Biên Bản Họp DELAC
Thứ Năm, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2018
5 giờ 30 – 7 giờ 30 tối
Thời gian
5:40-5:45

Hạng Mục
Chào mừng

5:45-6:10

Mẫu Đơn
Thống Nhất
Mùa Đông

6:10-6:53

ELPAC cho
DELAC

Diễn Giả
Maria Flores, Chủ Tịch
Theresa Hernandez, Phó Chủ
Tịch
Vitalina Tufi, Thư ký
Lisa Hayes,
Giám Đốc, Các Chương Trình
Liên Bang và Tiểu Bang

Vanessa Girard,
Giám Đốc, Phòng Học Vấn Đa
Ngữ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6:53-7:15

Giấy Chứng
Nhận Trình
Độ Song
Ngữ

Vanessa Girard, Giám Đốc,
Phòng Học Vấn Đa Ngữ

•

7:15-7:20

Bế Mạc Buổi
Họp

Maria Flores, Chủ Tịch

•
•

Ghi Chú/Đề Nghị
Ùy Ban Điều Hành DELAC chào mừng mọi quan khách đến tham dự Buổi họp DELAC lần thứ 3 năm học 2017-18. Nghị trình và biên
bản của cuộc họp lần trước được tất cả các quan khách xem xét. Có kiến nghị tán thành biên bản; nó được thực hiện lần thứ hai và được
thông qua bởi đa số mà không có phản đối. Như vậy, biên bản từ cuộc họp trước đã được thông qua.
Bà Maria Flores mời và khuyến khích mọi người tham gia vào trong cộng đồng với ý tưởng, suy nghĩ và mối quan tâm của họ.
Báo Cáo Mẫu Đơn Thống Nhất được chia xẻ với các thành viên DELAC suốt năm học.
Title I, Title II, và Title III từ chính phủ liên bang và hiện đang được nhận và được sử dụng bởi học khu.
Title IV: Nguồn Tài Trợ Xúc Tích Học Tập & Hỗ Trợ Học Sinh và có thể được dùng để cung cấp cho các học sinh một nền giáo dục xuất
sắc, hỗ trợ cho các học sinh được lành mạnh và an toàn, và hỗ trợ việc sử dụng công nghệ hiệu quả. Tối thiểu có 20% phải được dùng
cho các hoạt động Trường An Toàn & Lành Mạnh, 20% phải được dùng cho Các Chương Trình Giáo Dục Xuất Sắc, và 60% có thể được
chi tiêu trong bất kỳ các họat động kể trên, bao gồm công nghệ. Đây là một nguồn quỹ mới vì thế việc sử dụng nó tùy thuộc vào ngân
sách của liên bang theo từng năm một. Hiện tại, nguồn quỹ đang có là $400,000 cho toàn học khu và chúng tôi sẽ nhận được nó vào mùa
Xuân năm 2018.
Lần đầu – Xác định và kiểm tra các học sinh EL khi đến ghi danh.
Tổng kết - Theo dõi và kiểm tra các học sinh EL để đảm bảo các em đạt tiến bộ như mong đợi trong việc đạt được trình độ thông thạo
tiếng Anh và có đủ kiến thức theo trình độ lớp.
Một phụ huynh hỏi: cần bao lâu để một học sinh EL được xác định rằng em đó phải được kiểm tra? Theo luật, một học sinh EL phải được
kiểm tra trong vòng 30 ngày sau khi đã ghi danh học.
ELPAC – được hiệu chỉnh theo Tiêu Chuẩn ELD năm 2012, có hai bài kiểm tra riêng biệt (đánh giá ban đầu (IA) và đánh giá tổng kết
(SA) và các lĩnh vực được đánh giá là phần Nghe, Nói, Đọc và Viết. Thời gian kiểm tra kể từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 31 tháng 5, nó
bao gồm 7 mức độ/ cấp lớp: K, 1, 2, 3-5, 6-8, 9-10, và 11-12, bốn mức độ, và bài kiểm tra phần nghe ở các lớp 3-12 được ghi âm và phát .
Tin tức về điểm ELPAC - Tổng kết thì được giải thích với 4 mức độ theo thang điểm tổng thể, điểm phần ngôn ngữ, và điểm phần viết
trong khi chỉ có 3 trình độ về Nghe, Nói, Đọc và Viết. Việc mô tả 4 mức độ thành tích chung đã được chia sẻ và thảo luận trong số các
quan khách. Sẽ không có sự so sánh giữa Kiểm tra ban đầu và kiểm tra Tổng Kết bởi vì chúng là hai đánh giá khác nhau với hai mục đích
khác nhau. Các bài kiểm tra mẫu được chia sẻ cho mọi người để thực hành với Tờ Tin Tức Các Phần để xác định các bài kiểm tra mẫu
nằm ở đâu. Học khu sẽ lập ra các tiêu chuẩn tái sắp xếp cho năm đầu tiên của ELPAC, nhưng tiểu bang sẽ ấn định để nó được áp dụng
cho toàn tiểu bang vào năm tới.
Giấy Chứng Nhận Trình Độ Song Ngữ là một phần thưởng trao cho học sinh có thể đọc, viết và nói một ngôn ngữ trên thế giới khác hơn
tiếng Anh. Để hội đủ điều kiện, học sinh phải chứng tỏ việc thông thạo tiếng Anh với điểm trung bình đạt tối thiểu 2 chấm bằng tiếng
Anh cũng như việc thông thạo một ngôn ngữ thế giới khác. Tiểu bang sẽ quyết định điểm ngắt hoặc học sinh EL trong ELPAC trong năm
nay là gì. Các học sinh có thể hội đủ điều kiện trong các ngôn ngữ thế giới khác thông qua một lớp học mà họ có thể lấy tại trường và
vượt qua bài kiểm tra được cung cấp ở đó hoặc tham dự một sự kiện của học khu được kiểm tra bằng tiếng mẹ đẻ của mình và đạt được.
Giấy Chứng Nhận này sẽ là giấy chứng nhận vàng trên bằng tốt nghiệp phổ thông của học sinh và cũng sẽ được ghi trong bảng điểm của
học sinh.
Bà Teresa Hernandez khuyến khích các phụ huynh nêu các thắc mắc, tham gia, và chia xẻ các ý tưởng và những băn khoăn của họ tới các
buổi họp và tại trường của họ.
Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 20 tối

Buổi Họp Kế Tiếp : Ngày 22 tháng 2 năm 2018
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