Biên Bản Họp DELAC
Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2018
5 giờ 30 – 7 giờ 30 tối
Thời gian

Nghị Trình
Chào Mừng

Diễn Giả
Maria Flores, Chủ Tịch
Theresa Hernandez, Phó Chủ
Tịch

Hướng Dẫn
Phụ Huynh về
Việc Bắt Nạt

Raoul Bozio,
Cố Vấn Tại Gia

Những Yêu
Cầu Tốt
Nghiệp Trung
Học và Cổng
Vào Đại Học
LCAP

Lily Liemthongsamout,
Điều phối viên, liên kết học tập

Cathy Morrison, Điều phối
viên, Kế Hoạch Ưu Thế/LCAP

•

Bế mạc buổi
họp

Maria Flores, Chủ tịch

•

5:40-5:45

5:45-6:20

6:20-6:55

Ghi Chú/Đề Nghị
Ủy Ban Cố Vấn DELAC chào mừng tất cả các quan khách tới Buổi Họp DELAC lần thứ 4 trong năm học 2017-18. Bà Thư ký Vitalina
Tufi vắng mặt do bị gãy chân.
•
Bà Vanessa Gerard yêu cầu mọi người xem xét biên bản của buổi họp lần trước. Có kiến nghị tán thành biên bản, được một phụ huynh
kiến nghị và không có phần sửa chữa nào. Như vậy, biên bản đã được chấp thuận.
•
Bắt nạt là sự hăm dọa
o
với ý định làm hại
o
lập đi lập lại nhiều lần
o
với quyền lực bị mất cân bằng.
Việc đe dọa trực tuyến được thực hiện trực tuyến thông qua email, tin nhắn thường xuyên, chat rooms, trang mạng, trang hệ thống mạng xã hội,
điện thoại di động và nhiều hình thức công nghệ khác. Một trường hợp bắt nạt liên quan đến pháp lý được gởi đến tòa án tối cao Hoa Kỳ đã
được đưa ra. Học khu cố gắng trừng phạt kẻ bắt nạt cho việc quấy rối qua mạng một bạn học, nhưng bị truy tố cho việc vi phạm các quyền tu
chính đầu tiên của học sinh. Đe dọa trực tuyến khác với quấy rối trực tuyến đã được giải thích.
•
Cách thức báo cáo việc bắt nạt và các mẫu đơn cần có cũng được giải thích bằng việc đưa các trường hợp mẫu mà những nguời tham gia
được khuyến khích để đưa ra loại hành động nào có thể được lấy và cách thức tòa tuyên phạt.
•
Những Yêu Cầu Tốt Nghiệp Trung Học của Học Khu Sacramento, Những Yêu Cầu để Vào Hệ Thống CSU/UC và Những Đề Nghị cho
các trường Cao Đằng Cộng Đồng được liệt kê và được giải thích chi tiết. Ngoài ra, một trang chi tiết được phân phối tới tất cả mọi người
để dùng như là bản hướng dẫn cho mỗi phần.
•

6:55-7:30

7:30-7:35

LCAP được sửa chữa và được giải thích vắn tắt một lần nữa. Bản Thảo LCAP lần đầu cho năm 2017-2020 được chia xẻ và kết nối tới nơi
nó có thể được xem xét tại http:///www.scusd.edu/FirstDraftLCAP . Bốn mục tiêu của LCAP được vạch ra cũng như Thời Hạn Phát Triển
của LCAP được chỉ rõ trong một trang (powerpoint) từ tháng 11 cho đến tháng 6 của năm học 2017-18. Một tờ tài liệu về cập nhật hằng
năm cho Mục Tiêu 3 được chuyển đến các quan khách để xem xét và dùng như là tài liệu hướng dẫn. Một bản khảo sát về các mục tiêu
của LCAP cũng được phân phát và yêu cầu những quan khách điền và nộp lại. Tất cả mọi người được khuyến khích tham gia vào Ủy Ban
LCAP.
Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 35 tối.
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