
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 4 năm 2018 

5 giờ 30 Chiều -7 giờ 30 Tối 
 

Thời gian Nghị Trình Diễn Giả Chú Thích/Đề Nghị 

5:30-5:40 

Chào Mừng 
và Giới Thiệu 
  

Maria Flores, Chủ tịch 
Theresa Hernandez, Phó Chủ 
Tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký 

• Bà Theresa Hernandez chào mừng mọi quan khách đến tham dự buổi họp DELAC lần thứ 6 năm học 2017-18.   

5:40-5:45 Tán Thành 
Biên Bản 

Vanessa Girard, Giám Đốc 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 

• Bà Vanessa Girard yêu cầu mọi người dành ra ít phút để đọc và thông qua biên bản họp lần trước.  Một phụ huynh giơ tay đồng ý và 
những người khác cũng giơ tay đồng ý.  Biên bản được tán thành.  

5:45-6:40 

Quấy Rối 
Tình Dục 

Raoul Bozio,  Tư Vấn Tại Gia 
Stephan Brown,  Giám Đốc, 
Các Dịch Vụ Gia Đình và Hỗ 
Trợ Học Sinh 
 

• Raoul Bozio thông qua điều luật giáo dục giới tính.  Sách nhiễu tình dục được giải thích và các ví dụ cho từng trường hợp được đưa ra để 
chia xẻ.     

• Ông Stephan Brown nói về tiến trình điều tra và việc lưạ chọn các câu trả lời gì cần được lấy tại các trường cũng như tại học khu.  Nếu 
giải pháp không được chấp nhận, một cuộc điều tra chi tiết hơn sẽ được tiến hành.  Ông Brown chia xẻ việc xem xét gần đây về mẫu đơn 
khiếu nại việc sách nhiễu tình dục có sẵn được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.  Mẫu phản hồi tới các khiếu nại cũng được chia xẻ và 
được giài thích theo các câu hỏi được phụ huynh đặt ra.  Trong hầu hết các trường hợp, việc tư vấn được đưa ra cho kẻ sách nhiễu cũng 
như nạn nhân.  Trong một số trường hợp, tư vấn được đòi hỏi để đáp ứng một số điều kiện nhất định.     

6:40-7:15 

Cập Nhật 
LCAP 

Cathy Morrison, Điều Phối 
Viên, LCAP/SPSA 

• Bà Cathy Morrison thông qua Cập Nhật Hằng Năm LCAP liên quan đến các mục tiêu và tiến trình học khu ra quyết định.  Bà ta xem xét 
vắn tắt 4 mục tiêu, kinh nghiệm bản thân, tính công bằng, và sự liên tục cải thiện.  Bà ta cũng giải thích về công thức quỹ kiểm soát địa 
phương, Chỉ Số Đáng Tin Cậy LCFF, Theo Dõi Chỉ Số Đáng Tin Cậy LCFF, và các số liệu LCAP.  Chi phí đánh giá thực tế  được xác 
định bằng việc tóm tắt năm học 2017-18.  Các chi phí này cũng được chia ra cho mỗi mục tiêu.  Bà Morrison cũng đưa ra một bản thông 
tin phản hồi của các quan khách tham dự đã hoàn tất và nộp lại.      

7:15-7:40 

ConApp Lisa Hayes, Giám Đốc, 
Chương Trình Liên Bang và 
Tiểu Bang 

• Bà Lisa Hayes xem xét Mẫu Đơn Hợp Nhất: Mục đích tài trợ của Title I, Title II, và Title III, các qui định và số tiền được phân chia.  Báo 
cáo nguồn quỹ Title I cho Mùa Đông Xuân năm 2017-18 được chia xẻ với nguồn quỹ mang theo từ năm học 2016-17.  Báo cáo như các 
quỹ này phải được chia xẻ với chính phủ liên bang hằng năm.  Học khu phải chia xẻ tin tức về Conn App và nguồn quỹ, mục tiêu và sự 
tiến bộ với các nhóm phụ huynh như DELAC, và SSC.   

7:40-7:40 

Bế Mạc  
Buổi Họp 

Maria Flores, Chủ tịch 
Theresa Hernandez, Phó Chủ 
Tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký 

• Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 40 tối 

    Buổi Họp Cuối Cùng sẽ là Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018  
 
Hiện diện tại buổi họp  
Các Viên Chức DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores (Vitalina Tufi still out with broken leg) 
Nhân Viên Học Khu: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee 
 
(Xem bảng ghi tên để biết tất cả các quan khách tham dự)   
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