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Ủy Ban Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ Học Khu (DELAC) 

 

 Biên Bản Cuộc Họp DELAC vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 

                        Ngày                                                          
         

 

Thành Viên Tham Dự: Xem các danh sách được đính kèm cho biết__X__ phụ huynh là đại diện DELAC, 

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

hội đồng        và_____ khách. 

 

 

Yêu Cầu Pháp Lý/Vấn Đề Đào Tạo Được Bàn Đến: Ngày/(Các) chủ đề ban đầu được trình bày tại cuộc họp 

này với nội dung tóm tắt được phản ánh 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 xem xét đến Kế Hoạch Riêng đối với Thành Tích Học Tập của Học Sinh. 

2 Tiến hành đánh giá nhu cầu trên toàn học khu trên cơ sở từng trường. 

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

Anh Ngữ. 

4 Xây dựng kế hoạch để đảm bảo tuân thủ bất cứ yêu cầu hỗ trợ giáo viên và công tác giảng dạy được áp dụng 

nào. 

5 Tiến hành điều tra ngôn ngữ hàng năm. 

6 Xem xét/nhận xét về quy trình tái phân loại của học khu. 

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

 

Buổi họp đã được bắt đầu chính thức vào   6:00 chiều   bởi Giám Đốc Giảng Dạy:   Denise Williams    

                                                            
Tên

   

  

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

 

Được đề xuất phê duyệt bởi       Sẽ được phê duyệt vào cuộc họp tiếp theo.                                

    

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

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

được lên lịch cho              ___________(ngày).   Không có báo cáo nào được đưa ra. 

    

Các Vấn Đề Từ Công Chúng: (Hành động bởi ai?)      Không Áp Dụng      

 

Chủ Đề Bắt Buộc:   Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, đã chia sẻ với các thành viên về ELPAC (Đánh 

Giá Trình Độ Thành Thạo Anh Ngữ Ở California), đánh giá mới đối với học viên Anh Ngữ sẽ thay thế CELDT 

(Bài Kiểm Tra Phát Triển Anh Ngữ Ở California). Bà nói rằng khoảng thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu vào Thứ 
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Hai, ngày 5 tháng 2 năm 2018 và sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2018. Bà Williams giải thích rằng bài 

kiểm tra mới sẽ có hình thức mới. Bà đã nói với các thành viên về những cách mà phụ huynh có thể giúp con 

em mình chuẩn bị cho ELPAC và tầm quan trọng của bài kiểm tra. Phụ huynh có thể truy cập trang web 

ELPAC để biết các câu hỏi mẫu qua địa chỉ www.elpac.org.    

Denise Williams cũng chia sẻ với các thành viên về cổng thông tin/bộ phận lưu trữ của học khu đặt tại Bulldog 

Tech trên khuôn viên LeyVa và những cơ hội thú vị để họ có thể truy cập vào cổng thông tin. Thông qua công 

nghệ nghe nhìn thực tế ảo nhập vai, những người truy cập vào cổng thông tin có thể có trải nghiệm được chia sẻ 

khi nói chuyện trực tiếp với ai đó tại một địa điểm khác ở đâu đó trên thế giới. 

 

Chủ Đề Quan Tâm:   Martha Gabaray, chuyên gia chương trình của Tổ Chức Trẻ Em Tăng Cường Sức Khỏe 

thuộc Quận Santa Clara đã trao đổi với các thành viên về một chương trình miễn phí dành cho phụ huynh, “10 

Bước để Quý Vị Khỏe Mạnh Hơn”. Chương trình sẽ được cung cấp cho cộng đồng thông qua Trường Đại Học 

dành cho Phụ Huynh vào ngày 1, 8 và 14 tháng 3 tại Trường Trung Học Cơ Sở LeyVa (Phòng 6) từ 6:00 chiều 

đến 7:30 tối. Chương trình sẽ tập trung vào tầm quan trọng của Lịch Trình, Cơ Cấu và Thói Quen Ăn Uống 

Lành Mạnh, và các Bí Quyết để Nuôi Dạy Trẻ Em Ăn Uống Lành Mạnh, Hạnh Phúc. 

 Lida Gaines, Người Giám Sát - Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em đã trao đổi với các thành viên về những cách 

thức mà Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em giúp học sinh đưa ra những lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn. Một ý tưởng 

dành cho học sinh là “ăn uống theo màu sắc” bằng cách chọn nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chưa 

qua xử lý, có màu sắc khác nhau mỗi ngày. Các học sinh cũng được khuyến khích “Chọn Những Gì Các Em 

Thích, Ăn Những Gì Các Em Chọn”. Bà Gaines đã chia sẻ với các thành viên về việc luân phiên thay đổi theo 

lịch Chương Trình Cung Cấp Lưu Động Quầy Salad tại các trường học của Học Khu Evergreen. Bà cũng chia 

sẻ một thực đơn mẫu hàng ngày cho quầy salad và giải thích rằng học sinh nên tự chọn mình một ít rau diếp và 

chọn thêm năm món trên quầy salad. 

 

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

     

Theo dõi (các) Chủ Đề: (Hành động bởi ai?)   Không Áp Dụng   ____________  

 

Khác: ________________            

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Cuộc họp kết thúc: 7:02 tối    

   

Trân trọng đệ trình, 

 

http://www.elpac.org/
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Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Bộ Phận ELD, Bộ Phận Phát Triển Anh Ngữ 

Thư Ký, Ủy Ban Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ Học Khu  

 


