
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Ba, ngày 23 tháng 1 năm 2019 

5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối 
 

 
Vietnamese/DELAC Minutes 1-23-19/TD 

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 
 

• Bà Maria Flores tiến hành 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 xem xét. 
• Biểu quyết để tán thành: Alicia Jaime-Razo. 
• Tán thành nặc danh. 

5:50-6:20 Bảng Đánh Giá 
Các Trường Cali 

Cathy Morrison, Điều phối 
viên, LCAP/SPSA 
 

• Bà Cathy Morrison trình bày về Bảng Đánh Giá Các Trường Cali.  Bà ta chia xẻ một đoạn video của 
Bảng Đánh Giá Các Trường bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.  Đây là năm đầu tiên có sẵn một 
video bằng tiếng Tây Ban Nha.  Bà Morrison lưu ý các phụ huynh rằng thật là quan trọng việc phụ 
huynh cần có tiếng nói để hỗ trợ cho hành trình học tập của con mình.  Các phụ huynh được khuyến 
khích đặt câu hỏi trong lúc bà ta trình bày.  Bà Cathy giải thích ý nghĩa của các mầu sắc trong Bảng 
Đánh Giá và phần nào phụ huynh có thể đọc các thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha.  Các phụ huynh 
tham gia vào phần trình bày bằng cách nêu các thắc mắc.  Được lưu ý rằng các dữ liệu trong bảng 
Đánh Giá nên hỗ trợ một trường để lập kế hoạch cho năm tới tại các buổi họp của ủy ban trường.  Các 
phụ huynh được đưa máy điện toán để tìm hiểu cách thức theo dõi Bảng Đánh Giá Các Trường Cali.  
Các phụ huynh được khuyến khích tham gia nhiều hơn, đặt các câu hỏi, để trở thành những người hỗ 
trợ cho con em, và nhìn vào các trang mạng trường để biết thêm thông tin.      

6:.20-7:20 Khái quát Học Khu 
Các Trường Cao 
Đẳng Cộng Đồng 
Los Rios 

Mauricio Gonzalez, Cố vấn 
giáo dục, Sacramento City 
College  
 

• Ông Mauricio Gonzalez trình bày các tin tức về Học Khu Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Los 
Rios.  Ông ta chia xẻ hành trình học tập của ông ta để lên đại học qua việc theo học tại các trường cao 
đẳng cộng đồng.  Ông ta trình bày có các lựa chọn khác nhau cho học sinh để tiếp tục việc học tập của 
các em sau bậc trung học, tham gia học tại các trường cao đẳng cộng đồng cũng như tiêu chuẩn để ghi 
danh vào trường cao đẳng cộng đồng.  Nó cho thấy rằng tất cả các trường cao đẳng cộng đồng đều 
giống nhau, vì thế các học sinh có thể chuyển đổi giữa các trường rất dễ dàng.  Ông ta nói về việc trợ 
giúp tài chánh luôn có sẵn cho các học sinh.  Hầu hết việc trợ giúp tài chánh (liên bang, tiểu bang, các 
trường đại học) đều dựa trên thu nhập của gia đình.  Lưu ý rằng Tiểu Bang Cali có một hệ thống học 
phí phải chăng nhất dành cho các trường cao đẳng cộng đồng và là học phí thấp nhất trong cả nước.  
Ông ta cũng lưu ý rằng các học sinh không có giấy tờ hợp pháp có thể theo học tại các trường cao 
đẳng cộng đồng, và học sinh đó được xem như là một cư dân sống tại Cali trong vòng một năm và một 
ngày.  Các câu hỏi được nêu ra về nhân khẩu của gia đình, thu nhập cần thiết để hội đủ tiêu chuẩn 
nhận trợ giúp tài chánh và cách thức để nộp đơn xin.  Mẫu đơn miễn phí cho việc Trợ Giúp Tài Chánh 
của Liên Bang (FAFSA) hoặc mẫu đơn của ĐẠO LUẬT DREAM được trình bày và điều quan trọng 
về thời hạn chót để mẫu đơn được cứu xét cũng được chia xẻ.  Thời hạn chót trong năm nay là ngày 2 
tháng 3 năm 2019.  Các phụ huynh có nhiều câu hỏi và giữ nó sau buổi họp để nhận câu trả lời.    

7:20-7:30 Thắc mắc và trả lời  • Buổi họp DELAC kế tiếp sẽ là Thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019.   
• Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 35 tối.   


