
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 5 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 giới 

thiệu 
Maria Flores, Chủ tịch 
Teresa Hernandez, Phó 
chủ tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký 

• Bà Maria Flores 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 chấp thuận.  Biên bản được biểu quyết để tán thành.  Tán thành nặc danh. 
5:50-6:00 Bữa trưa ngôn ngữ: 

Khám phá tiếng Tây 
Ban Nha, Pháp, và 
Hàn quốc 

Các học sinh trường tiểu 
học Parkway 
 

• Các học sinh trường tiểu học Parkway trình bày bằng các ngôn ngữ khác nhau: tiếng Pháp, tiếng Hàn quốc, 
và tiếng Tây Ban Nha.  

• Các em tự giới thiệu bản thân, hát một số bài hát, và dạy khán giả một vài từ bằng ngôn ngữ của chúng. 

6:00-6:10 DELAC  
Sửa Đổi theo Luật  

Maria Flores, Chủ tịch 
Teresa Hernandez, Phó 
chủ tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký   

• Đề nghị sửa đổi điều kiện tiêu chuẩn để trở thành Ứng Cử Viên Chính Thức trong Ban Điều Hành DELAC.  
Xem đính kèm một số sửa đổi được đề nghị khi chia xẻ với các thành viên DELAC.  

• Việc biểu quyết được thực hiện để tán thành.  Tán thành nặc danh.    

6:10-6:20 Tuyên bố của Các 
Ứng Viên/Bầu Cử 

Maria Flores, Chủ tịch 
Teresa Hernandez, Phó 
chủ tịch 
Vitalina Tufi, Thư ký 

• Các ứng cử viên tranh cử cho các vị trí trúng cử trình bày về bản thân họ và chia xẻ tầm nhìn của họ về các 
công việc trong ủy ban.   

• Ứng cử viên chức chủ tịch – April Ybarra; Phó chủ tịch – Teresa Hernandez; Arthur Aleman;  Llova Ayala 
Santamaria. Thư ký – Velia Mercado. 

• Các đại diện của các trường đang bầu. 
6:20-6:35 Tán thành Mẫu Đơn 

Thống Nhất mùa 
Xuân cho Nguồn 
Qũy Liên Bang 

Kelley Odipo, Quyền 
giám đốc các chương 
trình Liên Ban và Tiểu 
Bang 
 

• Bà Kelly Odipo trình bày nguồn qũy Liên Bang dành cho việc Cải Thiện Kết Quả Học Sinh, ConApp mùa 
xuân. 

• Thông tin về Titles I, II và III được trình bày. 
• Các phụ huynh được khuyến khích nêu câu hỏi.  Các câu hỏi về Title IV được đặt ra.  
• Việc bầu chọn để áp dụng cho ConApp mùa xuân được thực hiện.  Tán thành nặc danh. 

6:35-7:10 LCAP Những đề 
nghị cuối cùng tới 
giám đốc học khu 

Cathy Morrison, Điều 
phối viên, LCAP/SPSA 
 

• Bà Cathy Morrison trình bày những đề nghị cuối cùng của LCAP tới giám đốc học khu. 
• Các phụ huynh được khuyến khích đánh dấu vào những đề nghị mà họ nghĩ rằng nên được giải quyết trước. 

7:10-7:15 Công bố các thành 
viên Ban điều hành 
mới được bầu 

Debra Hetrick, Điều 
phối viên phòng học vấn 
đa ngữ 
 

• Bà Debra Hetrick  công bố kết quả bầu cử các viên chức mới của DELAC. • Chủ tịch – April Ybarra; Phó 
chủ tịch – Llova Ayala Santamaria;  Thư ký – Velia Mercado. 

• Các viên chức DELAC nhận được khen thưởng cho nhiều năm tham dự. 

   •  
7:15-7:30 Thắc mắc và trả lời  Buổi họp bế mạc lúc 7 giờ 20 tối. 
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