
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Năm, Ngày 24 Tháng 5 Năm 2018 

5 giờ 30 – 7 giờ 30 tối 
 

Thời gian Nghị Trình Diễn Giả Ghi Chú và Đề Nghị 

5:30-5:40 

Chào mừng 
và giới thiệu 
  

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

• Bà Maria Flores chào mừng tất cả quan khách đến dự buổi họp DELAC lần thứ 7 và là buổi họp cuối cùng của 
năm học 2017-18.  Bà ta thông qua nghị trình và giới thiệu những vị diễn giả sẽ trình bày hôm nay.  Bà 
Theresa Hernandez cũng như bà Vitalina Tufi chào mừng mọi quan khách tới dự buổi họp. 

5:40-5:50 Tán thành 
biên bản 

Vitalina Tufi, Thư ký • Bà Vitalina Tufi dành ra ít phút cho mọi người xem xét biên bản họp DELAC lần trước.  Tiến hành việc đồng 
ý với biên bản và lần thứ hai đồng ý và biên bản được tán thành. 

5:50-6:10 

Tán Thành 
Mẫu Đơn 
Thống Nhất 
Mùa Xuân 

Lisa Hayes,  Các 
Chương Trình Tiểu 
Bang và Liên Bang 
 

• Mẫu đơn Thống Nhất được giải thích và các bước cần thiết được thực hiện để nộp đơn nhận nguồn tài trợ 
cũng như những qui định và điều luật cần tuân thủ.  Title I, II, và III cũng được trình bày và giải thích từng 
nguồn quỹ phục vụ cho mục đích gì và cách thức mỗi nguồn quỹ được sử dụng.  Các phụ huynh được khuyến 
khích nêu thắc mắc tại trường của họ nếu muốn hiểu thêm về cách thức mỗi nguồn quỹ được phân phối và 
được sử dụng.  Không chắc rằng có nguồn tài trợ Title IV, nhưng sẽ nộp đơn xin và tìm cách để nhận được 
nguồn tài trợ đó.    

6:10-6:40 
Các đề nghị 
LCAP – 
DELAC  

Cathy Morrison, 
Điều phối viên, 
LCAP/SPSA 

• Một bản sao về mẫu đơn LCAP được phân phát và chia xẻ tại mỗi bàn.  Những đề nghị về mỗi mục tiêu của 
LCAP được thâu thập tại buổi họp lần trước được đọc lớn và các bản sao cũng được chia xẻ với mọi người.      

6:40-7:20 

Các học sinh 
song ngữ học 
tiếng Anh 
nhận giáo dục 
đặc biệt 

Becky Bryant, Giám 
Đốc, Giáo dục đặc 
biệt 
Vanessa Girard, 
Giám đốc, Phòng Học 
Vấn Đa Ngữ 
 

• Định nghĩa về học sinh học tiếng Anh nhận giáo dục đặc biệt và dữ liệu thống kê được chia xẻ.  Đánh giá 
ELPAC của tiểu bang và công cụ của nó cũng như hệ thống điểm được giải thích rõ ràng.  Việc nhận ra sự 
khác biệt về ngôn ngữ do bị khuyết tật, các phần tương tự về khuyết tật học tập cùng với ngôn ngữ, và  nhận ra 
sự khuyết tật học tập từ sự khác biệt về ngôn ngữ cũng được giải thích chi tiết.  Tiến trình giới thiệu trước về 
chương trình giáo dục đặc biệt được tiến hành theo từng bước.  Các mục tiêu và danh sách phù hợp theo ngôn 
ngữ cũng được liệt kê và giải thích.  Hướng dẫn của CDE về việc tái sắp xếp các học sinh EL bị khuyết tật 
phải có quyền giống như quyền tái sắp xếp các học sinh khác.  Khi cần thiết, nhóm IEP, theo sự hướng dẫn 
của học khu, có thể xác định những đánh giá phù hợp và thành tích học tập để các học sinh EL đang nhận giáo 
dục đặc biệt được tái sắp xếp.     

7:20-7:30 

Thắc mắc và 
trả lời 

Maria Flores,  
Chủ tịch  
Theresa Hernandez, 
Phó chủ tịch 
 

• Một phụ huynh hỏi vị chủ tịch và phó chủ tịch DELAC sẽ làm gì để có nhiều phụ huynh tới tham dự các buổi 
họp DELAC? Bà Theresa Hernandez nói rằng các ý tưởng đã được chia xẻ giữa Iris Taylor, Vanessa Girard, 
và các viên chức DELAC về vấn đề này.  Chúng tôi sẽ bắt đầu tại các trường với buổi họp ELAC và sẽ liên 
lạc các phụ huynh ở đó.  Mục tiêu của chúng tôi là để mang tối thiểu một phụ huynh của mỗi trường tới các 
buổi họp DELAC vào năm tới.   

• Giấy khen thưởng về việc tham dự DELAC được chuyển tới các phụ huynh:  Bằng khen Đồng, Bạc và Vàng.   
• Bà Maria Flores bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 35 tối 

    Buổi Họp Lần Tới : Ngày 24 Tháng 10 Năm 2018  
 
Hiện diện tại buổi họp 
Viên Chức DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores, Vitalina Tufi  
Nhân Viên Học Khu: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee 
(Bảng Điểm Danh cho tất cả các quan khách tham dự)   
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