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Thành Viên Tham Dự: Xem các danh sách kèm theo thể hiện __X__ đại diện phụ huynh trong DAC, _X__ 

khách mời phụ huynh bổ sung (SSC), _X__ quản lý học khu, __X__ giáo viên/nhân viên học khu, thành viên 

hội đồng           . 

 

 

   

 

 
Ủy Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) 

  

                                    Biên Bản Cuộc Họp DAC cho ngày 7 tháng 3 năm 2017   
                                                        Ngày 
 
         

 

 

 

 

 

 

Chủ Đề: 
1. Phát Triển Những Học Sinh có Năng Lực Toàn Cầu Thông Qua Kỹ Năng & Công Nghệ Thế Kỷ 21. 

                                                                                 

 

 

 

         
 

Cuộc họp đã được triệu tập theo lệnh lúc 6:05  chiều bởi: Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy. 
      

               Tên
 

 

Biên Bản Cuộc Họp: Mỗi thành viên đọc biên bản từ cuộc họp DAC ngày 9 tháng 11 năm 2016.  

 

Biên bản được Hilda Keller, Trợ Lý Hiệu Trưởng, Quimby Oak chuyển đi và được French Carter, Đại Diện 

Trường Trung Học Cơ Sở LeyVa xác nhận là biên bản được phê duyệt như đã soạn ( ) hoặc như đã chỉnh 

sửa/sửa đổi:                                  

 

Các Chủ Đề Bắt Buộc: Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, đã giải thích tầm quan trọng của việc bao gồm 

“Lý Do” Trở Thành Một Học Khu Có Năng Lực Toàn Cầu. Bà nói rằng các kỹ năng về năng lực toàn cầu là 

một phần của Khung ELA/ ELD, Hợp Tác vì Kỹ Năng của Thế Kỷ 21, Học Tập Sâu Hơn và các Kỹ Năng của 

Thế Kỷ 21, và các Mối Quan Hệ Hợp Tác trong Hiệp Hội Người Châu Á vì Học Tập Toàn Cầu. Bà nói rằng 

công việc này rất quan trọng để “Học Viên Tốt Nghiệp Lý Tưởng” trở thành một phần trong việc xây dựng kỹ 

năng của thế kỷ 21. Bà cũng yêu cầu tất cả mọi người chia sẻ với các nhà trường về nội dung rằng khái niệm về 

năng lực toàn cầu là gì, các cá nhân có thể “sử dụng kiến thức và kỹ năng của họ để tìm hiểu thế giới vượt ra 

ngoài môi trường xung quanh, nhận ra quan điểm của chính họ và của người khác, truyền đạt ý tưởng của họ 

một cách hiệu quả và biến các ý tưởng đó thành hành động thích hợp”. Bà Williams đã thảo luận một thuật ngữ 



    Trang 2/3 

được sử dụng trong học khu, “Giảng Dạy Thích Ứng theo Văn Hóa”. Bà nói rằng bằng cách nhìn qua ống kính 

toàn cầu, việc giảng dạy sẽ công bằng.   

Lucy Hsu, Nhà Hướng Dẫn Giảng Dạy (Laurelwood/Norwood Creek) thảo luận về Dự Án Trò Chuyện bằng 

Video và cách học sinh gặp nhau vào các buổi tối thứ Sáu để trò chuyện bằng video với học sinh tại Bắc Kinh. 

Bà nói rằng chủ đề của năm nay là “Những Vấn Đề Xã Hội và Toàn Cầu mà Chúng Ta Thường Gặp Phải Là Gì 

(Tức Là: Bắt Nạt) và Cách Giải Quyết Những Vấn Đề Này". Các đại sứ toàn cầu đã đến thăm học khu của 

chúng ta trong ba năm qua. 

Denise Williams nói rằng những cơ hội này mở cho toàn học khu và học sinh có thể giao tiếp và gặp gỡ bạn bè 

mới. Bà Williams cũng đã nói về Cuộc Thi Ngôi Sao Trung Quốc tổ chức vào tháng 10 thông qua Văn Phòng 

Giáo Dục Quận Santa Clara và giải thích rằng chương trình này mở cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và bao 

gồm viết lách, thơ, nghệ thuật, video và viết chữ đẹp. Bà nói rằng Học Khu Evergreen đã có nhiều học sinh 

nhận được các giải thưởng nhất. Bà Williams cũng chia sẻ với các thành viên về các chương trình và cơ hội sau 

đây đã được mở cho học sinh trong học khu của chúng ta: 

 Giải Thưởng về Lộ Trình - Chương trình mở cho học sinh song ngữ, những em sẽ có cơ hội được công 

nhận khi vào trường trung học phổ thông. Những người nhận giải thưởng ở lớp sáu và lớp tám sẽ được 

vinh danh tại Lễ Kỷ Niệm Tái Phân Loại năm 2017 vào tháng 4. Các học sinh đã đáp ứng các yêu cầu 

nghiêm ngặt về song ngữ để giành được giải thưởng. Năm tới, chương trình sẽ mở cho học sinh ít tuổi 

hơn. 

 Chương Trình Jose Hernandez – Đẩy Mạnh Thành Tích và Thành Công của Học Sinh Người La Tinh 

được tổ chức vào tháng 11. 

 Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Phi/Châu Mỹ - Hội nghị liên quan đến kết nối giữa phụ huynh/học sinh, 

kết nối phụ huynh với nhau, và kết nối học sinh với thanh niên. Năm nay, mỗi trường trung học cơ sở sẽ 

chọn ra năm học sinh. 

 Ngày Năng Lực Toàn Cầu - Sự kiện sẽ được tổ chức tại trường Katherine Smith và Laurelwood (trước 

đây là tại trường Matsumoto và Clark). Các đại sứ Trung Quốc đến thăm trường của chúng ta, biểu diễn 

và mang quà từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ đã chia sẻ những câu chuyện về Tên của Tôi, Bản Sắc của 

Tôi. 

 Công Nghệ tại Nhà – Bốn mươi chín gia đình giáo dục di dân đã nhận được máy tính để sử dụng tại nhà 

và nhận được hướng dẫn sử dụng từ Kristi Frankina. Hy vọng là chương trình sẽ mở rộng vào năm tới. 

 Năng Lực Toàn Cầu - Tên của Tôi, Bản Sắc của Tôi là một chương trình và giải pháp được Hội Đồng 

Quản Trị Học Khu Evergreen hỗ trợ. Lucy Hsu cho biết thêm rằng Trường Laurelwood đã được công 

nhận trong tờ Evergreen Times vì là trường đầu tiên trong học khu đạt mức độ tham gia 100%. 

 Tham Gia của Phụ Huynh - Trung Tâm Tài Nguyên của Đại Học dành cho Phụ Huynh (Phòng 6 tại 

LeyVa), Năm Lớp Học Đầu Tiên, các Lớp SEAL, các Lớp Viết Văn của Đại Học dành cho Phụ Huynh 

là các nguồn lực được sử dụng trong học khu. 
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Một phụ huynh đặt câu hỏi về khả năng có những nghiên cứu độc lập trong học khu. Ruth Stephens Radle, Chủ 

Nhiệm phụ trách Công Tác Đặc Biệt, giải thích những điểm phức tạp mà học khu gặp phải nếu có cung cấp khả 

năng đó. 

Tiếp đến, Ruth Stephens Radle đã trình bày thông tin về Công Dân Kỹ Thuật Số và nói về lịch sử của báo in và 

đó là cách đầu tiên chúng ta có thể sao chép và chia sẻ các phương tiện truyền thông. Bà giải thích dấu chân kỹ 

thuật số chính là thông tin quý vị đang chia sẻ với thế giới làm bằng chứng về sự hiện diện của quý vị. Quý vị 

phải từ 13 tuổi trở lên. Đó là biểu hiện thực sự rằng quý vị là chính mình, do đó, quý vị muốn có một dấu chân 

kỹ thuật số tích cực. Bà Stephens Radle chia sẻ các công cụ Xây Dựng Kỹ Năng, Hợp Tác và Truyền Thông 

(Tức là: Google Drive và Công Cụ), Học Tập Nội Dung (Tức là: Wikipedia, Youtube) và Sáng Tạo Nội Dung 

(Tức là:  iMovie). Bà cũng chia sẻ Tài Nguyên Web và khuyến nghị người lớn nên sử dụng Youtube, Common 

Sense Media và Google Translate, v.v. Một phụ huynh đã nhận xét rằng thông tin được cung cấp rất hữu ích. Bà 

Williams tuyên bố rằng cuộc họp DAC tiếp theo sẽ vào tháng 5 và rằng bà có thể mời Ruth trở lại để cung cấp 

thêm thông tin về chủ đề này. 

 

 

Chủ Đề Quan Tâm:   Không Áp Dụng         

 

Các Vấn Đề từ Công Chúng:  Không Áp Dụng        

        ____________________________________  

     

Theo Dõi (các) Chủ Đề: (Ai thực hiện?)  Không Áp Dụng     

 

Khác: ___Không Áp Dụng__________________________________________________________________ 

 

 

Cuộc họp đã kết thúc vào: 7 giờ tối.   

   

Trân trọng, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký của Đội Ngũ Nhân Viên ELD, Phòng Chương Trình Phân Loại 

Thư Ký, Ủy Ban Cố Vấn Học Khu 

 

 

 

    


