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Thời gian Hạng Mục Diễn Giả Ghi Chú/Đề Nghị 
5:30-5:35 Chào mừng và 

Phần giới thiệu 
Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ 
tịch 
Velia Mercado, Thư ký 

• Mọi người được chào đón tại buổi họp. 

5:35-5:45 Tán thành biên 
bản 

Velia Mercado, Thư ký • ‘Một giáo viên trường Cal Middle’ cần sửa đổi biên bản ngày 11 tháng 12, 2019 về phần của Bà Leana 
Sanchez, là vị giáo viên đã thắng trong buổi bầu cử cho vị trí Phó Chủ Tịch DELAC.  Biểu quyết cho việc 
tán thành biên bản được thực hiện.  Biểu quyết lần thứ hai và biên bản được tán thành.   

5:45-6:30 Sử dụng Cổng 
Phụ Huynh trong 
Infinite Campus 

Rhonda Rode, Giám đốc, 
các Hệ Thống Dữ Liệu và 
Học Sinh 

• Bà Rhonda Rode, Giám Đốc Hệ Thống Dữ Liệu và Học Sinh đưa ra một cái nhìn tổng thể về Infinite 
Campus thông qua Cổng Phụ Huynh (Parent Portal).  Để tiếp cận vào hệ thống, quí vị cần tạo ra một tài 
khoản với tên tài khoản và mật khẩu tại trường của quí vị để chứng minh quí vị là ai.  Bà ta hướng dẫn mọi 
người để vào trang mạng nơi Infinite Campus có thể được tiếp cận.  Một khi quí vị đã đăng nhập vào, quí vị 
sẽ có thê nhìn thấy bất kỳ các tuyên bố, thông tin của trường trong học khu về con mình, về các môn học, 
giáo viên và các bài tập được yêu cầu trong lớp của cháu.  Quí vị có thể nhìn thấy điểm học của cháu và 
email của giáo viên ở bên phải của trang.  Quí vị cũng có thể kiểm tra việc đi học chuyên cần của con mình 
trong mỗi lớp và toàn bộ.  Quí vị cũng có thể kiểm tra để xem các bài kiểm tra tiểu bang của con mình cũng 
như nhấn vào đường dẫn để lấy được bảng điểm mà quí vị có thể in ra.     

6:30-6:45 Biện Pháp Trái 
Phiếu của Học 
Khu năm 2020 

Amna Javed, Quản lý 
GIS/Cơ sở vật chất, Dịch vụ 
Hỗ Trợ Cơ Sở Vật Chất 
 

• Bà Amna Javed chia xẻ tin tức về Biện Pháp H:   biện pháp cải thiện công nghệ, lớp học, phòng thí nghiệm 
của Học Khu Sacramento.  Việc bỏ phiếu vào tháng 3 và là bỏ phiếu cho phần trả lời Có hoặc Không.  Nếu 
có 55% phiếu bầu trở lên cho phần trả lời “Có”, trái phiếu sẽ được thông qua.  Nếu trái phiếu được thông 
qua vào tháng Ba, nguồn tiền sẽ được sử dụng để cải thiện tất cả các yêu cầu được liệt kê ở trong Biện Pháp, 
bao gồm sửa chữa và nâng cấp các trường địa phương.  Cần thêm chi tiết có thể được lấy trên trang mạng tại 
www.scusd.edu/MeasureH hay gọi số (916)643-8233. 

6:45-7:15 Can Thiệp Tập 
Đọc bậc Tiểu 
Học 

Jeannette Schroder, Điều 
Phối Viên, Môn Tiếng Anh 

• Bà Jeannette Schroder nói một chút vấn đề lịch sử của Giáo Trình Tiếng Anh và Phương Pháp Dạy phần 
Đọc cho các lớp từ K-2 Mới tại Học Khu Sacramento.  Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiểu Bậc (MTSS) được sử dụng 
để giúp đỡ việc can thiệp.  Thành tích ELA của SBAC là một bài kiểm tra của tiểu bang mà có thể được 
dùng để so sánh cách thức các học sinh EL trình bày khả năng đọc so với tất cả các học sinh khác.  Một vấn 
đề khác là việc đánh giá chung:  một trong những bài kiểm tra mà tất cả các giáo viên ở một trình độ lớp đưa 
ra cho các học sinh để đánh giá sự tiến bộ trong khả năng đọc hiện tại và lập kế hoạch giảng dạy trong tương 
lai dựa trên những gì học sinh cần được học.  Với sự đánh giá chung này, chúng tôi có thể nắm bắt các em ở 
trình độ lớp mẫu giáo và sắp xếp các em vào đúng lớp để hỗ trợ và cung cấp các nguồn mà các em cần.  Bà 
ta chỉ cho mọi người cách dễ dàng để giúp đỡ con em họ học về âm, âm tiết, và cách sắp xếp trong bất kỳ 
ngôn ngữ nào.   

http://www.scusd.edu/MeasureH
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7:15-7:30 Buổi họp bế mạc Llova Ayala, Chủ tịch 
Leana Sanchez, Phó chủ 
tịch 
Velia Mercado, Thư ký 

• Các đề nghị được hỏi liên quan đến những vấn đề có thể được nói ở Buổi Họp DELAC kế tiếp.  Các đề nghị 
là:    
- Phương pháp tham dự và trách nhiệm của ELAC.   Buổi họp tiểu ủy ban? 
- Ngân sách/SSC.  Cách thức để báo cáo tới hiệu trưởng.  Tài liệu hướng dẫn. 
- Các bên liên đới/Phụ huynh đóng góp vào Các Chương Trình/bài Kiểm Tra.  Hiện Tại/Sắp Tới – Các bước 
nâng cao cho giáo trình môn khoa học.  
- Đại diện Ủy Ban Quản Trị.  Mời một thành viên Ủy Ban Quản Trị khu vực tới dự mỗi DELAC để quan sát 
trường nào đang hiện diện.     
  Mời các hiệu trưởng tham dự. 

Buổi họp bế mạc lúc 7 giờ 30 tối.  


