
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019 

5 giờ 30 – 7 giờ 30 tối 
 

Thời gian Đề Tài Người Trình Bày Ghi Chú 
5:30 – 5:45 Chào mừng và 

phần giới thiệu 
Llova Ayala, Chủ Tịch 
Velia Mercado, Thư Ký 

• Llova Ayala, chủ tịch DELAC chào mừng mọi người tới tham dự buổi họp.  Bà ta 
tuyên bố rằng vị trí Phó Chủ Tịch DELAC hiện đang để trống và muốn một ai ứng cử 
cho vị trí này.  Dành thời gian cho các bàn tròn thảo luận và một người ứng cử: bà 
Leana Sanchez.  Bầu cử sẽ được tiến hành vào buổi họp DELAC lần tới.   

5:45 – 5:55 Tán thành biên 
bản 

Velia Mercado, Thư Ký • Biểu quyết lần 1 được làm và được tán thành.  Biểu quyết lần thứ 2 được làm và 
biên bản được tán thành mà không có gì thay đổi.   

5:55 – 6:45 Xây dựng trọng 
tâm cho DELAC 
năm 2019-20.  
Con cái chúng ta 
cần gì? Hoàn tất 
bảng Đánh Giá 
Nhu Cầu 

Llova Ayala, Chủ Tịch 
Velia Mercado, Thư Ký 
Vanessa Girard, Giám Đốc, 
Phòng Học Vấn Đa Ngữ 

• Bà Vanessa Girard chia xẻ và giải thích một số dữ liệu EL tới nhóm:  
o Ngôn ngữ trong học khu  
o Trường, EL, RFEP, số lượng và phần trăm LTEL cho mỗi trường 
o Điểm ELPAC trong hai năm  
o SBAC dữ liệu đánh giá tạm thời sẽ được chia xẻ vào buổi họp kế tiếp như là 

một phần của đánh giá chương trình và đánh giá nhu cầu.   
• Llova Ayala phân phối một danh sách các chủ đề mà phụ huynh muốn nhận huấn 

luyện để hỗ trợ cho con họ tốt hơn.  Các phụ huynh có thể suy nghĩ các chủ đề bổ 
sung không nằm trong danh sách.  Kế đến, các phụ huynh đánh dấu vào 3 lựa chọn 
để nhận sự huấn luyện.  Các nhóm sau đó được yêu cầu đưa ra ba chủ đề tham 
khảo tại bàn.  Dữ liệu này được dùng để lập nghị trình cho các chủ đề huấn luyện 
trong tương lai.      

6:45 – 7:15 Đại học & Nghề 
nghiệp, Mẫu 
đơn chương 
trình Trung Học 
Chuyên 

Vanessa Marrero, Giám Đốc 
Phụ Trách Sẵn Sàng cho Đại 
Học và Nghề Nghiệp (CCR) 
Ken McPeters, Giám Đốc Trung 
Tâm Ghi Danh 

• Giám đốc của CCR chia xẻ nhiều lựa chọn trường mà các học sinh sắp lên lớp 7 và 
lớp 9 có.  Học khu Sacramento có tiến trình ghi danh mở, và các trường cấp 2 và 
trung học có các chương trình chuyên mà học sinh có thể nộp đơn.  Các phụ huynh 
và học sinh có thể tìm hiểu các chương trình từ trang mạng của chúng tôi và viếng 
thăm các trường trong vài tháng tới.  Một số chương trình được giải thích rất chi 
tiết; vài chương trình chấp nhận mọi người nếu có chỗ trống trong lúc những 
chương trình khác yêu cầu kiểm tra.  Ghi danh mở cho các chương trình trung học 
chuyên từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12.   

7:15 – 7:30 Thắc mắc và Trả 
lời 

 • Buổi họp bế mạc lúc 7 giờ  15 tối 

   Hẹn gặp quí vị tại buổi họp DELAC kế tiếp: Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 
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