Biên Bản Họp DELAC
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 1, 2016
6 giờ chiều -7 giờ 30 tối
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Hạng Mục
Chào mừng và giới
thiệu

Diễn Giả
Teresa Hernandez
(Chủ Tịch DELAC)
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Laura Rios
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6:25-6:35

Luật DELAC mới

Leo Aguirre
(Phó Chủ Tịch DELAC)
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•
6:35-6:45

Đánh Giá Các Nhu
Cầu cho Từng Học
Sinh

Vanessa Girard
(Giám Đốc, Phòng Hỗ
Trợ Đa Ngữ)

•

6:45-7:05

Đánh Giá Các Nhu
Cầu Kế Hoạch Ưu
Thế

Cathy Morrison
(Điều Phối Viên,
LCAP/Strategic Plan)

•
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Teresa Hernandez, Chủ tịch DELAC chào mừng mọi người tới tham dự Buổi Họp
DELAC tổ chức lần thứ 2 năm học 2015-16. Leo Aguirre, Phó chủ tịch và Laura Rios,
Thư ký được giới thiệu. Bà Teresa Hernandez là một phụ huynh có hai học sinh đang
theo học tại trường trung học Luther Burbank.
Mọi người tham dự tự giới thiệu mình và trường họ đang đại diện. Các người tham
gia là các phụ huynh và các thành viên cộng đồng.
Biên bản ngày 12 tháng 11, 2015 được yêu cầu xem xét bởi tất cả cho sự chấp thuận.
Lần thứ nhất các cánh tay giơ lên chấp thuận biên bản, và lần thứ 2 các cánh tay giơ
lên và như vậy biên bản đã được chấp thuận.
Điều luật là những quy tắc cần thiết phải được thực hiện để quản lý DELAC. Văn bản
dưới luật được tạo ra cách đây 15 năm, tuy nhiên, không thể tìm thấy những văn bản
dưới luật. Do đó, điều quan trọng là các văn bản dưới luật được viết lại. Nó sẽ bao
gồm vai trò của chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, và mỗi thành viên của DELAC. Các tình
nguyện viên thì cần có để đáp ứng và viết lại các văn bản dưới luật.
Sổ tay ELAC là một tài liệu hướng dẫn giúp các trường lập ra các buổi họp ELAC. Văn
bản dưới luật của DELAC là những quy tắc hướng dẫn các cuộc họp.
Bản Đánh Giá Các Nhu Cầu của Phụ Huynh được chuyển đến từ buổi họp lần trước và
mọi người được yêu cầu để đánh dấu vào phần đánh giá nào họ mong muốn được
thảo luận. Theo như kết quả, Dự luật Không Một Học Sinh Nào Tụt Hậu (NCLB) là đề
tài mà hầu hết những người trả lời yêu cầu để được thảo luận. Dự luật Thành Công
cho Mỗi Học Sinh (ESSA) được Tổng Thống Obama và quốc hội lập ra để thay thế cho
dụ luật NCLB. Sự khác biệt ở chính sách mới là rằng Các Tiểu Bang hiện có quyền để
làm theo chính sách của riêng họ nhằm cung cấp các trách nhiệm cho các hệ thống
trường. Chi tiết về chính sách mới chưa phải là văn bản cuối cùng. Quỹ Title I là
nguồn tiền dành cho học sinh có thu nhập thấp, trong khi quỹ Title III là nguồn tiền
dành cho học sinh học tiếng Anh. Theo chính sách mới, quỹ Title I và Title III sẽ nhận
nhiều tiền hơn, cũng như các học sinh nhà trẻ. Việc tìm kiếm sự tiến bộ hơn cho các
học sinh EL cũng là một sự khác biệt lớn trong chính sách mới. Chương trình SES cũ sẽ
bị loại bỏ vào cuối năm học 2017-18. Việc cập nhật hơn nữa cho dự luật mới này sẽ
được cung cấp cho mọi người khi học khu nhận được từ tiểu bang.
Khi biên soạn báo cáo đánh giá nhu cầu, một nhóm tình nguyện làm việc với mỗi
nhóm tập trung riêng biệt, trong đó bao gồm các phụ huynh, hiệu trưởng, nhân viên
phân loại, nhân viên có chứng nhận, và học sinh. Trong mỗi nhóm, mỗi một trong ba
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7:05-7:25

Quyền và Trách
Nhiệm của Phụ
Huynh: ELAC và Ủy
Ban Trường

7:25-7:40

Bế Mạc

Teresa Hernandez
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trụ cột của học khu đã được thảo luận và các thành phần của các cột trụ này hoặc là
ưu điểm, thử thức, hoặc một nhu cầu so sánh với Mục tiêu 2 của LCAP. Ví dụ, các phụ
huynh xác định sự hỗ trợ của văn phòng trung tâm, thuê tuyển nhân sự , nghiên cứu
tình cảm xã hội, và việc giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường như là khu vực có nhu
cầu cao nhất. Báo cáo đánh giá nhu cầu về Kế hoạch ưu thế có ở trên trang mạng của
học khu được dịch ra theo các ngôn ngữ sẵn có. Một vài nhu cầu và đề nghị quan
trọng được xác định trong mối quan hệ với những phát hiện của các nhóm tập trung.
Bốn câu hỏi đã được đưa ra cho mỗi bàn. Mỗi bàn được quyền chọn ra một câu hỏi
để thảo luận và ghi lại trên trang giấy khổ lớn. Các câu hỏi thảo luận được ghi nhận
đã được chia xẻ ngắn gọn với tất cả mọi người. Trang mạng của LCAP là
www.scusd.edu/LCAP và kế hoạch ưu thế thì có tại www.scusd.edu/strategic-plan.
Ba câu hỏi đã được gửi đến tất cả mọi người để họ trả lời theo cách tốt nhất có thể
liên quan đến ELAC, SSC, DELAC, PTA, LCAP, và CAASPP. DELAC muốn phục vụ cho các
phụ huynh và cộng đồng bằng cách mang lại sự rõ ràng cho các chủ đề này trong các
cuộc họp trong tương lai. Các nhân viên DELAC muốn đến các trường để tham gia các
buổi họp ELAC và trả lời mọi câu hỏi, thắc mắc, và các vấn đề liên quan đến DELAC mà
các bậc phụ huynh có thể muốn hỏi. Việc các phụ huynh muốn biết về quyền và trách
nhiệm thì thật là quan trọng. Một trong những mục tiêu của DELAC là để đảm bảo
việc các phụ huynh biết để họ có thể thực tập các quyền và gánh vác những trách
nhiệm ở các trường học của họ cũng như ở học khu.

Buổi Họp Kế Tiếp : Ngày 17 Tháng 2, 2016
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