
Vietnamese/DELAC Minutes 11-12-15/TD 

Biên Bản Họp DEAC 
Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 11, 2015 

6 giờ chiều -7 giờ 30 Tối 
Thời gian Đề mục Diễn giả Ghi Chú/Đề nghị 
6:00-6:10 Chào Mừng 

  
David Quintero 
(Chủ Tịch DELAC, phụ 
huynh) 

• Ông David Quintero, Chủ Tịch DELAC chào mừng mọi người đến tham dự buổi họp DELAC lần đầu tiên năm 
học 2015-16.  Nhân viên phòng Hỗ Trợ Đa Ngữ được giới thiệu và công bố bầu các viên chức DELAC mới.   
Nghị trình và biên bản của buổi họp lần trước được xem xét bởi tất cả quan khách tham dự.   Một hoạt động 
đã thực hiện và tán thành; nó được đại đa số mọi người đồng tình mà không có sự phản đối.  Như vậy, biên 
bản buổi họp trước đã được tán thành. 

6:10-6:40 
 

Bầu Viên Chức 
DELAC 

David Quintero 
(Chủ Tịch DELAC, phụ 
huynh) 
Vanessa Girard 
Giám Đốc, Phòng Hỗ 
Trợ Đa Ngữ 

• Có ý kiến cho rằng buổi bầu cử có thể diễn ra vào tháng tới thay vì bây giờ.  Tuy nhiên, đại đa số giơ tay 
muốn buổi bầu cử cần được tổ chức ngay tối nay để văn bản theo luật có thể được thiết lập cho phù hợp.  
Như vậy, việc đề cử đã được công bố và tất cả mọi người tham dự được yêu cầu bỏ phiếu cho mỗi vị trí bằng 
cách bỏ phiếu kín.  Ở vị trí Chủ tịch, các ứng viên bao gồm: Ông David Quintero, Bà Teresa Hernandez, và Ông 
Leonel Aguirre.  Ở vị trí phó chủ tịch, các ứng viên gồm: Ông Leonel Aguirre và Ông David Quintero.  Cho vị trí 
thư ký, các ứng viên gồm: Bà Laura Rios và Bà Vitalina Tufi.  Mỗi cử tri được yêu cầu phát biểu ngắn gọn về lý 
do tại sao họ muốn giữ vị trí mà họ đang được đề nghị cũng như đưa ra kinh nghiệm bản thân và phẩm chất 
của họ.  Các phiếu bầu được kiểm và các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử vào các vị trí: Chủ tịch - Bà 
Teresa Hernandez, Phó Chủ tịch – Ông Leonel Aguirre, và Thư Ký - Bà Laura Rios.  

6:40-6:55 Đánh Giá Các 
Nhu Cầu 

Vanessa Girard 
Giám Đốc, Phòng Hỗ 
Trợ Đa Ngữ 

• Dành ra 5 phút cho toàn bộ quan khách xem và đánh dấu vào các ưu tiên vào bản Đánh Giá Các Nhu Cầu.  
Các thành viên nêu ra ưu tiên cho các đề tài để thảo luận và hoạt động hoặc giáo dục sử dụng theo điểm số 
từ 1 đến 4.  Các mẫu được thâu thập và các kết quả sẽ được chia xẻ tại buổi họp DELAC lần tới.   

6:55-7:15 Những Cơ Hội 
Tham Gia của 
Phụ Huynh  

Cathy Morrison 
Điều phối viên, 
Strategic Plan/LCAP 

• Kế hoạch ưu thế cũ đã hết hạn năm 2014.  Một kế hoạch ưu thế cho phép chúng tôi biết về tầm nhìn của 
mình và đang dẫn dắt như là một học khu.  Bản thảo lần đầu về kế hoạch ưu thế cho năm 2016-2021 được 
phân phối tới các quan khách tham dự.  Hơn nữa, một bản khảo sát về tin tức phản hồi của cộng đồng cũng 
được phân phối bằng các ngôn ngữ và mọi người tham dự được khuyến khích đóng góp và nộp lại.  LCAP 
được viết ra cách đây 2 năm đã được công nhận và được hiệu chỉnh theo kế hoạch ưu thế cũ.  LCAP có 4 mục 
tiêu và mỗi mục tiêu có các hoạt động thích ứng với nó.  Một tiểu ủy ban cụ thể quyết định bởi các phụ 
huynh có học sin học tiếng Anh thì cần thiết gặp gỡ để thảo luận LCAP và phát biểu ý kiến phù hợp.  Mẫu đơn 
dành cho các ủy ban đã được dịch ra 5 thứ tiếng hiện có sẵn cho các phụ huynh nào muốn nộp đơn.   

7:15-7:25 Dữ Liệu SBAC  Vanessa Girard 
Giám Đốc, Phòng Hỗ 
Trợ Đa Ngữ 

• Năm ngoái các học sinh lấy bài kiểm tra SBAC, và bài đó khó hơn hẳn so với các bài kiểm tra tiêu chuẩn trước 
đây.  Theo kết quả, chỉ có 9% các học sinh học tiếng Anh đạt được và/hay vượt qua tiêu chuẩn ELA.  Tuy 
nhiên, các học sinh RFEP đạt 57%.  Ở môn toán, 11% các học sinh EL đạt được và/hay vượt qua tiêu chuẩn về 
toán, trong khi các học sinh RFEP đạt được 43%.  Tin tức này cũng có sẵn tại các trường và các lớp toàn học 
khu.   

7:25-7:30  David Quintero 
(Chủ Tịch DELAC, phụ 
huynh) 

• Ông David Quintero bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 30 tối 

   •  Buổi họp kế tiếp: ngày 20 tháng 1, 2016  
 


