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Thời gian Hạng mục Díễn giả Chú Thích/Đề Nghị 

5:30-5:35 Chào Mừng và Phần 

giới thiệu 

Llova Ayala, Chủ tịch 

Velia Mercado, Thư ký 
 Thay mặt Chủ tịch DELAC không tham dự được, Bà Vanessa Girard chào mừng mọi người đến dự họp.   

5:35-5:45 Tán thành biên bản Velia Mercado, Thư ký  Bà Velia Mercado yêu cầu mọi người xem qua biên bản họp lần trước.  asked everyone to go over the 

minutes from the last meeting.  A motion to approve the minutes was made. It was seconded and thus, the 

minutes were approved. 

5:45-5:55 Reclassification 

Recognition 

Vanessa Girard, 

Director, Multilingual 

Literacy 

 Phần trình bày bằng powerpoint chỉ ra việc đánh giá cao các học sinh được tái sắp xếp vào mùa Thu 2019  

5:55-6:05 Election Velia Mercado, 

Secretary 

 

 Bà Leana Sanchez của Cal Middle, một giáo viên tự tiến cử cho vị trí Phó Chủ Tịch DELAC vào buổi họp 

trước.  Bà ta trình bày và đưa ra một số kinh nghiệm về bản thân và những gì bà ta hy vọng để hoàn thành 

nếu được chọn.  

 Junior Goris, một phụ huynh trường tiểu học Martin Luther King Jr. tự ứng cử cho vị trí Phó chủ tịch 

DELAC và cũng đưa ra một kinh nghiệm bản thân và những gì ông ta hy vọng để hoàn thành nếu được bầu. 

 Việc bỏ phiếu được tiến hành và được đếm.  Bà Leana Sanchez đã thắng cử và trở thành vị Phó Chủ Tịch 

DELAC.   

6:05-6:20 Consolidated 

Application – 

Winter Report 

Kelly Odipo, Interim 

Director, State and 

Federal 

 Mẫu đơn Thống Nhất – Báo Cáo Mùa Đông chưa đưa ra và như vậy nó chưa sẵn sàng để được trình bày.  

6:20-7:20 Starting an ELAC Vanessa Girard, 

Director, Multilingual 

Literacy 

 Học sinh học Tiếng Anh là gì đã được giải thích chi tiết qua việc thực hiện bản khảo sát tiếng mẹ đẻ để nhận 

kỳ kiểm tra ELPAC và không được xác định lúc ban đầu là Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát.  Như vậy, các 

học sinh học tiếng Anh sẽ phải tiếp tục nhận kỳ kiểm tra ELPAC và nếu khi cháu đáp ứng được tiêu chuẩn 

tái sắp xếp, rồi cháu sẽ được tái sắp xếp.   

 Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh (ELAC) là gì đã được giải thích và khi nào một trường phải xây 

dựng một ELAC.  Trách nhiệm và thành phần cũng như vai trò của các viên chức trong một ELAC được liệt 

kê.  Nếu quí vị kết hợp ELAC với Ủy Ban Trường, nghị trình phải bao gồm các hạng mục ELAC.  Việc 

huấn luyện ELAC cho các trường được cung cấp 3 lần sớm vào lúc bắt đầu năm học do Phòng Học Vấn Đa 

Ngữ.  Cần thêm tin tức về ELAC có trong sổ tay ELAC của chúng tôi, có sẵn qua nhiều ngôn ngữ trên trang 

mạng của chúng tôi:   https://www.scusd.edu/pod/multilingual-literacy 

 Mối quan tâm gia tăng và được giải quyết liên quan đến ELAC và những khó khăn liên quan đến 
việc làm sao phụ huynh tham gia. 

7:20-7:25 SCUSD’s Open 

Enrollment – 

Information and 

Deadlines 

  Các tờ bướm và tin tức được cung cấp. 

7:25-7:30 Questions and 

Answers 

Llova Ayala, Chủn tịcht 

Velia Mercado, thư ký 

Buổi họp bế mạc lúc 7 giờ.  Buổi họp DELAC lần tới sẽ vào ngày 22 tháng 1 năm 2020. 

https://www.scusd.edu/pod/multilingual-literacy
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