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Thời gian Chủ Đề Diễn Giả Ghi Chú 

5:30 – 5:40 Chào mừng và 
phần giới thiệu 

Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ tịch 

 Bà Llova Ayala và Bà Leana Sanchez bắt đầu buổi họp với lời chào mừng quan khác 
dự họp trên Zoom.   

5:44 – 5:50 Định Hướng và 
Hỗ trợ Zoom 

Vanessa Girard, Giám Đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 

 Bà Leana Sanchez trình bày cách thức dùng Zoom và những đặc tính của nó cho 
mọi người.  

5:50 – 6:05 Các Viên Chức 
DELAC/Nhân 
viên Đa Ngữ giới 
thiệu với Phụ 
huynh 

Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ tịch 
 

 Tất cả các thông dịch viên tự giới thiệu về họ và ngôn ngữ đại diện.  Tất cả những 
người tham dự cũng giới thiệu về họ và trường họ đại diện.   

6:05 – 6:15 Cập nhật của 
Phòng Học Vấn 
Đa Ngữ cho năm 
học 2020-21 

Vanessa Girard, Giám đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 

 Bà Vanessa Girard tuyên bố bà sẽ rời khỏi học khu ở vị trí hiện tại.  Quyết định ra đi 
không phải do bà ta; học khu đã quyết định để bà đi.  Năm tới, sẽ có giám đốc 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ và Điều Phối Viên mới.  Nguồn quỹ của Phòng Học Vấn Đa 
Ngữ sẽ được giữ gần giống như hiện tại.  Bảng phân tích về nguồn quỹ của Phòng 
Học Vấn Đa Ngữ được chia xẻ với mọi người qua phần trình bày trên Powerpoint.  
Các trường nhận được nguồn quỹ EL thông qua nguồn tiền LCFF/EL của học khu.  
Phòng Học Vấn Đa Ngữ đã đang hỗ trợ các trường và giáo viên bằng việc chia xẻ 
các thực hành tốt nhất cho các học sinh EL, sử dụng giáo trình hiện tại của chúng 
tôi, và bằng cách ủng hộ việc phản hồi nhiều ngôn ngữ về COVID-19. 

6:15 – 6:50 Quí vị và gia 
đình cần gì cho 
năm học mùa 
Thu này? Nhận 
tin tức phản hồi 
từ phụ huynh 

Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ tịch 
 

 Đường dẫn cho Việc Khảo Sát Học Tập Từ Xa được chia xẻ tới các thành viên 
DELAC, để trả lời nếu họ muốn.  Ngoài ra, đường dẫn về Bữa Ăn Mùa Hè Miễn Phí 
tại các trường cũng được chia xẻ với mọi người cùng với các đặc tính có thể thay 
đổi từ Tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác.  Đường dẫn cho mẫu đơn để nộp đơn để 
nhận thẻ P-EBT cũng được chia xẻ trong trường hợp phụ huynh nào cần giúp đỡ 
mua lương thực trong thời gian của đại dịch.  

 Thảo Luận Nhóm/Đóng góp:   
o Việc thống nhất các buổi họp trên Zoom cùng lúc với sự tham gia của phụ 

huynh.  Việc trao đổi quan trọng từ bây giờ cho đến khi bắt đầu năm học 
2020-2021 giúp các phụ huynh có thể liên lạc với giáo viên và nhà trường.    

o Các giáo viên quan ngại do bởi các học sinh sẽ không tham dự các bài học 
trực tuyến do không có động cơ để duy trì và cải thiện điểm (tuyên bố 
trong hợp đồng hợp pháp giữa 2 bên-the hold harmless clause).  Đây 
không phải là vấn đề bắt đầu vào năm học mới do bởi các học sinh sẽ phải 
chịu trách nhiệm khi tham dự các bài học trực tuyến.     
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o Dạy kèm thì cần thiết, đặc biệt các học sinh EL lớp lớn hơn, đang bị tụt hậu 
trong mùa dịch COVID-19 này.     

o Một phụ huynh phát biểu rằng một đại diện DELAC nên hiện diện tại mỗi 
buổi họp của ủy ban quản trị để hỗ trợ cho các phụ huynh EL và giữ cho 
trường có trách nhiệm. 

6:50-7:00 Bế mạc buổi 
họp  

Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ tịch 

 Buổi họp bế mạc lúc 7 giờ 30 tối.   

 


