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A. MỤC ĐÍCH9 

10 

Để khẳng định sự cam kết của Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đối với các thực hành 11 

bền vững, bao gồm tiết kiệm và hiệu quả của năng lượng 12 

13 

Để thiết lập một khuôn khổ và các ưu tiên để quyết định cho các thực hành bền vững cho 14 

môi trường tại các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) 15 

16 

Để thúc đẩy các cơ hội giáo dục hiệu quả mà cho phép học sinh và nhân viên hiểu được17 

hậu quả của sự thay đổi của môi trường do con người gây ra đối với sức khỏe và sự lành18 

mạnh cá nhân và tập thể và xem xét tác động của môi trường và chi phí của việc quyết19 

định ở tất cả các trình độ 20 

21 

Để đặt kỳ vọng cho các thực hành bền vững cho môi trường, được khai triển công bằng 22 

trên toàn hệ thống MCPS để thúc đẩy sức khỏe và lành mạnh của học sinh và nhân viên 23 

24 

B. VẤN ĐỀ 25 

26 

MCPS là một trong những hệ thống trường học lớn nhất trong quốc gia, và lớn nhất ở tiểu 27 
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bang Maryland, về số học sinh ghi danh. MCPS phục vụ một quận có diện tích khoảng 500 28 

dặm vuông, trải dài từ vùng nông thôn đến thành thị, và các nhánh đổ vào lưu vực sông 29 

Chesapeake Bay. Do số lượng các cơ sở cần thiết để hỗ trợ sứ mệnh giáo dục của chúng 30 

tôi, MCPS là một trong những khách hàng tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thiên nhiên 31 

lớn nhất trong quận. 32 

 33 

MCPS phải chủ ý, công bằng và dần dần giảm thiểu tác động và chi phí môi trường, đồng 34 

thời phát triển sức khỏe và lành mạnh và cung cấp môi trường giáo dục hiệu quả và bền 35 

vững. 36 

 37 

Cách tiếp cận toàn diện với sự bền vững và quản trị thừa nhận hậu quả của sự thay đổi môi 38 

trường do con người gây ra và nhu cầu của các hành động địa phương nhằm bảo vệ, duy 39 

trì hay phục hồi môi trường; và đòi hỏi các thực hành chứng minh việc sử dụng công quỹ 40 

có trách nhiệm bằng cách đặt ưu tiên các đầu tư hầu tối đa hóa khả năng thích ứng, vững 41 

vàng và giảm thiểu tác động của việc biến đổi khí hậu cũng như sử dụng vùng đất và tài 42 

nguyên hiệu quả, bền vững. 43 

Một thành phần quan trọng của dấu ấn sinh của môi trường bền vững là giảm phát thải khí 44 

nhà kính (GHG) ở mọi nơi nếu có thể, vừa để mang lại lợi ích cho môi trường vừa giảm 45 

chi phí năng lượng. 46 

 47 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery (Hội đồng) hợp tác với các đối tác liên bang, tiểu bang và 48 

địa phương để giải quyết các vấn đề của khu vực, đạt được môi trường học tập tối ưu và chức năng 49 

của các chương trình và hoạt động giáo dục thiết yếu, sử dụng công nghệ và thực tập bền vững 50 

được sử dụng hiệu quả và công bằng. 51 

 52 

 53 

 54 

Ngôn ngữ từ  
COMAR 
13A.04.17.01.
C.(1) và  (4) 
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C. VỊ TRÍ 55 

 56 

1. MCPS sẽ kết hợp các ưu tiên bền vững vào quá trình quyết định dựa trên việc khai 57 

triển công bằng và chiến lược đối với các nguồn lực để giải quyết các tác động dựa 58 

trên khí hậu đối với sức khỏe, an toàn và lành mạnh cũng như để đạt được sự tiết 59 

kiệm năng lượng và hiệu quả hơn cho các hoạt động trường học. MCPS hỗ trợ và 60 

sẽ tham gia tích cực trong việc đạt được mục tiêu của Quận Montgomery là cắt 61 

giảm 80% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027 và 100% vào năm 2035 so 62 

với mức năm 2005. 63 

 64 

Hội đồng cam kết sự cải tiến và bền vững trên toàn hệ thống để bao gồm – 65 

a) giảm sự phát sinh của GHG;  66 

 67 

b) giảm cường độ sử dụng năng lượng trên toàn hệ thống và sự phụ thuộc vào 68 

các nguồn tài nguyên không thể tái tạo;  69 

 70 

c) tăng cường phát điện và sản xuất năng lượng mặt trời và sử dụng các nguồn 71 

năng lượng tái tạo khác; 72 

d) xác định các chiến lược trang bị cho MCPS các nguồn lực và cơ sở hạ tầng 73 

cần thiết để chống lại các tác động của khí hậu biến đổi; 74 

e) giảm thiểu chất thải và phát thải GHG như là tiêu chuẩn cho các quyết định 75 

liên quan đến mua sắm, bao gồm nhưng không giới hạn ở năng lượng, 76 

chuyên chở và các lĩnh vực hoạt động khác; và 77 

 78 

f) phát triển chất lượng của các hoạt động MCPS và môi trường trường học 79 

để tác động tích cực đến sức khỏe của người sử dụng tòa nhà và hiệu suất 80 

của hệ thống tòa nhà.  81 
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 82 

2. MCPS sẽ hoàn toàn tuân thủ các điều kiện của Bộ Giáo dục Tiểu bang 83 

Maryland cho một chương trình thông hiểu về môi trường toàn diện, đa lĩnh 84 

vực được truyền trong các chương trình ngoại khóa hiện tại và phù hợp với 85 

các Tiêu chuẩn về Thông hiểu Môi trường Maryland, mang lại cơ hội phù hợp 86 

về mặt phát triển các học sinh để điều tra các vấn đề môi trường nhằm phát 87 

triển và thực hiện các hành động địa phương để bảo vệ, duy trì hay phục hồi 88 

môi trường tự nhiên; và hiểu tác động của hoạt động của con người đối với 89 

môi trường, hậu quả của môi trường thay đổi và phản ứng của cá nhân, tập 90 

thể và xã hội đối với sự thay đổi của môi trường. 91 

 92 

D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 93 

 94 

1. Phù hợp với mục đích giáo dục chủ yếu là chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển 95 

trong tương lai, MCPS đặt sự bền vững là ưu tiên hàng đầu cho quyết định ngày 96 

nay mà ảnh hưởng đến cuộc sống của học sinh. 97 

 98 

2. MCPS giảm thiểu tác động đến môi trường và chi phí điều hành. 99 

 100 

3. Các thực tập điều hành của MCPS đáp ứng các nhu cầu lập tức của hệ thống trường 101 

học mà không ảnh hưởng hay gây khó khăn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.  102 

 103 

4. Nhân viên và học sinh hiểu biết về hậu quả của sự thay đổi môi trường do con người 104 

gây ra và phản ứng của cá nhân, tập thể và xã hội đối với sự thay đổi của môi 105 

trường. 106 

 107 

COMAR  
13A.04.17.01 

COMAR 
13A.04.17.01.C.(5) 
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5. Nhân viên và học sinh xem xét tác động của môi trường và chi phí của việc quyết 108 

định ở tất cả các cấp độ.  109 

 110 

6. MCPS tạo và duy trì môi trường học tập lành mạnh và thoải mái hầu đạt được hiệu 111 

quả năng lượng tối đa với trọng tâm nhất quán về sự bền vững.  112 

 113 
7. MCPS thực hiện các chương trình và thực tập hoạt động nhằm đạt được mức giảm 114 

GHG mà có thể đo lường được và phù hợp với các mục tiêu giảm GHG của 115 

Montgomery County Climate Action. 116 

 117 
8. MCPS tối ưu hóa nguồn tài trợ hạn chế để đạt được danh mục cơ sở giáo dục lành 118 

mạnh, có khả năng phục hồi và bền vững mà tính đến các thay đổi về độ tuổi, điều 119 

kiện địa điểm và phân bố địa lý. 120 

 121 

E. THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC  122 

1. Giám đốc các trường học/người được chỉ định sẽ duy trì và tăng cường các thủ tục 123 

để thúc đẩy sự bền vững của môi trường ở tất cả các trình độ của hệ thống trường 124 

học, bao gồm các thực hành sau: 125 

a)  Phát triển các quy trình để thiết lập và thúc đẩy văn hóa tổ chức và các quy 126 

trình hoạt động thúc đẩy sự sáng tạo, hợp tác giữa các văn phòng và các cải 127 

cách để thực hiện các giải pháp về khí hậu có hệ thống. 128 

 129 

b)  Truyền tải các khái niệm về tính bền vững trong các chương trình giảng dạy 130 

của trường học và phát triển chuyên môn để cung cấp các cơ hội cho phép 131 

học sinh và nhân viên hiểu biết về các phản ứng của cá nhân, tập thể và xã 132 

hội đối với sự thay đổi môi trường do con người gây ra; và tham gia vào các 133 

giải pháp khí hậu, chuẩn bị/thích ứng và các thực hành bền vững với môi 134 

trường. 135 

COMAR 
13A.04.17.01.C.(5) 
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 136 

2) Giám đốc các trường học/người được chỉ định sẽ xác định các hành động có thể 137 

được thực hiện ngay lập tức và lâu dài hơn để giảm phát sinh khí nhà kính và tiêu 138 

thụ các nguồn tài nguyên không thể tái sinh, đồng thời tăng hiệu quả, bao gồm 139 

nhưng không giới hạn ở những điều sau: 140 

 141 

a) Quản lý tích cực tiêu thụ năng lượng và nước bằng cách sử dụng công nghệ 142 

có thể được kiểm soát và giám sát bởi những người sử dụng tòa nhà và nhân 143 

viên điều hành trách nhiệm.  144 

 145 

b) Sử dụng phương pháp tiếp cận quản lý về mua bán tiện ích và tham gia vào 146 

các nỗ lực phối hợp với các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa 147 

phương để thiết lập các kế hoạch bảo tồn tài nguyên thích hợp. 148 

 149 

c) Tiếp tục phát triển và thực hiện các chương trình bền vững dựa trên hành 150 

vi, bao gồm các chiến lược để tăng số lượng các trường Xanh được 151 

Maryland chứng nhận và các chương trình khác. 152 

 153 
d) Chuyển đổi hay thay thế các loại xe MCPS, nếu thích hợp, từ động cơ diesel 154 

và xăng sang chạy bằng điện, hybrid, hay các loại xe khác hiệu quả hơn hay 155 

sử dụng nhiên liệu sạch hơn. 156 

 157 

e) Thúc đẩy các chiến lược thiết kế và trang bị thêm để tạo sự bền vũng cho 158 

các tòa nhà mới và hiện tại và linh hoạt hơn bằng cách thiết kế mọi dự án 159 

xây cất để tăng tối đa tiềm năng sản xuất năng lượng mặt trời và giảm thiểu 160 

cường độ sử dụng năng lượng, xem xét danh mục cơ sở vật chất và hạ tầng 161 

cân bằng trên toàn hệ thống. 162 

 163 
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f) Theo đuổi các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tiết kiệm năng lượng trong các 164 

tòa nhà hiện có qua việc sử dụng sự cộng tác công lập-tư nhân và các khoản 165 

tài trợ và tín dụng thuế hiện có. 166 

 167 
g) Nếu có thể, hãy tìm cách sắp xếp các trường học để tạo sự phát triển gọn, 168 

sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng công cộng và sự tiếp cận với các dịch vụ và 169 

tiện nghi công cộng. 170 

 171 

h) Thực hiện các biện pháp khác để giải quyết khả năng phục hồi và nhận thức, 172 

như tăng bóng cây và không gian giáo dục ngoài trời trên các thuộc địa 173 

MCPS và giảm thiểu nước mưa chảy. 174 

 175 

i) Thiết lập các điều kiện tối thiểu về tính bền vững trong hướng dẫn mua 176 

sắm MCPS cho - 177 

 178 

(a) các sản phẩm địa phương;  179 

 180 

(b) giảm thiểu tối đa chất thải; và  181 

 182 

(c) các sản phẩm hay nội dung có thể tái sử dụng hay tái chế,  183 

 184 

(d) ở những nơi có quy mô mức giá hợp lý, trên tất cả các lĩnh vực 185 

hoạt động. 186 

 187 

F. DUYỆT XÉT VÀ BÁO CÁO 188 

 189 

1. MCPS sẽ cập nhật bản kiểm kê lượng phát thải GHG cho các cơ sở theo định kỳ, 190 

với các bản cập nhật phù hợp với các điều kiện báo cáo của địa phương.  191 
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 192 

2. MCPS sẽ phát triển các báo cáo định kỳ trên toàn hệ thống mà phác thảo các mục 193 

đích, mục tiêu và kết quả của các nỗ lực phát triển bền vững phù hợp với tất cả các 194 

điều kiện của liên bang, tiểu bang và địa phương.  195 

 196 
3. Hội đồng sẽ nhận thông tin về các tính năng bền vững trong các bản cập nhật dự án 197 

xây cất, và MCPS sẽ thực hiện các phương pháp chia sẻ các tính năng bền vững 198 

của danh mục cơ sở MCPS với công chúng, như các trang mạng và/hay bảng chỉ 199 

dẫn địa phương. 200 

 201 

4.  Chính sách này và các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật và chia sẻ phù hợp với 202 

các điều kiện của liên bang, tiểu bang và địa phương.  203 

 204 

5. Chính sách này sẽ được kiểm lại theo căn bản liên tục theo quy trình duyệt xét chính 205 

sách của Hội Đồng. 206 

 207 

 208 

Mục Liên quan: Annotated Code of Maryland, Education Article, §75-312.1, School 209 

district energy policies; Annotated Code of Maryland, Education 210 

Article, §7-117, tăng số trường của môi trường xanh trong tiểu 211 

bang; Code of Maryland Regulations, 13A.04.17.01, Environmental 212 

Literacy Instructional Programs for Grades Prekindergarten-12; 213 

Montgomery County Executive Regulation 15-1: Solid Waste and 214 

Recycling; Montgomery County Climate Action Plan of 2021 215 

 216 

 217 

Lịch Sử Chính Sách: Chấp thuận theo Resolution No. 654‑73, Ngày 13 tháng 1 1 , 1973; tu chính 218 

bởi Resolution No. 285-97, Ngày 13 tháng 5,1997; kiểm lại Ngày 19 tháng 4, 2002; sửa đổi 219 


