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Vietnamese/DELAC Minutes2-19-20/TD 

Thời gian Hạng mục Diễn Giả Ghi Chú/Đề Nghị 
5:30-5:35 Chào mừng và phần 

giới thiệu 
Llova Ayala, Chủ Tịch 
Leana Sanchez, Phó 
Chủ Tịch 

• Bà Llova Ayala chào mừng các quan khách đến tham dự buổi họp và thông báo cho các quan khách biết về 
các hạng mục trong nghị trình sẽ bị thay đổi thứ tự.    

5:35-5:45 Tán Thành Biên Bản Llova Ayala,  Chủ Tịch • Có sự biểu quyết để tán thành biên bản.  Biểu quyết lần 2 và biên bản được tán thành.  
5:45-6:05 LCAP 2020-21 Vanessa Girard, Giám 

Đốc, Phòng Học Vấn 
Đa Ngữ 

• LCAP cần được viết ra để nhận các nguồn quỹ cần thiết của tiểu bang.  Phần trình bày này là một nền tảng cho 
những gì được cần để viết LCAP và nó bắt đầu với một cuộc điều tra dân số được tiến hành trong học khu 
chúng ta.  Một khi việc điều tra dân số được hoàn tất, Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF) được sử 
dụng để tìm nguồn quỹ.  Một khi nguồn quỹ được tìm ra, chúng sẽ được ghi vào trong LCAP.  Một biểu đồ 
của từng nguồn quỹ được chỉ ra và được giải thích chi tiết.  Một phần trong công việc của DELAC là để cố 
vấn cho vị Giám Đốc Học Khu về nguồn tiền gì sẽ được chi tiêu.  Một công việc khác của DELAC là theo dõi 
và đảm bảo rằng các trường đang sử dụng nguồn tiền phù hợp.  Các đề nghị được đưa ra trong DELAC liên 
quan đến LCAP sẽ được trình bày tới Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục.   

6:05-6:35 Giao Tiếp Với Nhà 
Trường 

Vanessa Girard,  
Giám Đốc, Phòng Học 
Vấn Đa Ngữ 

• Việc giao tiếp có thể được tiến hành trong các buổi họp phụ huynh giáo viên hoặc có thể là một buổi họp đặc 
biệt với giáo viên.  Một danh sách các hạng mục là làm thế nào để giao tiếp với các giáo viên và các chủ đề gì 
nên được mang ra thảo luận trong các buổi họp như vậy được chia xẻ. Đóng vai trò là một phụ huynh để nói 
chuyện với một giáo viên về một học sinh lớp 2 được đưa ra như là một ví dụ cho tất cả mọi người quan sát.   

6:35-7:05 Đánh Giá của Cali về 
việc Thông Thạo 
Tiếng Anh                                     
(ELPAC): Tìm hiểu về 
bài Kiểm Tra con quí 
vị lấy 

Vanessa Girard,  
Giám Đốc, Phòng Học 
Vấn Đa Ngữ  
Leana Sanchez,  Phó 
Chủ Tịch  

• ELPAC là một bài kiểm tra dành cho tất cả các học sinh học tiếng Anh cần phải lấy mỗi năm một lần.  Cửa sổ 
kiểm tra tiếng Anh hiện đang mở và sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 4. Một máy tính xách tay tại mỗi bàn để 
đăng nhập vào trang mạng ELPAC cho mọi người cùng theo dõi trong việc cố gắng hiểu về bài kiểm tra 
ELPAC và các thành phần của nó.  Bà Leana Sanchez hướng dẫn mọi người xem qua bài kiểm tra trên mạng 
và khuyến khích các phụ huynh giúp đỡ con mình chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra trước khi lấy nó tại mỗi 
trường.  Một vài ý tưởng được chia xẻ cho các học sinh để tự các em chuẩn bị là: có một giấc ngủ tốt, ăn sáng, 
và không vội vàng khi lấy bài kiểm tra.  Bà Leana Sanchez cũng yêu cầu các phụ huynh nhắc nhở con em họ 
để hỏi và sử dụng giấy nháp để viết xuống các suy nghĩ và ý tưởng của chúng trong lúc làm bài kiểm tra.     

7:05-7:30 Tin tức phản hồi buổi 
họp và bế mạc 

Llova Ayala,  Chủ Tịch 
Leana Sanchez,  Phó 
Chủ Tịch 

• Một buổi Hội Thảo Mới về LCAP được công bố để chào mừng các phụ huynh đến tham dự.  Buổi hội thảo 
được tổ chức vào thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 tại Trung Tâm Hợp Tác Cộng Đồng Fruitridge, số 4625-
44th Street, Sacramento, CA  95820 và xin giữ chỗ trước.   Các tờ bướm bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha 
được phân phát.  

• Những ý tưởng, đề nghị, và phản hồi về buổi họp tối nay cũng như các chủ đề mà phụ huynh muốn được thảo 
luận tại các buổi họp DELAC trong tương lai được tập hợp.   

• Buổi họp bế mạc vào lúc 7 giờ 30 tối.  Hẹn gặp quí vị tại buổi họp DELAC lần tới: Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 
năm 2020.  


