
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2018 

5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối 

 

Thời gian Hạng mục Diễn Giả Chú Thích/Đề Nghị 
5:30:-5:40 Chào mừng và giới 

thiệu 
Maria Florez, Chủ tịch 
Teresa Hernandez, Phó chủ 
tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký 

• Maria Flores bắt đầu buổi họp lúc 5 giờ 45 chiều. 
• Nghị trình được tán thành. 

5:40-5:50 Tán thành biên bản Vitalina Tufi, Thư ký  • Biên bản được duyệt xét 
• Tán thành biên bản: Maria 
• Tán thành nặc danh 

5:50-6:35 Reclassification Mathew Espinosa, Điều Phối 
Viên, Phòng Học Vấn Đa Ngữ 
 

• Ông Mathew Espinosa trình bày về việc tái sắp xếp.  Ông ta bắt đầu bằng việc cho chúng tôi trả lời 
các câu hỏi tương tự về bài kiểm tra ELPAC hằng năm trong 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.  Chúng 
tôi duyệt xét các câu trả lời về bài kiểm tra và điểm được giải thích.  Để được tái sắp xếp, một học 
sinh phải đáp ứng tất cả 4 kỹ năng.  Ông Mathew chia xẻ một bản tin về số lượng các học sinh EL, 
IFEP, RFEP, và EO tại mỗi trường và toàn bộ các học sinh trong học khu.  Các phụ huynh đặt những 
câu hỏi về sự khác biệt giữa IFEP và RFEP.  Các ý tưởng của học khu cho việc tái sắp xếp được trình 
bày.  Các phụ huynh muốn biết: 1. Cần bao lâu để các học sinh được tái sắp xếp được học khu cho 
kiểm tra lại? 2. Học sinh cần phải lấy bất kỳ bài thi hay bài kiểm tra một lần nữa không? 3. Học sinh 
được tái sắp xếp có bao giờ trở lại thành một học sinh EL không? 4. Nếu một học sinh được tái sắp 
xếp gặp phải khó khăn trong việc học, các phụ huynh có nên liên lạc với nhà trường để giúp đỡ 
không? Việc thảo luận vào cuối phần trình bày tập trung vào kiến thức và phần huấn luyện của giáo 
viên để giúp đỡ các học sinh EL học tiếng Anh trong lớp để các em có thể áp dụng các kiến thức cho 
tất cả mọi môn học.  Một đề nghị vào lúc cuối là để có một phần trình bày về sự can thiệp.  

6:35-7:20 Đại Học & Nghề 
Nghiệp, Mẫu Đơn 
Chương Trình 
Trung Học Chuyên 
Ngành,  

Vanessa Marrero, Giám Đốc 
bộ phận Chuẩn Bị cho Đại Học 
và Nghề Nghiệp 
Katy Hensley, Điều Phối Viên 
Học Tập theo Công Việc, 
Lynn Plocher, Điều Phối Viên 
Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng 
Nghiệp 

• Bà Vanessa Marrero, Katy Hensley, và Lynn Plocher trình bày tiến trình giúp các học sinh lớp 8 nộp 
đơn vào các chương trình chuyên ngành tại các trường trung học năm học 2019-2020.  Các tờ rơi với 
các thông tin về cách thức tìm kiếm trường nơi cư ngụ của quí vị và mẫu đơn ghi danh vào các 
chương trình chuyên ngành được phân phát.  Tiến trình để lấy một mẫu đơn nội vi học khu và ghi 
danh mở vào tháng 2 được giải thích.  Thông tin về Hành Trình Kết Nối Học Tập được trình bày và 
các tờ rơi được phân phát.     

• Bà Vanessa Marrero nói về Chương Trình Học Tập Danh Dự và trình bày 7 chương trình có sẵn cho 
các học sinh trong học khu.  Các học sinh cần thông qua tiến trình ghi danh mở để được vào học 
chương trình này.  Một câu hỏi được hỏi, “Các học sinh học tiếng Anh có thể nộp đơn cho chương 
trình này không?” Bà Vanessa trả lời rằng bất kỳ học sinh nào cũng có thể nộp đơn vào chương trình 
này.  Mục tiêu là để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình của học sinh học tiếng Anh nhận 
được thông tin và hiểu được tiến trình nộp đơn.  Phần trình bày chấm dứt với một sự giải thích vắn tắt 
về tiêu chuẩn cho việc nhập học.    

7:20-7:30 Thắc mắc và trả lời  • Bà Maria Flores chấm dứt buổi họp lúc 7 giờ 30 tối 
   Buổi Họp DELAC kế tiếp sẽ vào Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 Năm 2019.   

 

Vietnamese/DELAC Minutes 11-28-18/TD 

 


