
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019 

5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối 
 
 

Thời gian Hạng mục Diễn Giả Chú Thích/Đề Nghị 
5:30:-5:40 Chào Mừng và 

Sự Giới Thiệu 
Maria Florez, Chủ 
Tịch 
Teresa Hernandez, 
Phó Chủ Tịch 
Vitalina Tufi, Thư Ký 

• Bà Maria Flores  Bà Maria Flores tiến hành buổi họp lúc 5 giờ 40 chiều. 
• Nghị trình được tán thành. 

5:40-5:50 Tán thành  
Biên Bản 

Vitalina Tufi, Thư Ký • Biên bản được xem xét.  Maria Jeong tiến hành việc biểu quyết để biên bản được tán thành.  Tán thành nặc danh. 

5:50-6:30 Hỗ Trợ Việc 
Học Tập cho 
Tất Cả Các Học 
Sinh EL 

Vanessa Girard, Giám 
Đốc, Phòng Học Vấn 
Đa Ngữ 
Jeannette Schroeder, 
Điều Phối Viên, ELA 
 

• Bà Vanessa Girard và Jeannette Schroeder đồng trình bày đề tài Hỗ Trợ Học Tập cho tất cả các học sinh EL.  Tầm 
nhìn của SCUSD dành cho việc phát triển tiếng Anh được trình bày (Niềm tin và Thực Tiễn được Duy Trì và Xây 
Dựng dựa trên Ngôn Ngữ và Văn Hoá Gia Đình). 

• Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Bậc (MTSS) và tất cả các nguồn hỗ trợ học sinh được trình bày.  Benchmark nâng cao (K-
6) được học khu công nhận là một chương trình đọc hiểu mới.  Lợi ích của chương trình được giải thích cũng như 
công cụ ELD được bao gồm trong chương trình.  

• Các phụ huynh được khuyến khích để nói chuyện và thảo luận về Tier I và đặt những câu hỏi.  Trong khi phần trình 
bày được tiếp tục, các phụ huynh đặt ra nhiều câu hỏi.  Nảy sinh câu hỏi về việc kiểm tra các học sinh EL.      

• Các phụ huynh đặt câu hỏi về cách thức chương trình này trình bày, cách thức các giáo viên và trợ giáo giúp đỡ các 
học sinh gặp khó khăn.  Không phải tất cả các trường có các trợ giáo, nhưng giáo trình được công nhận có rất nhiều 
nguồn để giúp đỡ các giáo viên làm việc với các học sinh đang có khó khăn về học tập.   

• Tier II được trình bày. 
• Các phụ huynh đặt câu hỏi và chia xẻ suy nghĩ của họ về việc công nhận chương trình mới.  Để hiểu đầy đủ cách 

thức công nhận chương trình mới sẽ giúp các học sinh EL, nó được đồng ý rằng cần nhiều thời gian hơn.   
6:.30-7:10 Các Buổi Họp 

Hiệu Quả Giữa 
Phụ Huynh và 
Giáo Viên 

Sean Alexander, Giám 
Sát, Family & 
Community 
Empowerment 
Prisila Isais, 
Facilitator, Family 
Partnership  
 

• Hai ủy ban quản trị, bà Mai Vang và Leticia Garcia, được giới thiệu trước khi có phần trình bày kế tiếp của chúng 
tôi.  Họ trao đổi về những kinh nghiệm của họ, lý do để trở thành ủy ban quản trị và đưa ra những hỗ trợ cho 
DELAC.  Họ được chào đón nồng nhiệt.     

• Bà Sean Alexander và Prisila Isais trình bày hiệu quả của Các Buổi Họp Phụ Huynh Giáo Viên.  Họ tự giới thiệu và 
giải thích vai trò của họ trong học khu.  Họ cũng chia xẻ rằng họ đưa các phần trình bày này tới các trường thường 
xuyên và khuyến khích các phụ huynh để mời họ.       

• Phần trình bày bắt đầu với các phụ huynh được khuyến khích để trở nên tích cực và được tôn trọng trong suốt cuộc 
họp, và có thể yêu cầu thông dịch viên trước buổi họp nếu cần.   

• Hoạt động phần trình bày cho việc lắng nghe tích cực được tiến hành.  Các phụ huynh được khuyến khích để thực 
hiện những hoạt động này với con mình tại nhà.  Các phụ huynh thảo luận về những câu hỏi mà họ có thể đặt ra cho 
con mình trước buổi họp giáo viên phụ huynh.  Các phụ huynh đưa ra những thắc mắc và bà Alexander ghi nhận 
chúng.    

• Trong phần thảo luận kế tiếp, các phụ huynh đưa các câu hỏi về các ý tưởng mà họ có thể hỏi giáo viên của con 
mình trong buổi họp.   Những câu hỏi được chia xẻ cho toàn nhóm và được viết ra cho tất cả cùng xem.    

• Cuối cùng, phần thảo luận về những thách thức cho việc giao tiếp hiệu quả giữa phụ huynh và giáo viên ở cấp hai 
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và trung học.  Các phụ huynh được khuyến khích ủng hộ cho con mình và giao tiếp với nhà trường.  (xem tờ chú 
thích đính kèm được thực hiện trong lúc trình bày) 

7:10-7:20 Mẫu Đơn 
Thống Nhất 
Mùa Đông 

Kelley Odipo Ed. D., 
Quyền Giám Đốc, Các 
Chương Trình Liên 
Bang và Tiểu Bang 

• Kelley Odipo trình bày và giải thích các công cụ của Mẫu Đơn Thống Nhất Mùa Đông. 
• Các thắc mắc được hỏi về việc phân bổ nguồn tiền.  Các phụ huynh muốn biết họ có thể yêu cầu dùng nguồn tiền đó 

để hỗ trợ nhiều hơn cho con họ không.  Các phụ huynh muốn biết cách thức hỗ trợ các học sinh đang học trung học.   
 

7:20-7:30 Thắc Mắc và 
Trả Lời 

 • Bà Maria Florez ra dấu bế mạc buổi họp và buổi họp kết thúc lúc 7 giờ 31 phút tối.  
 

Buổi họp DELAC kế tiếp của chúng tôi vào Thứ Tư, Ngày 27 Tháng 3 Năm 2019.  
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