
Biên Bản Cuộc Họp DELAC 
Thứ Tư, ngày 12 tháng Tám, 2020 

5:30PM-7:30PM 
 
Thời gian Chủ Đề Người Trình Bày Ghi Chép 
5:30 – 
6:15 

Chào Mừng và 
Giới thiệu 

Llova Ayala , Chủ Tịch 
DELAC 
Leana Sanchez , Phó Chủ 
Tịch DELAC 
Velia Mercado, Thư Ký 
DELAC 

 Bà Llova và Leana chào mừng tất cả mọi người đến dự buổi họp. 
 Bà Llova Ayala điểm lại hướng dẫn cách thức sử dụng các tính năng của 

buổi họp và thông báo với tất cả mọi người là buổi họp đang được ghi 
âm/ghi hình.  Nếu bất kỳ ai không muốn được ghi âm, họ có thể tắt âm 
thanh micro hoặc rời buổi họp.  Tiếp tục có nghĩa là đã chấp thuận sử dụng.  
Bà cũng điểm lại nội dung chương trình họp và chia sẻ một video cho biết 
các viên chức quản lý của DELAC đang soạn một tài liệu hướng dẫn cách 
sử dụng hiệu quả tính năng họp Zoom. 

 Vai trò và mục đích của ELAC và DELAC cũng được đề ra. 
6:15 – 
6:25 

Tái Cơ Cấu 
Chương Trình 
Học Đa Ngôn 
Ngữ 

Matt Turkie, Phó Giám Đốc 
Học Khu, Giáo Trình Học và 
Chương Trình Giảng Dạy 

 Ông Matt Turkie điểm lại vấn đề tái cơ cấu Chương Trình Đa Ngôn Ngữ và 
các nguồn trợ giúp cũng như các nhân viên hỗ trợ trong chương trình.   
Phụ huynh và giáo viên bày tỏ quan ngại và nhu cầu cần nhiều chuyên viên 
huấn luyện hơn cho trung học cấp hai và cấp ba.  Cũng có quan ngại cần 
phải tuyển người cho vị trí Giám Đốc phụ trách Chương Trình Học Chữ Đa 
Ngôn Ngữ càng sớm càng tốt để có sẵn tất cả các nguồn lực cần thiết cho 
các trường học, học sinh và phụ huynh. 

6:25 – 
6:50 

Kế Hoạch Trở 
Lại Học Tập:  
Tổng Quan 

Azarel Iniguez, Điều Phối 
Viên Chương Trình Đa Ngôn 
Ngữ 

 Chúng tôi sẽ bắt đầu năm học 2020-2021 qua hình thức học từ xa.  Mô hình 
Học Đồng Thời và Học Không Đồng Thời đều được giải thích kỹ.  Các yêu 
cầu đối với hình thức Học Từ Xa đã được chia sẻ và giải thích chi tiết. Đây 
là kế hoạch mà SCUSD đề xuất. Kế hoạch vẫn đang trong quá trình thương 
lượng với các đối tác nghiệp đoàn lao động. 

 Các hội thảo hiện đang trong quá trình thiết lập để giúp huấn luyện phụ 
huynh về công nghệ trong thời gian học từ xa. 

6:50 – 
7:10 

Phần Trình 
Bày về Giáo 
Dục Đặc Biệt 

Becky Bryant, Giám Đốc 
SELPA Tạm Quyền 
 

 Các Học Sinh trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được trợ giúp 
thêm về các nhu cầu và hỗ trợ công nghệ.  Tất cả các dịch vụ sẽ giống 
nhau ngoài các điểm khác biệt về sửa đổi bản IEP trong thời gian học từ xa.  
Các phụ huynh cần giúp đỡ và/hoặc có quan ngại luôn có thể liên lạc trực 
tiếp với nhân viên quản lý hồ sơ của học sinh tại trường, hiệu trưởng 
trường, và chuyên viên chương trình được phân công phụ trách trường. 

7:10 – 
7:20 

Tin Tức Cập 
Nhật về 
Chương Trình 
Người Học 
Anh Ngữ  
 

Azarel Iniguez, Điều Phối 
Viên Chương Trình Đa Ngôn 
Ngữ 

 Chia sẻ video về buổi học ELD Lớp 4 của cô Cisneros tại trường Cesar 
Chavez Elementary cho thấy cách cô tham gia tương tác với các học sinh 
trong thời gian học từ xa như thế nào. Đây cũng là ví dụ về mô hình ELD 
quy định. Các phương pháp giảng dạy được nêu bật. Sự riêng tư của học 
sinh được bảo vệ.  

7:20 – Cập Nhật Kế Steven Ramirez-Fong, Điều  Kế Hoạch LCA được thiết lập bởi Dự Luật Thượng Nghị Viện 98 để ghi 



Biên Bản Cuộc Họp DELAC 
Thứ Tư, ngày 12 tháng Tám, 2020 

5:30PM-7:30PM 
 
7:30 Hoạch Theo 

Dõi Tình Trạng 
Đi Học Chuyên 
Cần và Tiếp 
Tục Học Tập 

Phối Viên LCAP/ SPSA chép quy trình lập kế hoạch hiện đang diễn ra cho năm học 2020-21; thông 
tin đến cộng đồng về các quyết định và bước hành động sẽ định hướng 
cách thức giảng dạy cho mùa thu.  Nhờ vậy cũng không cần phải Cập Nhật 
Hàng Năm và  LCAP cho năm học 2020-21 (trước đó được hoãn đến tháng 
Mười Hai). 

 Khung thời gian cho các hoạt động chính và các thời hạn đã được chia sẻ. 
 Ý kiến đóng góp/các khuyến nghị của DELAC cũng được đề cập. 
 Các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với học khu và hình thức học từ 

xa cũng đã được thảo luận. 
7:30 – 
8:10 

Thắc Mắc và 
Giải Đáp 

  Phụ huynh và các thành viên DELAC đưa ra các thắc mắc và chia sẻ nhiều 
quan ngại về mô hình học từ xa sắp tới.  Hiện đã có kế hoạch, tuy nhiên 
việc áp dụng các kế hoạch đó vẫn chưa cho thấy mức độ thành công của 
mô hình học từ xa này.  Tuy nhiên, học khu kỳ vọng là các giáo viên của 
học khu giảng dạy và dạy dỗ các học sinh.  Rất cần huấn luyện cho phụ 
huynh về công nghệ để giúp họ theo dõi tiến độ học tập của con em mình 
trên mạng trực tuyến. 

   Hẹn gặp quý vị trong buổi họp DELAC tiếp theo:  Thứ Tư, ngày 9 tháng Chín, 2020 

 


