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1 Mục Liên Quan: ABA-RA, ABA-EA, ABC, ACA, BFA, BFA-RA, BMA, 

IOD, IOD-RA, KBA 

1 Văn Phòng Trách Nhiệm: Responsible Office: Office of the Chief  

2 Engagementof Staff; Chief of Strategic  

3 Initiatives; Chief of Teaching, 

4 Learning, and Partnership OfficerSchools 

5  

6 

7 

8 

9     Cộng Đồng Tham dự Tham Gia 

10 

11 

12  

13 A.  MỤC ĐÍCH  

14 

15 Để khẳng định cam kết của Hội đồng đối với sự phát triển và khuyến khích hòa nhập, 

16 đáp ứng văn hóa và các nguyên tắc chống kỳ thị, cấu trúc và thực tập tương tác để 

17   thực hiện sự tham gia của cộng đồng của các Trường Công lập Quận Montgomery 

18 (MCPS) trong Hội đồng tiến trình làm quyết định và đó là ý kiến và sự tham gia cần thiết 

19 và khuyến khích từ một cộng đồng đa dạng chúng ta. Hội đồng quyết tâm cho việc duy trì 

20 và giám sát hoạt động hợp tác liên tục và quy trình giao tiếp hiệu quả với cộng đồng. 

21  

22 Để xác nhận Hội đồng Giáo dục Quận (Hội đồng) quyết tâm nuôi dưỡng niềm tin 

23 vững vàng là giáo dục bình đẳng kết quả, thành công, và hỗ trỏ sự lành mạnh của tất  

24 cả học sinh cần sự tham gia của học sinh, gia đình, nhân viên và những thành viên  

25   quan tâm khác của cộng đồng Quận Montgomery quan tâm và tham dự cộng đồng 

26 
27 Để thiết lập các hướng dẫn dựa trên nghiên cứu cho các mức độ của sự tham gia  
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28 của cộng đồng Hội đồng tại các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS), vì  

29 hỗ trợ của công dân cho tiến trình làm quyết định của Hội đồng mà tăng cường mối  

30 quan hệ giữa các học sinh, nhân viên, gia đình, trường học, là chủ yếu cho sự thành công  

31 của học sinh. Hội đồng bảo đảm là các ý kiến, quan tâm, và lo ngại của điều này và cộng đồng  
32 bao quát 
33 
34 Để nhận thức sự tham gia của nhóm liên quan được suy xét và tôn trọng mà phản ảnh  
35 sự đa dạng và kinh nghiệm của cộng đồng, cần thiết thực tập và cấu trúc của sự tham  
36 gia có chủ đích và đáp ứng về mặt văn hóa 
37  
38 B.  VẤN ĐỀ 
39  
40 1. Tạo quy trình cho sự tham gia của cộng đồng trong một cộng đồng lớn, đa dạng 
41  như Montgomery County cho thấy những thách thức và cơ hội. Bảo đảm là các 
42  thành viên của cộng đồng được khuyến khích, hỗ trợ và được tuyển dụng để  
43 đống gốp thời gian, kiến thức, kỹ năng Hiểu và đánh giá các ý tưởng, sở thích,  
44 kỳ vọng, và ý nghĩ về quan tâm về hệ thống trường học sự đa dạng cùa 
45 các học sinh, gia đình, nhân viên, và nhóm liên hệ khác của Quận Montgomery 
46 là đều thách thức cần thiết để bảo đảm mục tiêu của hội đồng  tất cả học sinh 

47 chuẩn bị cho đại học, sự nghiệp, và chủ yếu cộng đồng. 
48  
49 2.  Các nỗ lực tham gia của cộng đồng có thể dẫn đến việc không được lắng nghe 

  50 từ các nhóm liên hệ , những người bị ảnh hưởng bất lợi nhất bởi những quyết  

51 định nào đó, hoặc những người đã thường bị tách biệt, trừ khi có hướng dẫn  

52 rõ ràng và nguyên liệu phải có để thiết kết, duy trì cấu trúc cho các nhóm liên hệ 

53  và nhân viên và mà kiểm soát tiến trình nhận thức sự phức tạp của các thực tập  

54  tham gia hiệu quả, bao trùm và công bằng. cho sự hợp tác và truyền thông 

55  giữa MCPS và cộng đồng. Những quy trình này phải. 
56 

57   3. Mẫu dựa theo nghiên cứu1 của sự tham gia công chúng và tham dự đề nghị 

58       rằng của tham dự của cộng chúng và nỗ lực tương tác thành công nhất khi  

59     có các mục tiêu nêu rõ về vai trò của công chúng; cam kết phù hợp về nguồn 

 
 1 Hiệp hội Quốc tế về sự Tham gia của Cộng đồng. (2018). Giá trị cốt lõi, đạo đức, quang phổ -  

3 trụ cột của sự tham gia của cộng đồng – IAP2.IAP2: Thúc đẩy việc thực hành sự tham gia  
của cộng đồng. Khôi phục vào Ngày 8 Tháng 3, 2022, từ https://www.iap2.org/?page=pill 
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60  lực và thời gian để thiết kế sự tham gia có ý nghĩa và bao trùm và công khai 

61  các hoạt động tham gia; và các nỗ lực không ngừng để  sáng tạo một môi trường 

62 môi trường đáp ứng văn hóa nơi các quan điểm đa dạng có thể được nghe và xem xét  

63 trong hoàn cảnh tôn trọng lẫn nhau.  
64  

65 C.  ĐỊNH NGHĨA 

66 1. Mục tiêu của sự tham gia cộng đồng là mục tiêu mà thành viên cộng đồng được 

67  gắn kết với nhau. Vì mục đích của chính sách này, mục tiêu là được International 

68 Association for Public Participation Spectrum of Public Participation thông báo như 

69 một trong các điều sau: 

70    

71 a) Thông báo có nghĩa là cung cấp cộng đồng với thông tin cân bằng và khách quan 

72     để hỗ trợ họ trong việc hiểu vấn đề, sự lựa chọn, cơ hội và/hay giải pháp; hay 
73    
74 b) Tham khảo có nghĩa để đạt ý kiến công chúng về phân tích, lựa chọn khác,  

75 và/hay quyết định, hay 

76 c) Liên quan đến các phương tiện để làm việc trực tiếp với công chúng qua 

77     một quy trình mà bảo đảm là quan tâm của công chùng và nguyện vọng được 

78 hiểu một cách nhất quán và được suy xét; hay 

79  

80 d) Cộng tác có nghĩa là cộng tác với công chúng với lời khuyên và đổi mới 

81 trong việc xây dựng công thức được đề nghị và hợp nhất các đề nghị vào 

82 quyết đinh đến mức tối đa có thể. 

83  

84 2. Cộng đồng tham gia cần thành viên có nghĩa bảo đảm phạm vi quan tâm và giá trị  
85  từ khắp cộng đồng được Hội đồng lắng nghe và suy xét, và giám đốc các trường học, 

86  hiệu trưởng, và các lãnh đạo giáo khoa khác, do đó  tăng cường quy trình làm quyết  

87  định. Cộng đồng bao gổm nhiều thành phần với sự quan tâm được trao trong một hệ  

88  thống trường công lập chất lượng cao cho giáo dục trẻ em. Môt số những thành phần 
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89  có thể là tất cả học sinh Quân Montgomery. Nhũng người này có thể bao gồm  

90  các học sinh MCPS, phụ huynh/giám hộ, và nhân viên; cũng như những người  

91  ủng hộ các học sinh, phụ huynh giám hộ, và nhân viên, bao gồm, nhưng không  

92  giới hạn đến, những cư dân quận  Montgomery biện hộ, từ thiện, phụ huynh của,  

93  các tổ chức thuộc cộng đồng hay nhóm mà biện hộ cho các học sinh theo căn bản  

94  chủng tộc, dân tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tộc, tôn giáo, 

95  tình trạng nhập cư, giới tính, phái, dạng giới tính, giới tính thể hiện, khuynh  

96  hướng tình dục, cấu trúc gia đình/tình trạng phụ huynh, tình trạng hôn nhân,  

97  tuổi,khả năng (nhận thức, xã hội/tình cảm và thể chất),  nghèo khó và tình trạng kinh  

98  tế xã hội, ngôn ngữ hoặc pháp lý khác hay các thuộc tính hoặc liên kết được bảo  

99  vệ theo hiến pháp; thương mại, dân sự, và các tổ chức tư nhân;tổ chức địa phương  

100  cho chuẩn bị mẫu giáo và giáo dục sau trung học; và các cơ quan địa phương, tiểu 

101  bang, và liên bang; và các nhóm văn hóa, dân tộc, chủng tộc, và tôn giáo. 
102  

103 3. Tham gia có nghĩa là cung cấp kinh nghiệm mà trau dồi mối quan hệ tin cậy  

104  giữa học sinh, gia đình, giáo viên, nhân viên, trường học, và Hội đồng, giữa  

105  Hội đồng và cộng đồng nới rộng. 
106   
107 D. VỊ THẾ 
108 
109  1.  Là một phần trách nhiệm như là thành viên cộng đồng, Hội đồng sẽ: 

110 Phát triến vai trò là biên hộ Hội đồng tìm sự tham gia của các thành  

111 viên cộng đồng đại diện cho sự bao quát của kinh nghiệm, quan tâm, 

112 và giá trị của những người mà cần một hệ thống trường học phẩm chất 

113 cao cho tất cả các học sinh MCPS. 
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114  
115  1. Theo sát với Board Policy ACA, Nondiscrimination, Equity, and 
116 Cultural Proficiency, Hội đồng khẳng định sự quan trọng của việc  
117 áp dụng lăng kính công bằng và văn hóa, các phương pháp tiếp  
118 cận đáp ứng và chống kỳ thị mà giải quyết vấn đề tác động đến tất  
119 cả học sinh của bất kỳ chương trình nào, thực hành, quyết định 
120 hoặc hành động, tập trung chiến lược vào nhóm học sinh thường bị 
121 tách biệt. 
122  
123  2. Hội đồng có thể tìm sự tham gia của cộng đồng để thông báo 
124  quy trình làm quyết định và cung cấp cơ hội để lắng nghe và xem  
125  xét các mối quan tâm, nhận xét của cộng đồng và các đề nghị liên  
126  quan đến sự phát triển chính sách của Board Policy BFA,  
127  Policysetting, và những quyết định khác, dùng những điều quan  
128  tâm nhất của học sinh như là một nguyên tắc hướng dẩn. Tuy nhiên 
129  Hội đồng sẽ suy xét cẩn thận ý kiến cộng đồng thu thập qua các 
130  chiến thuật cộng đồng tham gia, trách nhiệm cuối cùng chỉ địn 
131  cho Hội đồng là thuộc về Hội đồng. 
132   
133  b.   Thu hút thành viên cộng đồng tham gia trong việc xây dựng 
134    một tổ chức văn hóa tôn trọng  
135  a)  c. Thiết lập quy trình đặt ra để thu thập ý kiến. 
136    Chính sách này thi hành song song với Board Policy 

 137   ABC, Parent and Family Involvement, và Board Policy   
 138   ACA, Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency 
 139    
 140         b) Vì một phần quan trọng trong các quyết định của Hội đồng  

141   ảnh hưởng đến các học sinh trực tiếp, các hoạt động tham  
142   gia cộng đồng đặt trong chính sách này sẽ cố ý bao gồm 

 143   các học sinh mà phản ánh sự đa dạng của học sinh càng  
 144   nhiều càng tốt. 
 145   
 146  b. Tìm kiếm sự hợp tác với các thành viên của nhiều cộng   
 147  đồng và tổ chức mà phản ánh sự đa dạng của người công dân và  
 148  lợi ích của Quận Montgomery 
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149 
 150 3. Hội đồng khuyến khích sự tham gia do cộng đồng khởi xướng để thông báo các  
 151   quy trình ra quyết định và tăng nhiều cơ hội để cộng đồng nêu nguyện vọng, mối  

152  quan tâm và phân tích các vấn đề đối mặt với MCPS. 
153 
154 4. Hội đồng, văn phòng trung ương và nhân viên trường học sẽ cho thấy bằng  
155  chứng về việc sử dụng một đáp ứng tương tác về mặt văn hóa lập kế hoạch và 
156  hướng dẫn thực hiện và/hay các nguồn lực trong lập kế hoạch ban đầu, thực hiện  
157  và thẩm định tất cả cộng đồng tham gia. Mục tiêu cam kết (ví dụ: để thông báo,  
158  liên quan, tham khảo ý kiến hoặc cộng tác) sẽ được nêu rõ ràng và phù hợp với  
159  nhiệm vụ, và những người thực hành cam kết phải lưu ý đến hướng dẫn các câu  
160  hỏi dưới đây khi thiết kế các hoạt động tương tác: 
161 
162  a) Tham gia (Ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi tham dự trong một bàn luận  
163    rộng lớn của các nhóm liên quan và xử dụng các cơ hội để cho ý kiến bởi  
164    quyết định này? Ai cần tham gia để đưa ra quyết định hiệu quả nhất?) 
165 
166  b) Các học sinh (Cách nào để các học sinh sẽ phản ảnh sự đa dạng của  
167    MCPS để bao gồm trong những cách mà các em cảm thấy được 
168    lắng nghe?) 
169   
170   c) Liên hệ (Những phương cách nào tốt nhất để giúp các tham dự viên 
171    tham gia?) 
172 
173  d) Quy trình (Quy trình tương tác sẽ tổ chức như thế nào và tạo điều kiện 
174     để bảo đảm rằng người tham gia có thể tham gia một cách hiệu quả?) 
175 
176  e)  Đánh giá (Làm thế nào để chúng tôi biết rằng những nỗ lực của chúng tôi  
177    là hiệu lực? 
178 
179 5. Hội đồng, văn phòng trung ương và nhân viên trường học sẽ dùng Bằng chứng về  
180  Công bằng để thực hiện và thẩm định tất cả sự tham gia của cộng đồng. Bằng  
181   chứng về Công bằng bao gồm các câu hỏi hướng dẫn như sau: 
182   
183  e) a)  Thực hành/quyết định này phục vụ hay bỏ bê ai? 
184   
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185  b) Giọng nói của ai đang có ưu thế hay thiếu sót của công chúng và  
186     nhân viên liên quan từ cuộc đàm thoại thích hợp? 
187   
188   c)  Những tác động bất lợi hoặc hậu quả không chủ tâm có thể là kết quả  
189     từ quyết định này? 
190 
191  d)  Các bước đang thực hiện để thu thập dữ liệu liên tục và phản ánh của  
192    các kết quả? 
193 
194  e)  Các nhân dạng và quan điểm đa dạng có được thể hiện và thông báo việc  
195     thực hiện của thực tập/quyết định không? 
196  
197 6. Kỹ thuật tham gia có thể bao gồm bất kỳ phương pháp nào phù hợp với các mục  
198  tiêu tham gia, như, nhưng không giới hạn với điều sau: 
199   
200  a) Các phương pháp tương tác do cộng đồng khởi xướng, bao gồm những  
201    bình luận công chúng tại các cuộc họp Hội đồng, thư từ với các thành viên  
202    Hội đồng, hoặc lời mời các thành viên Hội đồng hoặc nhân viên giám đốc  
203    MCPS tham dự các cuộc họp của các tổ chức cộng đồng. 
204 
205  b) Tiếp cận công chúng rộng rãi qua các bản khảo sát, thu thập dữ liệu nhận 
206    xét của công chúng, các sự kiện cộng đồng, liên lạc từng nhà, hoặc các 
207    phương thức nhận và phân tích ý kiến của công chúng trên quy mô lớn. 
208 
209  c) Đối thoại trong các cuộc thảo luận nhóm nhỏ được tạo điều kiện, tại 
210    nơi hoặc trực tuyến, nơi các thành viên của công chúng có thể giới  
211    thiệu các chủ đề quan tâm, đặt câu hỏi hoặc thảo luận về nội dung hoặc  
212    câu hỏi đã chuẩn bị bởi những người thuyết trình, bao gồm - 
213     
214    (1) Các cuộc họp công chúng mà người tham gia được cung cấp cơ hội  
215      tham dự vào các cuộc thảo luận nhóm nhỏ thuận tiện; 
216 
217    (2) nhóm nghiên cứu, cung cấp đào tạo cho cả hai nhà lãnh đạo và  
218     những người tham gia để tham dự trong các chủ đề thách thức và  
219     tìm kiếm điểm chung;  
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220 
221    (3) các nhóm người tham gia tập trung, điển hình là được lựa chọn  
222     trên cơ sở một số lợi ích chung hay kinh nghiệm; 
223 
224    (4) lực lượng đặc nhiệm hay hộ tống, thường bao gồm những người  
225     tham gia được lựa chọn trên cơ sở chuyên môn kỹ thuật để phân  
226     tích các vấn đề kỹ thuật. 
227 
228  d) Các bài thuyết trình hoặc các cuộc họp nhóm lớn, nơi những người tham  
229    gia nhận được thông tin trong một diễn đàn công cộng, cung cấp lời khai  
230    hay đặt câu hỏi, hay có thể tạo cơ hội cho nhóm nhỏ các cuộc thảo luận 
231    thuận tiện. 
232 
233  (1) Nhóm tập trung 
234 f)  (2) Lực lượng đặc nhiệm 
235  (3) Nhóm làm việc 
236  (4) Tạo điều kiện thông tin về kỹ thuật 
237  (5) Nhóm tư vấn 
238  (6) Cuộc họp cộng đồng  

 239  
240 7.  Hội đồng quyết tâm cung cấp thời gian thích hợp, hỗ trợ tài chính, học tập chuyên   
241  môn và suy xét nhân viên MCPS để thiết kế, tạo điều kiện và hướng dẫn cộng đồng   
242   trong bình luận và quan tâm về sự tham gia trong các sinh hoạt. 
243 
244 8. Trước khi thực hiện các quyết định về sự phát triển, Hội đồng đã yêu cầu sự tham  
245   gia của cộng đồng, thông tin sau sẽ được bao gồm trong tài liệu cung cấp cho việc  
246   thảo luận của Hội đồng: 
247 
248 
249   a) Một bản tóm tắt của chính sách MCPS, sự tham gia của cộng đồng, các  
250     sinh hoạt được tiến hành, mà bao gồm một mô tả về những người tham  
251     gia, mục tiêu tham gia, kết quả tham gia, và các quyết định khác kỷ thuật 
252     xử dụng để tiếp cận các thành viên cộng đồng. 
253 
254   b) Bản tóm tắt về cách học sinh đã tham gia hay giải thích lý do tại sao  
255     học sinh không tham gia. 
256 
257 
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258   c) Một bản tóm tắt của bốn phạm vi chú tâm và/hayđược xác định, ngay cả  
259     khi các khuyến nghị đồng thuận là không thu thập được. 
260 
261   e.  Tìm cách giúp các thành viên của cộng đồng đa dạng tham gia, đặc biệt 
262     các tổ chức đại diện mới hơn hay các cộng đồng truyền thống ít được 
 
263     đại diện, trong một hợp tác cam kết, hiệu quả để hỗ trợ kế hoạch chiến 
264     lược MCPS. 
265 
266   f.  Bênh vực cho số học sinh MCPS và gia đình của họ thông qua 
267     sự tương tác với địa phương, các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu  
268      bang 2. Như là một phần trách nhiệm với tư cách là một thành viên  
269     cộng đồng, các văn phòng của hệ thống trường học sẽ: a. Tích hợp 
270     các nguồn lực và dịch vụ từ cộng đồng để tăng cường các chương trình  
271     trường học, thực tập gia đình, và học tập và phát triển của học sinh 
272 
273 9. Đối với các quyết định của Hội đồng về các vấn đề cụ thể đối với cộng đồng  
274   trường học địa phương, Hội đồng sẽ cố gắng hết sức để xác định và tôn trọng sở  
275   thích của học sinh, gia đình và nhân viên của trường đó. 
276 
277   a) Hội đồng khẳng định sự ưu tiên của việc tham gia qua trường học địa  
278      phương liên lạc trực tiếp với cộng đồng của họ. 
279      
280   b) e) Tìm và Giám đốc của trường học/người được chỉ định có trách nhiệm  
281      cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết cho ban giám đốc địa  
282     phương để thiết kế và khai triển mạnh mẽ các mục tiêu và hoạt động  
283     tham gia phù hợp với chính sách này. sự tham gia của các tổ chức địa  
284     phương, đặc biệt là các tổ chức đại diện mới hoặc truyền thống được 
285     trình bày thiếu cộng đồng, trong hệ thống trường học d. Cung cấp 
286     tiếp cận và cơ hội cho các phân đoạn rộng của cộng đồng, đại diện cho  
287     nhiều lợi ích trong cộng đồng, tham gia vào các quá trình ra quyết định 
288     e. Cung cấp cho mức độ có thể, dịch vụ phiên dịch và bản dịch thông tin 
289     quan trọng về trường học, chương trình hệ thống, dịch vụ, chính sách 
290     hoặc vấn đề 3. Là một phần trách nhiệm với tư cách là thành viên cộng  
291     đồng, mỗi trường sẽ: a. Tìm kiếm sự tham gia từ cộng đồng và cung cấp 
292     cơ hội để tăng cường kết nối gia đình/trường học b. Thiết lập và duy trì  
293     thường xuyên và liên tục giao tiếp hai chiều với gia đình và Cộng đồng 
294     cung cấp thông tin và thu hút ý kiến về tiến triển của trường, các nguồn lực, 
295     chính sách và vấn đề. 
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296   c) c. Cung cấp, trong phạm vi có thể, thông tin bằng quốc ngữ của các thành viên  
297     của trường cộng đồng 
298   d.  Tiếp cận các dịch vụ cộng đồng để hỗ trợ và thúc đẩy thành tích học tập và sự  
299     phát triển tích cực cho tất cả học sinh 
300   e.  Tham gia tích cực và có trách nhiệm vào cuộc sống và kết cấu xã hội của cộng  
301     đồng địa phương 
302 
303  E. KẾT QUẢ MONG MUỐN 
304 
305 Sẽ có một cộng đồng tích cực tham dự mà phản chiếu tất cả cư dân. Hệ thống Học sinh sẽ có  
306 lợi từ đóng góp của cộng đồng đa dạng gồm khả năng, kiến thức, ý kiến, kinh nghiệm, và  
307 thời gian để hỗ trợ công bằng giáo dục thành công và sự lành mạnh của tất cả học sinh trong  
308 sự cộng tác với MCPS. Các nhóm liên quan trong cộng đồng sẽ- thông báo và hiểu các vấn  
309 đề, cơ hội, các giải pháp tiềm năng định hình quyết định của Hội đồng; và các nhóm liên  
310 quan trong cộng đồng sẽ có nhiều cơ hội khác nhau cho nguyện vọng, mối quan tâm và 
311 phân tích để được lắng nghe. 
312 
313  F. THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 
314 
315 1. 1. Giám đốc các trường học sẽ thẩm định tình trạng tham gia của cộng đồng, kiểm lại 
316   chính sách hiện có- 
317   a) tạo và phương thức, xem lại quy luật cần thiết duy trì ủy ban toàn thể văn phòng 
318   chịu trách nhiệm phát triển và phương thức để hỗ trợ chính sách này, cập nhật  
319   đáp ứng văn hóa tham gia của cộng đồng và thực hiện các báo cáo định kỳ cho  
320   Hội đồng về tình trạng của sự tham gia của cộng đồng thực hiện các hường dẫn 
321   và/hay các nguồn lực, và 
322 
323   b) cung cấp đào tạo cho nhân viên ở tất cả các cấp độ về cách thực hiện toàn diện, 
324   đáp ứng về mặt văn hóa và các chiến lược chống kỳ thị để thu hút sự tham gia  
325   của cộng đồng. 
326 
327 2. Hội đồng sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp của cộng đồng về hệ thống trường học  
328   tham gia, tham vấn hay cộng tác, khi thích hợp, về các quyết định của Hội đồng 
329   liên quan đến chính sách, bao gồm các vấn đề về chương trình giảng dạy, cơ sở và các  
330   vấn đề tài trợ từ phổ biến rộng lớn về văn hóa và cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ. 
331 

332 3. Hơn nữa, Hội đồng sẽ tìm kiếm các chiến lược phù hợp để thông báo cho những người  

333   tham gia tương tác về cách cộng đồng đóng góp đã được xem xét và/hay sử dụng trong  

334   việc quyết định đưa đến từ sự tham gia của họ. 
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335 
336  G. KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO 
337 
338 Chính sách này sẽ được kiểm lại theo quy trình kiểm lại chính sách của Hội đồng. 
339 
340 
341  Các Nguồn Liên Quan:  Hiệp hội Quốc tế về sự Tham gia của Cộng đồng Phạm vi của Sự 

342      Tham gia Cộng đồng; Các Trường Công Lập Quận Montgomery  

343      Bằng chứng về Công bằng; MCPS Sự Tham gia Đáp ứng của Cộng  

344      đồng Công cụ Thực hiện 
345 
346 
347  Lịch sử Chính sách:  Được chấp thuận qua Resolution No. 287--74, Ngày 28 tháng 5, 1974 

348      được sửa đổi Resolution No. 268--76, Ngày 11 Tháng 5, 1976; được 

349      bổ sung bởi Resolution No. 346-06, Ngày 18 tháng 7, 2006; tu chính  

350      bởi Resolution No. 327-13, Ngày 13 tháng 6, 2013;  được sửa đổi. 

 


