
 

 
Họp Hội Đồng Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ của Học Khu (DELAC)  

  

Biên Bản Cuộc Họp DELAC ngày 26 tháng 4 năm 2017 

                                     Ngày                                                        
         

 

Thành Viên Tham Dự: Vui lòng xem các danh sách đính kèm bao gồm __X__ người đại diện cho phụ huynh  

trong DELAC, _X__ các khách mời phụ huynh được bổ sung, _X__ các quản trị viên học khu, __X__ các giáo 

viên/nhân viên học khu, các thành viên hội đồng        và _____ các khách mời. 

 

 

 

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

được bản tóm tắt trong biên bản.  

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

Học Viên Anh Ngữ có xét đến Kế Hoạch Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học Sinh. 

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

3 Thành lập chương trình, mục tiêu và mục đích của học khu đối với các chương trình và dịch vụ dành cho 

Học Viên Anh Ngữ. 

4 Xây dựng chương trình để đảm bảo tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của giáo viên và trợ giảng. 

5 Quản lý cuộc tổng điều tra ngôn ngữ hàng năm.  

6 Đánh giá/nhận xét về các quy trình tái phân loại của học khu.   

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

 

 

Cuộc họp được yêu cầu sắp xếp vào lúc   6:04 tối   bởi Giám Đốc Giảng Dạy:   Denise Williams    

                         
Tên

 

          
 

Biên Bản Cuộc Họp:  Mỗi thành viên đã đọc biên bản từ cuộc họp DELAC ngày 29 tháng 3 năm 2017.  

Biên bản này được Bertha Tinajero, Đại Diện Trường Millbrook thay đổi và được tán thành bởi Sergio Scaglia, 

Đại Diện Trường Cadwallader rằng biên bản được phê duyệt bằng văn bản (X) hoặc được chỉnh sửa/sửa đổi: 

____ 

    

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

Hội Đồng Giáo Dục. Chủ Tịch/Phó Chủ Tịch nhắc các đại diện tham dự cuộc họp tới được lên lịch vào               

 (ngày).   Không đưa ra báo cáo nào. 

 

Chủ Đề Bắt Buộc: Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, đã xác định chủ đề bắt buộc trong cuộc họp, 

Chương Trình Tổng Thể cho Học Viên Anh Ngữ. Cô Williams nói rằng Chương Trình Tổng Thể cho Học 

Viên Anh Ngữ, Một Thiết Kế thúc đẩy Sự Vượt Trội cần được sửa đổi cho năm học tới. Cô đề nghị các thành 

viên bắt đầu công việc sửa đổi tại cuộc họp. Cô Williams giải thích rằng bảy chương của chương trình bao gồm 

tất cả các bên liên quan trong đó có cả các giáo viên và phụ huynh. Cô đã thông báo cho các thành viên rằng họ 

cần xem qua tám yếu tố để góp ý về những thiếu sót có thể có trong chương trình của chúng ta. Các thành viên 

được chia thành hai nhóm để bắt đầu xem xét hai yếu tố trong số đó:  

#1  Triển khai thực hiện: Thực hiện đầy đủ chương trình thống nhất và nhất quán (phạm vi & trình tự) 

thể hiện cách sử dụng các tài liệu và đề xuất cấu trúc thời gian giảng dạy. 



 5  Sự Tham Gia của Phụ Huynh: Sự tham gia của phụ Huynh của ELL và RFEP  có ý nghĩa rất lớn 

trong việc giáo dục các em.

 

Cô Williams đã yêu cầu các thành viên xem xét những tài liệu được sử dụng, chẳng hạn như những tài liệu được 

Julie Clark trình bày tại cuộc họp DELAC ngày 29 tháng 3. Mỗi nhóm thành viên thảo luận về một trong hai 

yếu tố và liệt kê những sửa đổi có thể có. Trong phần chia sẻ của mình, các thành viên đã đưa ra những đề nghị 

sau:  

 

 #1 Triển khai thực hiện: 

    a)  Cần mô tả các tài liệu giảng dạy được sử dụng. 

  b)  Cần thêm thông tin về Khung ELA/ELD. 

  c)  Sửa đổi thuật ngữ “được thực hiện đầy đủ”. 

 #5  Sự Tham Gia của Phụ Huynh: 

a) Liệt kê tất cả các chủ đề trong năm 

b) Nhóm ELAC tại các cơ sở nhà trường để chia sẻ mức độ tham gia 

c) Ghi nhận (tức là các chứng nhận) dành cho những phụ huynh tham gia tất cả các cuộc họp 

Chủ Đề Quan Tâm:   Không áp dụng        

 

Các Chủ Đề hoặc Bài Trình Bày Khác: (ý kiến phản hồi/lời khuyên/nhận xét từ phụ huynh):    

     

Thẽo Dõi (các) Chủ Đề: (Do ai thực hiện?)   Không áp dụng       

 

Khác:  Cô Williams đã kết thúc cuộc họp với một lời nhắc về Potluck diễn ra ngày 31 tháng 5. Cô cũng chia sẻ 

thông tin cập nhật về các Giải Thưởng Kỷ Niệm Phân Loại Lại và Giải Thưởng Pathway. Cô Williams đã chia 

sẻ tin tức về Giải Thưởng Tháng Vận Động vì Học Viên Song Ngữ/Đa Ngôn Ngữ Cấp Quốc Gia được trao cho 

học khu vào ngày 25 tháng 4 và một giải thưởng bổ sung sẽ được trao vào ngày được nêu dưới đây tại Văn 

Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara cho sự tham gia của học khu vào chiến dịch “Tên của Tôi, Bản Sắc của 

Tôi”. Cô đã phát biểu rằng Học Khu Evergreen cũng được vinh danh trên"Bức Tường Danh Dự" của Văn 

Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara về những đóng góp của học khu cho Giải Thưởng Pathway. Cô tiếp tục nhắc 

nhở về các sự kiện sắp tới của học khu như các lớp Đại Học dành cho Phụ Huynh, hội chợ Tech Expo được tổ 

chức tại James F. Smith vào ngày 29 tháng 4 và Phòng Trưng Bày Tác Quyền Gia Đình vào ngày 8 tháng 5  

 

Các Vấn Đề được phản ánh từ Cộng Đồng: (Do ai thực hiện?)      Không áp dụng    

   _____ 

Cuộc họp kết thúc vào: 7:07 tối   

   

Trân trọng kính gửi, 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Nhân Viên ELD, Phòng Phát Triển Anh Ngữ  

Thư Ký, Hội Đồng Cố Vấn Học Viên Anh Ngữ của Học Khu  


