Tại Sao Tôi Cần Tham Dự Một Buổi Họp

Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh
(ELAC) tại các trường



Gặp gỡ các phụ Huynh tham dự khác.

ELAC là gì?



Tìm hiểu các dịch vụ và chương trình
trong học khu.



Tham gia vào tiến trình ra quyết định
của học khu.

Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh (ELAC) là
một ủy ban trường dành cho các phụ huynh và
phải được lập ra khi một trường có trên 21 học
sinh học tiếng Anh trở lên ghi danh học.



Tìm hIểu biết và sửa đổi Kế Hoạch
Tổng Thể Học Sinh Học Tiếng Anh của
học khu.

Cách Thức Để Tôi Trở Thành một
Thành Viên DELAC

Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm cố vấn cho hiệu
trưởng và nhân viên:


Về các chương trình và dịch vụ cho học sinh
học tiếng Anh và



Cho việc phát triển kế hoạch học tập của
trường cùng với Ủy Ban Trường trong năm
học tới

Ủy Ban Cố Vấn
Học Sinh Học
Tiếng Anh Cấp
Học Khu
DELAC

Là Tiếng Nói Của Trường Quí Vị







Tham dự các buổi họp ELAC tại trường
con quí vị.
Hỏi hiệu trưởng về việc quí vị có thể là
một đại diện của trường tại các buổi
họp DELAC được không.
Tham gia các buổi họp ELAC và DELAC.
Ra ứng cử và được bầu vào.

Thắc Mắc?



Gọi cho phòng học vấn đa ngữ tại số:
916-643-9446.
Gọi cho Trung Tâm Định Hướng và
Tuyển Chọn (MOC) số (916) 643-2374.
Trung tâm luôn có sẵn các thông dịch
viên tiếng Tây Ban Nha, Hmông, Hoa,
Tiếng Việt và Tiếng Nga.

Để biết thêm về trường của con quí vị, tham dự
các buổi họp ELAC đều đặn để quyết định việc
quí vị có muốn tham gia.

Cùng Đạt Được
Nhiều Ngôn Ngữ

Để can dự được nhiều hơn, hãy tham gia vào
những lần bầu cử và trở thành một viên chức
được bầu.
Các phụ huynh không cần phải có kinh nghiệm.
Quí vị sẽ nhận được sự huấn luyện và các tài
liệu để giúp thực hiện trách nhiệm cố vấn.
Bằng cách can dự và tham gia, quí vị có thể trở
thành Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, hoặc Thư Ký được
bầu chọn, và mang lại sự thay đổi cho các học
sinh!

Sacramento City Unified School District
5735 47th Ave
Sacramento, California 95824
916-643-9446
http://www.scusd.edu/multilingual-literacy-english-languagelearners

SỨ MỆNH

MỤC ĐÍCH

CỘNG ĐỒNG

Sứ Mệnh của DELAC:

Mục đích của DELAC là để:

Các Buổi Họp Chung:

Sứ mệnh của Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học
Tiếng Anh Cấp Học Khu (DELAC) trong học khu
Sacramento (SCUSD) là để cố vấn các viên
chức học khu các chương trình và dịch vụ cho
học sinh học tiếng Anh. Mục tieu tổng quát
của chúng tôi là để giúp các học sinh học tiếng
Anh đạt được sự thong thạo nhiều ngôn ngữ
và thành công trong học tập.

Cố vấn cho Giám Đốc Học Khu Sacramento và Ủy
Ban Quản Trị liên quan đến học khu về:
 Tiến hành xem xét không ngừng Kế Hoạch
tổng thể của học khu và đề nghị sửa đổi để
phản ánh các nhu cầu và những ưu tiên,
 Chịu trách nhiệm không ngừng việc xem xét
thực hiện các chương trình cho học sinh học
tiếng Anh,
 Giám sát và đảm bảo sự hiệu quả của các
chương trình với nhân sự học khu,
 Xem xét và đưa ra kiến nghị cho việc phát
triển và cập nhật hằng năm về Kế Hoạch Trách
Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP),
 Lấy những hành động khác theo yêu cầu Luật
Giáo Dục.

DELAC của Học Khu Sacramento họp mặt trong những
tháng theo sau:
Tháng 10
Tháng 12
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5

Các Buổi Họp của chúng Tôi:
Các buổi họp của chúng tôi cung cấp nhiều cơ
hội cho các phụ Huynh tìm hiểu về các chính
sách, chương trình, dữ liệu của học khu và
nhiều hơn nữa. Các nghị trình được phát triển
từ một bản khảo sát những sở thích được điền
bởi tất cả các vị khách tham dự buổi họp đầu
tiên vào tháng 10.
Phụ Huynh Tham Gia:
Các buổi họp được lập ra nhằm tạo ra một môi
trường mà ở đó các phụ Huynh có thể hợp tác
với nhân viên học khu, nhân viên trường và
thành viên cộng đồng trong một nơi an toàn.
Các phụ Huynh và thành viên cộng đồng có thể
nêu các thắc mắc trong lúc hiện diện để nhận
được thông báo về các thủ tục và tiến trình có
thể xảy ra tại học khu và ở trường. Các phụ
Huynh được khuyến khích tham gia và làm việc
như là một đội ngũ với trường.

Các buổi họp được tổ chức tại Phòng Họp Cộng Đồng,
Trung Tâm Serna từ 5 giờ 30—7 giờ 30 chiều trong
các ngày họp. Để có một danh sách các ngày họp
DELAC trong năm học hiện tại, xin lên trang mạng:
http://www.scusd.edu/district-english-learneradvisory-committee-delac

Những Bổn Phận Khác:
Phát triển và cung cấp các báo cáo hằng năm tới
Giám Đốc Học Khu và Ủy Ban Quản Trị về tình
trạng của các chương trình cho Học Sinh Học tiếng
Anh cũng như chức năng của ELAC và DELAC.
Dạy cho phụ huynh hệ thống trường giúp họ có
kiến thức để hỗ trợ con em họ.
Nhận chi tiết các báo cáo hằng năm về tình trạng
tuân thủ theo những yêu cầu của tiểu bang và liên
bang.
Giúp các phụ huynh hiểu được tiến trình tái sắp
xếp cho con em của họ.

Cung cấp giữ trẻ thông qua Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ
Huynh. Dịch Thuật và thông dịch được cung cấp cho
các ngôn ngữ sau đây:
Tiếng Hoa
Tiếng Hmông
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
CÁC ĐỀ TÀI:
Các đề tài họp được đề nghị bởi các thành viên DELAC
và được quyết định bởi Ủy Ban Điều Hành DELAC.
Các đề tài gần đây bao gồm: kế hoạch và ngân sách
LCAP, các chương trình liên bang và tiểu bang, nạn bắt
nạt, tái sắp xếp, ELPAC, những tiêu chuẩn ELD, và
những yêu cầu tốt nghiệp và cách thức vào đại học.

