Biên Bản Họp DELAC
Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 3, 2018
5 giờ 30 – 7 giờ 30 Tối
Thời gian

Hạng mục

Chào mừng

Diễn giả

Maria Flores, Chủ Tịch
Theresa Hernandez, Phó
Chủ Tịch

5:30-5:40

5:40-6:00

•
•

Vanessa Girard
Giám Đốc, Phòng Hỗ Trợ
Đa Ngữ
Jessica Wharton,
Chuyên viên ngăn ngừa Bắt
Nạt

•

Cập Nhật
LCAP hằng
năm

Cathy Morrison, Điều phối
viên, LCAP/SPSA

•

Bế mạc buổi
họp

Theresa Hernandez, Phó
Chủ Tịch

•

Tán thành
biên bản
Bắt Nạt

•

6:00-6:55

6:55-7:25

7:25-7:30
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Chú Thích/Đề Nghị

Bà Maria Flores và Theresa Hernandez chào đón mọi người tới buổi họp DELAC lần thứ 5 năm học
2017-18.
Bà Theresa Hernandez thông qua nghị trình và thông báo cho mọi quan khách biết rằng thư ký
DELAC bị gãy chân, phải giải phẫu và không thể tham dự. Bà ta khuyến khích các phụ huynh hãy
nói ra những gì họ muốn xem về những gì đang xảy ra tại các trường. Một số phụ huynh lên tiếng
rất là bực mình, trong khi các trường phát biểu rằng phụ huynh không được quan tâm đầy đủ.
Bà Vanessa Girard yêu cầu mọi người xem xét biên bản của buổi họp lần trước. Một sự chuyển
động để tán thành biên bản và nó được thực hiện lần thứ hai. Như vậy biên bản đã được thông qua.
Bà Jessica Wharton giải thích sự việc gì được xem là bắt nạt và sự việc gì thì không, tác động và
dấu hiệu cảnh báo, cách thức để báo cáo, và phương pháp nào các phụ huynh có thể sử dụng để tìm
ra và/hay ngăn ngừa việc người khác bắt nạt con họ. Bà ta so sánh sự khác biệt giữa sự bất hòa và
bắt nạt. Bà ta cũng xác định có nhiều kênh thông tin xã hội có thể đang được sử dụng cho việc bắt
nạt. Các phụ huynh được cố vấn để có biện pháp sớm nhận biết trong lứa tuổi của con họ để ngăn
ngừa việc các cháu trở thành nạn nhân của sự bắt nạt. AB 9, cũng được biết là Luật Seth hay là Luật
Nơi An Toàn Để Học được giải thích một cách vắn tắt. Các bước mà một ai cũng có thể cần có để
báo cáo bắt nạt được đưa ra và là một hình thức mà bất kỳ ai cũng có thể điền và chuyển tới những
người khác. Các nguồn hỗ trợ được chú thích trong phần trình bày trên powerpoint giúp cho việc
tham khảo.
Cập nhật hằng năm LCAP 2017-18 của tháng 2, 2018 được chia xẻ qua các chi tiết về 4 mục tiêu và
nguồn ngân sách của học khu đã phân bổ cho mỗi mục tiêu. Một đoạn băng video bằng tiếng Tây
Ban Nha chỉ ra việc các giáo viên và phụ huynh nói về LCAP và các chương trình sẽ có tác động.
Mô hình các trường khác nhau về Báo Cáo Nhóm Học Sinh Học Tiếng Anh của Bảng Đánh Giá
được phân phối để xem xét. Báo cáo này chỉ cho thấy mức độ thành tích của các học sinh học tiếng
Anh theo tất cả các chỉ số (tình trạng) của tiểu bang. Nó cũng chỉ ra cách thức so sánh các chỉ số
của mỗi tiểu bang trong năm hiện tại với năm trước. Tình trạng và sự thay đổi của mỗi chỉ số có 5
mức độ có thể, mà được trình bày cùng với dữ liệu cho mỗi chỉ số.
Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 30 tối

Buổi Họp Kế Tiếp: Ngày 26 Tháng 4 Năm 2018

