
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Tư, Ngày 27 Tháng 3 Năm 2019 

5 giờ 30 Chiều -7 giờ 30 Tối 
 
 

Thời gian Hạng Mục Diễn Giả Ghi Chú/Đề Nghị 
5:30:-5:40 Chào Mừng và Phần 

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

• Bà Teresa Hernandez tiến hành buổi họp lúc 5 giờ 40 phút. 
• Bà Maria Flores không đến tham dự buổi họp được. 
• Nghị trình được tán thành. 

5:40-5:50 Tán thành Biên Bản Vitalina Tufi, Thư Ký • Biên bản được xem xét.  Việc biểu quyết để biên bản được tán thành.  Tán thành nặc danh. 
5:50-7:15 Các Trách Nhiệm 

của ELAC/DELAC 
với SPSA và LCAP 

Cathy Morrison, Điều 
phối viên, LCAP/SPSA 
Debra Hetrick, Điều 
phối viên, Phòng Học 
Vấn Đa Ngữ 
Kelley Odipo,  
Quyền Giám Đốc, Các 
Chương Trình Liên 
Bang và Tiểu Bang  

• Bà Debra Hetrick bắt đầu phần trình bày bằng việc giới thiệu nghị trình bao gồm các trách nhiệm 
của ELAC và DELAC với SPSA và LCAP.  Bà ta đưa cho các thành viên hình dung về một ngôi 
trường thành công sẽ như thế nào đối với học sinh của họ.  Các phụ huynh chia xẻ suy nghĩ và ý 
tưởng của họ về một trường trở nên minh bạch, hợp tác trong tất cả mọi người, hỗ trợ của giáo 
viên và tiếp cận đến sự phát triển chuyên môn hơn.    

• Bà Kelley Odipo chia xẻ về SPSA. Bà ta xem xét những yêu cầu của SPSA và trình bày cách thức 
các trường sử dụng nguồn quỹ để cải thiện thành tích học sinh.    

• Bà Debra Hetrick dành thời gian cho các phụ huynh thảo luận về các chức năng của một ELAC.  
Các phụ huynh chia xẻ ý kiến.  Các chức năng chính của ELAC được trình bày bằng việc nhấn 
mạnh những đề nghị tới Ủy Ban Trường để cải thiện thành tích học tập cho các học sinh EL.  Dữ 
liệu Tiểu Bang được kiểm chứng được sử dụng thông qua các điểm dữ liệu từ Bảng Đánh Giá Các 
Trường của Tiểu Bang Cali.  Tầm quan trọng của việc làm quen với Bảng Đánh Giá được đề ra.   
Trình bày hoạt động đóng vai trò mà trong đó các thành viên của chúng ta có mặt tại một buổi họp 
ELAC. Phụ huynh đã nhìn vào các điểm dữ liệu như vắng mặt thường xuyên, tỷ lệ đình chỉ học, 
ELA, Toán và sự tiến bộ của học sinh học tiếng Anh.  Các phụ huynh được khuyến khích thảo 
luận các dữ liệu được trình bày, chia sẻ ý tưởng của họ và suy nghĩ đối với những thắc mắc hoặc 
những đề xuất mà họ muốn nêu ra trước ủy ban trường của họ.  Bà Teresa Hernandez đã đưa ra đề 
xuất rằng các học sinh học tiếng Anh nên là một chủ đề chính trong ELAC.    

• Bà Cathy Morrison tự giới thiệu và khuyến khích các phụ huynh giới thiệu về bản thân của họ và 
trường họ đang đại diện cho.  Bà ta hỏi các phụ huynh là họ đã bắt đầu hiểu được dữ liệu trên 
bảng đánh giá các trường chưa.  Các đề nghị về DELAC được khuyến khích và việc đóng góp có 
vai trò rất quan trọng cho LCAP.  Bà Cathy Morrison đã chia xẻ dữ liệu của tiểu bang, quận hạt và 
dữ liệu của học sinh EL mới đây nhất từ Bảng Đánh Giá.  Khi mỗi vùng dữ liệu được chia xẻ, các 
thành viên đã đề nghị và đặt câu hỏi.  Các ý kiến và đề nghị của họ được viết xuống.  Các phụ 
huynh hỏi mức độ trung bình cho các học sinh EL trong học khu Sacramento được tái sắp xếp là 
bao nhiêu.  Tin tức này sẽ được trình bày tại buổi họp vào tháng Tư tới.  Các đề nghị như vắng 
mặt thường xuyên đã được thực hiện để giúp các phụ huynh phương tiện chuyên chở.  Mỗi phụ 
huynh nhận được một tờ giấy để viết ra các thắc mắc hay đề nghị nào thêm.        

• Thành viên Ủy Ban Quản Trị, Bà Leticia Garcia và bà Mai Vang, có mặt tại buổi họp và họ đang 
tham gia trong phần trình bày.  Giám Đốc Học Khu đã đến dự buổi họp và được chào đón.  Giám 
đốc học khu đã phát biểu và chỉ ra các nhu cầu của học sinh EL thì rất quan trọng đối với học khu, 
đặc biệt là nhu cầu tái sắp xếp cần được thực hiện từ 5 đến 6 năm.  Ông ta cũng thông báo rằng 
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các buổi họp nên có 200 phụ huynh tham dự mỗi tháng và chúng ta nên cùng làm việc cho mục 
tiêu đề ra.  Các phụ huynh EL nên yêu cầu sự hỗ trợ từ học khu nhiều hơn nữa.   
 

7:15-7:20 Đề Cử Các Đại Diện 
DELAC 

Maria Flores, Chủ Tịch 
Teresa Hernandez, Phó 
Chủ Tịch 
 

• Bà Teresa Hernandez nói về tầm quan trọng của ELAC và sự thành công của các học sinh EL 
trong trường.  Bà ta khuyến khích các phụ huynh tự mình đề cử như là một thành viên đại diện 
được bầu vào trong DELAC.  Bà ta trình bày những quan tâm và thất vọng của các phụ huynh.  
Không có sự đề cử nào được làm.   

7:20-7:30 Thắc Mắc và Trả 
Lời 

 • Các thắc mắc về sự để cử và theo yêu cầu của luật được nêu ra.  Các câu hỏi được lưu giữ cho buổi họp kế 
tiếp.   

• Buổi họp chấm dứt lúc 7 giờ 44 phút tối. 
 

Buổi họp DELAC kế tiếp của chúng tôi sẽ vào Thứ Tư, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2019.  


