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Biên Bản DELAC 
Ngày 24 Tháng 4 Năm 2019 

5 giờ 30 – 7 giờ 30 tối 
 

Thời gian Hạng Mục Diễn Giả Ghi Chú/Đề Nghị 

5:30-5:40 

Chào Mừng 
& Giới 
Thiệu 
  

Maria Flores, Chủ Tịch 
Theresa Hernandez, 
Phó Chủ Tịch 
Vitalina Tufi, Thư Ký 

• Bà Teresa Hernandez tiến hành buổi họp lúc 5 giờ 40 phút. 
• Nghị trình được tán thành. 

5:40-5:50 Tán Thành 
Biên Bản 

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

5:50-6:15 

Báo Cáo 
Mẫu Đơn 
Thống Nhất 
Mùa Đông 
2018-19 

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

• Bà Kelley Odipo trình bày Báo Cáo Mẫu Đơn Thống Nhất Mùa Xuân 2018-2019. 
• Các thắc mắc được nêu ra liên quan đến vấn đề ngân sách và Bà Kelley Odipo giải thích nguồn quỹ đã được dùng 

như thế nào.  Hầu hết quỹ được sử dụng cho các dịch vụ can thiệp.  Nếu tất cả nguồn quỹ Title I không được sử 
dụng hết, học khu chỉ có thể giữ lại 15% trong tổng số quỹ vào năm tới.  1% được lập sẵn cho chương trình phụ 
huynh tham gia và nên được phản ánh vào Kế Hoạch Trường bằng việc chấp thuận của Ủy Ban Trường.  ELAC là 
một phần trong chương trình phụ huynh tham gia và có thể cũng sử dụng những nguồn quỹ đó.     

• Mục đích của Title I được giải thích.  Các phụ huynh thắc mắc về công thức mới là gì để tái phân bổ các nguồn quỹ 
Title I.   

• Title II là để phát triển chuyên môn.   
• Title III dành cho các học sinh học tiếng Anh. 
• Title IV nhằm cải thiện điều kiện việc học tập cho học sinh và nếu nó không sử dụng trong năm nay thì sẽ được 

dùng trong năm tới.   
• Các câu hỏi được trả lời để xác nhận công thức quỹ về nguồn tiền được chi tiêu cho các học sinh học tiếng Anh tại 

các trường.  Mỗi quỹ Title có công thức phân bổ của riêng nó.  Các phụ huynh diễn tả sự thất vọng của họ rằng các 
công thức chưa được giải thích chi tiết hơn.   

6:15-6:30 

Bản Thảo 
đầu tiên về 
những ưu 
tiên của 
DELAC cho 
LCAP 

Cathy Morrison, Điều 
phối viên, LCAP/SPSA 

•  Bà Cathy Morrison chia xẻ các đề nghị của người tham gia từ buổi họp DELAC vào tháng Ba vừa rồi.  Bà ta đề 
nghị người tham gia đọc mỗi phần và đưa thêm các ý kiến và đề nghị bổ sung để gởi tới Giám Đốc Học Khu.  Các 
phụ huynh tổ chức buổi thảo luận và viết ra những đề nghị của họ lên giấy đã được cung cấp.      

• Các đề nghị được chia xẻ và được bà Cathy thâu thập lại.    

6:30-7:15 

Hỗ Trợ Việc 
Học cho Các 
Học Sinh 
EL 

Melanie Bean, Chuyên 
Viên Huấn Luyện 
ELA/ELD 
 

• Bà Melanie Bean trình bày các tài liệu Hỗ Trợ Học Tập cho Tất Cả Các Học Sinh EL từ lớp 7-12.  Các sách học cấp 
hai và trung học được trình bày cùng với các tài liệu tập trung dạy cho các học sinh EL vừa mới tới học tại Hoa Kỳ.  
Các sách học này giúp đỡ các học sinh học tiếng Anh và giúp cho việc tự học.     

• Các phụ huynh đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức giúp đỡ các học sinh, từng em ở mỗi trình độ khác nhau, sự tiến bộ 
cũng như không bị tụt hậu.   

7:15-7:20 

Đề Cử các 
Đại Diện 
DELAC 

Maria Flores, Chủ Tịch 
Theresa Hernandez, 
Phó Chủ Tịch 
 

• Vị chủ tịch DELAC kêu gọi quan khách ra ứng cử để trở thành viên chức của ủy ban trong 2 năm tới.  Bà April 
Ybarra được đề cử cho chức vụ Chủ Tịch. Bà Theresa Hernandez được đề cử cho chức vụ Phó Chủ Tịch. Bà Arthur 
Aleman được đề cử cho chức vụ Phó Chủ Tịch. Bà Llova Ayala Santamaria được đề cử cho chức vụ Phó Củ Tịch.  
Trong lúc thảo luận về việc ứng cử, một đề nghị được đưa ra về dữ liệu các học sinh EL đã được trình bày vào buổi 
họp tháng Tư.  Việc phản hồi là Ủy Ban Điều Hành DELAC chịu trách nhiệm cho việc lập ra nghị trình.       

7:20-7:30 Thắc Mắc & 
Trả lời 

 • Buổi họp kết thúc vào lúc 7 giờ 42 phút tối.   

    Buổi Họp Lần Tới: Thứ Tư, ngày 22 tháng 5, 2019  
 


