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Vietnamese/DELAC Minutes 10-26-17/TD 

Thời gian Hạng Mục Diễn Giả Chú Thích/Đề Nghị 
5:35-5:50 Chào Mừng và 

Giới Thiệu 
Teresa Hernandez, Chủ Tịch 
Laura Rios, Thư Ký 
Vanessa Girard, Giám Đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 

 

• Bà Teresa Hernandez chào mừng quan khách đến tham dự, bà cảm ơn mọi người và thông báo việc 
bầu các viên chức DELAC mới trong buổi họp tối nay.     

• Bà Laura Rios cũng chào mừng và cảm ơn mọi người đến tham dự.  Dành ra thời gian cho tất cả mọi 
người đọc biên bản của buổi họp kỳ trước.  Biên bản được tán thành với sự đồng ý bởi đại đa số.       

5:50-6:10 Đánh Giá Nhu Cầu 
của Phụ Huynh 

Vanessa Girard, Giám Đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 
 

• Một danh sách các Nhu Cầu và Đánh Giá của phụ huynh được chuyển tới các phụ huynh và được 
yêu cầu đánh dấu vào ba chủ đề đầu tiên mà họ muốn nhận được nhiều tin tức và/hay được thảo luận 
trong DELAC.   

• Các cuộc trao đổi tại bàn và tin tức phản hồi cũng được khuyến khích.  Những vấn đề sẽ được xếp 
hạng theo thứ tự và sẽ được trình bày trong suốt năm học qua các buổi họp DELAC.    

6:10- 6:35 Bầu Các Viên 
Chức DELAC 

Teresa Hernandez, Chủ Tịch 
Laura Rios, Thư Ký 
 

• Những quan khách tham dự được yêu cầu xem xét những ai đáng quan tâm cho từng vị trí một.  Bên 
dưới là những ứng viên:    
Chủ Tịch:  Maria Flores – John Bidwell, Nora Barraza – Bowling Green Chacon,  
Phó Chủ Tịch:  Manida O. – Earl Warren, Vitalina Tufi – Albert Einstein, Teresa Hernandez – 
Luther Burbank 
Thư Ký:  Không có ai ứng cử và/hay được ghi nhận 
Mỗi ứng cử viên được dành thời gian để nêu lý do việc quan tâm đến vị trí mà họ muốn ứng cử.   

6:35-7:05 Ba Chủ Đề Được 
Yêu Cầu Tại 
DELAC 

Vanessa Girard, Giám Đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 
 

• Quỹ Title III/ Mẫu Đơn Hợp Nhất – Title I (Thu Nhập Thấp), Title II (Cải Tiến Chất Lượng Giáo 
Viên), và Title III (Các Học Sinh Học Tiếng Anh) là 3 nguồn quỹ được báo cáo trong Mẫu Đơn Hợp 
Nhất.  Việc giải thích cho mỗi nguồn quỹ và cách thức chi tiêu các nguồn quỹ này được nêu ra một 
cách rõ ràng.  Thật quan trọng là DELAC phải quyết định việc học khu có nên yêu cầu và tiếp tục 
nhận nguồn quỹ liên bang nữa không.   

• LCAP – LCAP là kế hoạch chi tiêu (LCFF).  Nó phải bao gồm nguồn tiền đến từ đâu và chi tiêu vào 
việc gì.  Điều đó phải có bằng chứng để hỗ trợ cho mỗi một trong tám ưu tiên của tiểu bang.  Có 3 
nhóm học sinh được xác định là:  Thu nhập thấp, học sinh học tiếng Anh, và Thanh thiếu niên nhận 
nuôi và vô gia cư.  Các mục tiêu về nó và thời gian phát triển cũng được chia xẻ.  Các buổi họp 
DELAC được lập kế hoạch để trùng hợp với thời gian của LCAP nhằm giúp các tin tức phản hồi có 
thể được thâu thập trước khi đưa ra các đề nghị tới Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục.      

• Những đề nghị tới Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục – DELAC sẽ cố vấn cho Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục 
các chương trình EL của học khu tối thiểu 2 lần trong một năm (nhiều hơn nếu cần). 

7:05-7:06 Kết Quả Bầu Cử  • Chủ Tịch – Maria Flores từ Trường John Bidwell 
• Phó Chủ Tịch – Teresa Hernandez từ Trường Luther Burbank 
• Thư Ký – Vitalina Tufi từ Trường Albert Einstein  (bỏ phiếu bằng việc ghi tên ứng cử viên) 

7:06-7:10 Thắc Mắc và Trả 
Lời  

 • Bà Teresa Hernandez bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 30 tối.  Buổi họp DELAC kế tiếp sẽ được tổ chức 
vào ngày 14 Tháng 12, 2017. 


