,000 CÂY 
SỐ  MỘ T NGÀ Y
= nhiều hơn là bố n lần vòng 
đường xích đạo (1,307 xe buýt)

GHI DANH
+21,327 
2009: 139,237 cho đế n mù a Thu
2020: 160,564

Dịch vụ 
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Trung Học 
MCPS 2019: 
Tổng Quát 88.7%

Tỷ  lệ  ra trườ ng tổ ng quá t củ a MCPS là  TRÊN trung bì nh quố c gia và  tiể u bang.
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Dân Số  
Họ c Sinh 
2019-2020

5 Cá c Trườ ng Đặ c Biệ t • 1 Chương Trì nh Thay Thế  • 
2 Trung Tâm Họ c Tậ p Thiế u Nhi*Ghi danh Chí nh thứ c Mù a Thu 2020

Quậ n LỚ N NHẤ T tạ i MARYLAND



Cá c Trườ ng Công Lậ p Quậ n Montgomery / Ngà y 17 Thá ng 12, 2020

Chi Tiêu
Ngân Sách FY 2021 $2.76 Tỷ

Ngân Sách FY 2022 $2.71 Tỷ

Đổi ($42.6) Triệu

Phầ n Trăm -1.5%

Ghi danh Trở  lạ i $8,908,332 

Chỗ  Mớ i $1,146,319

Lạm Phát $443,836

Thay đổi Tỷ lệ/Khác $1,463,866

Trợ Cấp/Doanh Nghiệp/
Khác ($28,136,495)

Hiệ u quả  & Giả m suất ($26,422,007)

Thay Đổ i Tổng Cộng 
Ngân Sách ($42,596,149)

Tổng Quát
Ngân sách Điề u hà nh được Đề nghị  cho FY 2022 tiếp tục tập trung vào cá c học sinh, lớp học và trường học.  Ngân 
sách này tiếp tục được tập trung vào mục đích cốt lõi của chúng tôi là chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển tố t trong 
tương lai. Đồng thời, ngân sách này đã được phát triển trong thời gian mà  vi rút coronavirus mới SARS-CoV-2 (đại 
dịch COVID-19) ảnh hưởng đến quố c gia, tiểu bang và quận chúng ta, cũng như việc giả ng dạy và học tậ p tạ i khu học 
đườ ng.

Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành của Giám Đốc Học Vụ
— Năm Tài Chánh 2022 / Thá ng 12, 2020 —

Giảm Tài trợ Duy trì Nỗ lực (MOE)
Vì  tá c độ ng của đại dịch, số học sinh đăng ký chính thức từ Mẫu giáo đến Lớp 
12 tạ i MCPS cho đế n Ngày 30 tháng 9, 2020, là  3,641 học sinh tương đương 
đủ điều kiện toàn thời gian (FTE) ít hơn số học sinh ghi danh vào cùng ngày 
một năm trước. Dựa theo luật MOE hiện hành, điều này sẽ đưa đến sự  giảm 
bớ t $39,769,806 từ  thu nhậ p đóng góp địa phương củ a Quậ n Montgomery cho 
FY 2022. Ngân sá ch điề u hà nh $2.713 tỷ  đượ c yêu cầ u bao gồ m $40.4 triệ u 
trên MOE để  duy trì  cá c điề u hà nh.

Quan Tâm/Nguy Cơ Khác củ a Ngân Sách 
•  Dự đoá n lợ i tứ c giảm cho cả Tiể u bang Maryland và Quậ n Montgomery
• Chấm dứt Kế hoạch Maryland Blueprint for Education/Tà i trợ  Kirwin
• Trở lại ghi danh sau đại dịch—dự kiến 2,500-3,000 học sinh
•  Chi phí chăm sóc y tế  sau đại dịch do thủ tục y khoa bị trì hoãn

Những Đầ u Tư/Cân Nhắ c Quan Trọng
 Duy trì nhân viên cho học sinh trở lại MCPS
 Hỗ trợ sức khỏe tâm thần/tình cả m-xã  hộ i cho học sinh và nhân viên
  Hỗ trợ phụ  trộ i để chống lại sự mất mát về  học tập và giú p đỡ  những họ c 
sinh có  khó khăn

 Hỗ trợ tiếp tục cho học tập trự c tuyế n và kỹ  thuậ t nếu thích hợp

Trái Tim của Cộng Đồng
Khoản đầu tư quan trọng nhất cho bất cứ  năm nào được thực hiện để hỗ trợ nhân viên MCPS. Các giáo viên và lãnh 
đạo giáo viên đã chuyển tiế p và duy trì các chương trình học tậ p trong môi trườ ng trự c tuyế n. Nhân viên hỗ trợ đã 
tạo những cách thức cả i tiế n mới để cung cấp việ c trợ  giú p và dịch vụ cho các gia đình. Nhân viên trong toàn MCPS 
đã hì nh dung lại các môn thể thao, cá c chương trì nh ngoại khóa và đặc biệt trong thời gian đầy thử thách này. Duy trì 
nhân viên vớ i phẩ m chất ưu tú  cho tương lai là quan trọng vì họ là trái tim của cộng đồng chúng ta.

*($2.713 tỷ  bao gồ m $40.4 triệ u trên MOE 
để  duy trì  cá c điề u hà nh)


