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Ủy Ban Cố Vấn cho Học Viên Anh Ngữ của Học Khu (DELAC) 

 

  Biên Bản Cuộc Họp DELAC vào ngày 27 tháng 3 năm 2019  
                                    Ngày                                                  
        

 

 

Thành Phần Tham Dự: Xem danh sách đính kèm để biết __X__ phụ huynh là đại diện DELAC, _X__ phụ 

huynh khách mời bổ sung, _X__ cán bộ quản lý của học khu, __X__ giáo viên/nhân viên học khu, thành viên 

hội đồng        và _____ khách mời. 

 

 

Yêu Cầu Pháp Lý/Hoạt Động Đào Tạo Được Trình Bày: Ngày/(Các) chủ đề ban đầu được trình bày tại cuộc 

họp này với bản tóm tắt để đánh giá trong biên bản. 

1 Xây dựng/sửa đổi Kế Hoạch Tổng Thể của học khu cho các chương trình và dịch vụ giáo dục dành cho Học 

Viên Anh Ngữ có tính đến Kế Hoạch Riêng về Thành Tích của Học Sinh. 

2 Xây dựng các đánh giá nhu cầu cho từng trường trên toàn học khu. 

3 Phát triển chương trình của học khu, các mục đích và mục tiêu cho các chương trình và dịch vụ cho Học 

Viên Anh Ngữ. 

4 Xây dựng kế hoạch để đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành đối với giáo viên và trợ giảng. 

5 Quản lý điều tra ngôn ngữ hàng năm. 

6 Đánh giá/nhận xét về các thủ tục tái phân loại của học khu. 

7 Đánh giá/nhận xét về các thông báo bằng văn bản được yêu cầu gửi cho phụ huynh và người giám hộ. 

 

Buổi họp được chính thức bắt đầu lúc   6:01 CHIỀU   bởi đồng chủ tịch DELAC:   Ann Green    

                           
Tên

   

  

Quyết định phê duyệt biên bản cuộc họp DELAC vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 được  Marena Doxie, Phó 

Hiệu Trưởng - Quimby Oak  đề xuất và   Tiến Sĩ Hong Nguyen, Hiệu Trưởng - Matsumoto  tán thành rằng biên 

bản này sẽ được phê duyệt dưới dạng văn bản ( ) hoặc theo như được sửa chữa/sửa đổi:               

 

Quyết định phê duyệt biên bản cuộc họp DELAC/DAC vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 được  Martha Rosales, 

phụ huynh tại Millbrook đề xuất và   Tonya Bailey, Hiệu Trưởng – Trường Norwood Creek  tán thành rằng biên 

bản này sẽ được phê duyệt dưới dạng văn bản ( ) hoặc theo như được sửa chữa/sửa đổi:                                                     

    

Báo Cáo của Hội Đồng Giáo Dục: ___________Không Áp Dụng_________trình bày một báo cáo từ cuộc họp 

của Hội Đồng Giáo Dục.  Chủ Tịch/Phó Chủ Tịch nhắc nhở các đại diện tham gia cuộc họp tiếp theo được lên 

lịch vào              (ngày).   Không có báo cáo nào được đưa ra. 

 

Chủ Đề Bắt Buộc Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, giải thích cho các thành viên rằng bài Kiểm Tra 

Phát Triển Anh Ngữ California (CELDT) đã được thay thế bằng Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh California 

(ELPAC).  Bà cho các thành viên biết về sự khác biệt giữa đánh giá Ban Đầu và đánh giá Tổng Kết đồng thời 

đưa ra một ví dụ về Đánh Giá Tổng Kết từ năm học 2017-2018.  Bà giải thích thêm rằng ELPAC là tiêu chí đầu 

tiên mà các học sinh phải đáp ứng để đủ điều kiện được tái phân loại. 
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Bà Williams trao đổi với các thành viên về lễ kỷ niệm công tác tái phân loại hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 3 

tháng 4 để tôn vinh hơn 300 học sinh sẽ được tái phân loại là Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát trong năm nay.  

Bà cũng chia sẻ rằng sẽ có ba học sinh nhận được Giải Thưởng Lộ Trình thông thạo Tiếng Anh cũng như Tiếng 

Quan Thoại, Tiếng Hindi và Tiếng Việt.  Bà giải thích rằng Giải Thưởng Lộ Trình là con đường dẫn hướng học 

sinh để được Công Nhận Thông Thạo Hai Ngôn Ngữ ở Cấp Phổ Thông. 

 

Bà Williams cũng mời các thành viên tham dự Tech Expo sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 tại Trường 

James F. Smith, tại đây những người tham dự có thể trải nghiệm từ 10 -12 trung tâm khác nhau có tại STEAM 

Lab Bus. Bà cũng nhắc nhở các thành viên rằng cuộc họp DELAC tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tại 

Trường Cadwallader. 

  

Mae Valentino-Pickett, Giáo Viên Lớp Hai tại Holly Oak và Aura Monge, Giáo Viên Lớp Sáu tại Millbrook, đã 

có bài thuyết trình về An Toàn Mạng.  Mae và Aura mở đầu bằng một cuộc thảo luận và các câu hỏi về mức độ 

an toàn trên Internet của con em các thành viên.  Họ cũng tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về Phương Tiện 

Truyền Thông Xã Hội, Vấn Nạn Bắt Nạt Qua Mạng và trao đổi về mức độ nghiêm trọng của những nội dung 

mà con em chúng ta đang đăng tải cũng như mức độ dễ bị tiếp xúc với các tình huống không an toàn của các 

em. Các thành viên đã được cung cấp ý tưởng về cách bắt đầu cuộc đối thoại với con họ về chủ đề này và cách 

chủ động bảo vệ các em.    

Mae và Aura đã chia sẻ về các thiết bị được khuyên dùng cho các em.  Họ cũng chia sẻ với các thành viên nhiều 

Nguồn Lực Hỗ Trợ Phụ Huynh Hiểu Về Không Gian Mạng như Common Sense Media. Cả Mae và Aura đều 

trình bày những số liệu thống kê thú vị về vấn đề sử dụng internet ảnh hưởng như thế nào đến trẻ em. Các thành 

viên đã nêu lên các thắc mắc, quan ngại và ý kiến sau cuộc thảo luận về tầm quan trọng của sự giám sát của phụ 

huynh, bao gồm cả các cách để phụ huynh có thể theo dõi/giới hạn thời gian sử dụng Internet của con mình. 

 

Chủ Đề Được Quan Tâm:  Không Áp Dụng            

 

Các Chủ Đề hoặc Bài Thuyết Trình Khác:  (ý kiến đóng góp/lời khuyên/nhận xét của phụ huynh):  Không 

Áp Dụng    

     

Phần tiếp sau về (các) Chủ Đề: (Phụ Trách bởi ai?)   Không Áp Dụng     

       

Vấn Đề Khác:   Không Áp Dụng          

        

Các Vấn Đề Từ Cộng Đồng: (Phụ Trách bởi ai?)   Không Áp Dụng      

 

Cuộc họp kết thúc lúc: 7:02 TỐI   

   

Trân trọng, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký - Bộ Phận Giảng Dạy 

Thư Ký, Ủy Ban Cố Vấn cho Học Viên Anh Ngữ của Học Khu   


