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

Cuộc Họp Chung với Ủy Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) 
  

 Biên Bản Cuộc Họp DELAC/DAC ngày 30 tháng 10 năm 2019  

                                   Ngày                                                     
         

 

Thành Viên Có Mặt: Xem danh sách đính kèm đại diện __X__ các đại diện phụ huynh DELAC, _X__ khách 

mời phụ huynh bổ sung, _X__ quản trị viên học khu, __X__ nhân viên/giáo viên học khu, thành viên hội đồng        

và _____ khách mời. 

 

Yêu Cầu/Đào Tạo Pháp Lý Được Đề Cập: Ngày/(các) chủ đề ban đầu được đề cập trong cuộc họp cùng tóm 

tắt sẽ được phản ánh trong biên bản. 

1 Phát triển/sửa đổi bản Kế Hoạch Tổng Thể học khu cho các chương trình và dịch vụ giáo dục dành cho Học 

Viên Anh Ngữ cân nhắc Kế Hoạch Đơn Lẻ cho Thành Tích Học Sinh. 

2 Thực hiện đánh giá nhu cầu toàn học khu trên cơ sở từng trường. 

3 Thiết lập kế hoạch, mục tiêu, và mục đích học khu dành cho các chương trình và dịch vụ cho Học Viên Anh 

Ngữ. 

4 Phát triển kế hoạch để đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu giáo viên và trợ giảng hiện hành. 

5 Quản lý điều tra dân số ngôn ngữ hàng năm. 

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

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

 

Cuộc họp này được yêu cầu tổ chức vào   6:07 chiều   bởi chủ tịch DELAC:   Tonya Trim   

                                   
Tên

   

  

Biên Bản Cuộc Họp: Sẽ phê duyệt ở cuộc họp tiếp theo. 

 

Được đề nghị bởi____________Không Có____________________________   Sẽ phê duyệt ở cuộc họp tiếp 

theo.                                
    

Báo Cáo của Hội Đồng Giáo Dục:       trình bày một báo cáo từ cuộc họp 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 cung cấp. 

 

Chủ Đề Bắt Buộc: Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục, Tonya Trim đã chào đón các thành viên và chia sẻ rằng sẽ có 

một cuộc họp DAC/DELAC kết hợp bổ sung vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Bà đã giới thiệu các thành viên 

với Phó Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục, Dan Deguara 

Ông Deguara phát biểu với ủy ban về LCAP, kế hoạch của học khu về cách hỗ trợ học sinh. Ông nhắc nhở các 

thành viên về Hồ Sơ Hoc Viên Anh Ngữ của Học Khu Evergreen – “Chúng ta hướng học sinh đến học tập đích 

thực”  Ông cũng đề cập tới một số ưu tiên của tiểu bang: Điều Kiện Học Tập, Gắn Kết và Kết Quả Học Sinh. 
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Ông Deguara giải thích rằng LCAP là một kế hoạch kéo dài ba năm và năm nay sẽ là khởi đầu cho ba năm này. 

Ông thảo luận về điểm mạnh và các thách thức: 

 

Điểm Mạnh 

Thuế đất 

Nhân viên 

Nhân viên hỗ trợ 

Các Khía Cạnh Học Tập Xã Hội và Cảm Xúc 

(SEAL)  

Hồ Sơ Tiếng Anh của Học Viên 

An toàn địa điểm 

Can Thiệp và Hỗ Trơ Hành Vi Tích Cực (PBIS) 

Thiết lập hợp đồng nhiều năm 

 

 

Thách Thức 
Thâm hụt trong kết cấu 

Tài trợ học sinh & giảm tỷ lệ ghi danh 

Hỗ trợ giảng dạy 

Hỗ trợ Phát Triển Anh Ngữ (ELD) 

Thúc đẩy chất lượng sáng tạo 

Bắt kịp với môi trường thay đổi 

Lưu giữ bằng cấp chuyên môn

 

Ông Deguara cũng thảo luận về các câu hỏi và ý tưởng chẳng hạn như: cách sử dụng các cơ sở, sáng kiến xanh, 

và hỗ trợ các ngành STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Toán Học). Ông cũng thảo luận về các phản hồi 

hội đồng và cộng đồng. 

Ông cũng chia sẻ với các thành viên về Mục Tiêu Kế Hoạch Chiến Lược: 

1. Sự thành công của học sinh 

2. Văn hóa, khí hậu và sự an toàn 

3. Nguồn nhân lực chất lượng cao 

4. Thu hút và giữ chân học sinh 

5. Sự bền vững về tài chính 

Thông tin về cách thành viên có thể truy cập vào Báo Cáo Đánh Giá California được cung cấp trực tuyến tại 

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/. Kết thúc cuộc họp, Ông Deguara đã chia sẻ với các thành viên rằng sẽ 

có nhiều phiên LCAP hơn trong tháng 2 năm 2020.. 

Chủ Đề Quan Tâm:   Không Có       

 

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

     

Theo Dõi (các) Chủ Đề: (Người thực hiện?)   Không Có        

 

Khác:   ________________            

 

Các Vấn Đề Từ Cộng Đồng: (Người thực hiện?)      Không Có       

 

Cuộc họp kết thúc vào: 6:53 chiều.   

   

Trân trọng kính gửi, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Nhân Viên 

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

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/

