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Ủy Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) 

 

                                    Biên Bản Cuộc Họp DAC vào   ngày 19 tháng 11 năm 2019   
                                                        Ngày

     
 

Thành Viên Có Mặt: Xem danh sách đính kèm để biết __X__ phụ huynh là đại diện DAC, _X__ phụ huynh là 

khách mời bổ sung (SSC),    X    quản trị viên học khu, __X__ nhân viên/giáo viên học khu, thành viên hội 

đồng     X       và           khách mời. 

 

Chủ Đề: 

1. Cập Nhật Tiêu Đề III                                                                                 

2. Chương Trình Tổng Thể Học Viên Anh Ngữ (EL) 

3. “Các EL của Chúng Ta đang Tiến Bộ Như Thế Nào?” 

 

Cuộc họp đã chính thức được bắt đầu vào   5:57 chiều   bởi: Tonya Trim, Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục. 
      

             Tên
 

           

Biên Bản Cuộc Họp:  Mỗi thành viên đọc biên bản từ cuộc họp DAC   ngày 1 tháng 5 năm 2019      .  
 

Cuộc họp được   Ann Green, Đại Diện Trường Trung Học Cơ Sở LeyVa đề nghị và được Vin cent Lo, học sinh 

trường Chaboya  đồng ý rằng biên bản được phê duyệt  dưới dạng văn bản ( ) hoặc dưới dạng đã chỉnh 

sửa/sửa đổi:                                  
 

Chủ Đề Bắt Buộc:  Tonya Trim, Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục chào mừng tất cả mọi người. Sau đó bà nói qua 

về những việc phải làm, bao gồm các chủ đề bắt buộc: Cập Nhật Tiêu Đề III và Chương Trình Tổng Thể 

cho Học Viên Anh Ngữ, và chủ đề quan tâm, “Các Học Viên Anh Ngữ của Chúng Ta đang Tiến Bộ Như Thế 

Nào?” Bà Trim nhắc nhở các thành viên về Hồ Sơ Học Viên Anh Ngữ của Học Khu Evergreen. Bà chia sẻ về 

Định Nghĩa Công Bằng của học khu và giải thích rằng mục đích là để đảm bảo tất cả các học sinh không có 

nhiều điều kiện tiếp cận giáo dục có được những thứ các em cần về mặt học tập, xã hội và cảm xúc. Bà mô tả về 

những cộng đồng và những hành động cần thiết để mang lại sự công bằng. Bà Trim mô tả về Bản Tóm Lược 

FPM (Giám Sát Chương Trình Liên Bang): Khu Vực được Giám Sát, Kết Quả và Khắc Phục. Bà tiếp tục cuộc 

họp với phần Kết Quả Tóm Tắt và cách LEA (Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương) phải nộp bản mô tả chương 

trình Phát Triển Học Viên Anh Ngữ (ELD) cốt lõi dành cho học viên Anh Ngữ ở mọi trình độ thông thạo, cũng 

như cách thức và thời điểm cung cấp chương trình này cho tất cả các học sinh ở mọi ngôn ngữ và khối lớp. 

Giảng Dạy ELD Tích Hợp đề cập đến việc giáo viên cung cấp hỗ trợ trong các tiết học nội dung thông thường 

và Giảng Dạy ELD Được Chỉ Định là một thời gian được bảo vệ trong ngày học thông thường ở trường khi giáo 

viên cung cấp các tiết học cho học viên Anh Ngữ để phát triển trình độ thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh. Sau 

đây là các mục không thể đàm phán và linh hoạt: 
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Không Thể Đàm Phán 

 Tất cả học viên Anh Ngữ tại Học Khu 

Evergreen phải được cung cấp đủ phương 

pháp giảng dạy tích hợp và được chỉ định 

theo cách thông nhất với các ưu tiên của tiểu 

bang.  

 Tất cả giáo viên phải có khả năng nói năng 

rõ ràng và cung cấp bằng chứng về cách họ 

phục vụ các nhu cầu (Tiêu Chuẩn các Môn 

Luyện Anh Ngữ (ELA) & ELD) của mỗi 

học sinh được xác định. 

 Sự Hợp Tác của Nhân Viên 

 

Linh Hoạt 

 Lịch trình địa điểm/giáo viên 

 Lĩnh vực nội dung trọng tâm 

 Dạng tài liệu và bằng chứng 

 Lựa chọn nguồn

 

Sau đó Bà Trim bàn thông tin về Tiêu Đề III & ESSA (Đạo Luật Thành Công của Mỗi Học Sinh): LEA phải có 

trách nhiệm giải trình cho việc giáo dục Học Viên Anh Ngữ, EL phải Thông Thạo Tiếng Anh, và EL phải nhận 

được các tiêu chuẩn thử thách tiểu bang tương tự. 

Bà Trim giải thích quá trình cập nhật Chương Trình Tổng Thể cho các thành viên. Bà bắt đầu bằng việc mời 

các thành viên đọc qua các mục được liệt kê trong Chương Hai – Chương Trình Giảng Dạy, và Chương Ba – 

Tiến Bộ Học Sinh. Sau đó bà tóm tắt qua Chương Năm – Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Cộng Đồng.  
 

Chủ Đề Quan Tâm: Sau đó là thảo luận ngắn gọn về ‘EL của Chúng Ta đang Tiến Bộ Như Thế Nào?’ Bà 

Trim chia sẻ về dữ liệu cho thấy sự tiến bộ của học viên Anh Ngữ ở học khu. Buổi thảo luận so sánh sự tiến bộ 

tổng thể trong các Môn Rèn Luyện Anh Ngữ và Toán Học và tỷ lệ phần trăm học sinh trong mỗi cấp thành tích 

(1-4). Sau đó bà chia sẻ một biểu đồ cho thấy dữ liệu học sinh Được Phân Loại Lại Trình Độ Thông Thạo Tiếng 

Anh Trôi Chảy ở bốn cấp tương tự. Dữ liệu cho thấy học sinh Được Phân Loại Lại thể hiện khả năng ở cấp cao 

hơn. Các thành viên đặt câu hỏi vê quá trình phân loại lại. 

Kết thúc, Bà Trim chia sẻ Nguồn ELPAC với các thành viên: 

 

Bài Kiểm Tra Thực Hành ELPAC – https://www.elpac.org/resources/practicetests/ 

Hiểu về Video Báo Cáo Điểm Số Học Sinh ELPAC Tổng Thể –  

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-summative-elpac-ssr-english/    

 

Vấn Đề từ Cộng Đồng:  Không Áp Dụng          

     

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

 

Khác: ___ Không Áp Dụng _________________________________________________________________ 

 

Cuộc họp kết thúc: 6:52 chiều.   

   

Trân trọng đệ trình, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký, Dịch Vụ Giáo Dục 

Thư Ký, Ủy Ban Cố Vấn Học Khu 

https://www.elpac.org/resources/practicetests/
https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-summative-elpac-ssr-english/

