Biên Bản Họp DELAC
Thứ Tư, Ngày 17 Tháng 2, 2016
6 giờ chiều – 7 giờ 30 tối
Thời gian
6:00-6:10

Hạng Mục
Chào mừng và
giới thiệu

Diễn Giả
Teresa Hernandez
(Chủ Tịch DELAC)

•
•
•

6:10-6:15

6:15-7:15

Tán thành biên
bản

Laura Rios
(DELAC Secretary)

•

LCAP là gì?

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

•
•

•

7:15-7:40

Hành Trình để
Thành Công

Paula Hanzel
Quyền Giám Đốc,
Hành Trình Để
Thành Công của
Sacramento

•
•

•
•

7:40-7:41

Bế Mạc

Teresa Hernandez
(Chủ Tịch DELAC)

Vietnamese/DELAC Minutes 2-17-16/TD

•

Ghi Chú/Đề Nghị
Bà Teresa Hernandez, Chủ tịch DELAC, chào mừng mọi người đến tham dự buổi họp DELAC lần thứ 3
năm học 2015-26.
Mọi người tham dự tự giới thiệu mình và trường họ đang đại diện cho. Các quan khách bao gồm phụ
huynh, giáo viên, hiệu trưởng và thành viên cộng đồng.
Phó chủ tịch DELAC, ông Leo Aguirre từ chức và vị trí của ông ta được mở. Bà Gabriela Sanchez, một
phụ huynh, tình nguyện làm phó chủ tịch DELAC. Mọi người tán thành với việc chỉ định bà ta.
Biên bản buổi họp vào ngày 20 tháng giêng, 2016 được yêu cầu xem xét để có sự đồng thuận. Những
cánh tay giơ lên lần thứ 1 chấp thuận biên bản, và lần thứ 2 cùng đồng ý, như vậy biên bản đã được tán
thành.
Điều luật đã được Thống Đốc Brown ký ngày 1 tháng 7, 2013 còn được gọi là Công Thức Quỹ Kiểm Soát
Địa Phương (LCFF). Theo LCFF, các học khu có thể chọn ra cách thức để phân bổ nguồn quỹ dựa theo
nhu cầu của các học sinh.
Mỗi bàn được dành thời gian để thảo luận cho những điều cần biết về LCAP.
Các thắc mắc mà các quan khách đưa ra được đăng lên tờ giấy khổ lớn. Ví dụ:
Chúng tôi có thể có một gia sư giúp hỗ trợ các bài tập về nhà như thế nào?
Chương trình gì được LCAP hỗ trợ?
Nguồn tiền nhận được và được chi tiêu như thế nào?
Có 3 nguồn quỹ: nguồn quỹ dựa trên LCFF – tất cả các học khu nhận được một số tiền trước, dựa vào
chỉ số ghi danh học; nguồn quỹ bổ sung LCFF – được phân bổ từ số lượng học sinh có thu nhập thấp, học
sinh học tiếng Anh, học sinh vô gia cư hay thanh thiếu niên nhận nuôi; Nguồn tài trợ tập trung LCFF – số
tiền thêm cho các học khu có trên 55% các học sinh đang nhận bữa ăn trưa miễn phí hay giảm giá.
Các bàn được dành ra cơ hội để nói về LCAP.
Hành trình để thành công của Sacramento là một đối tác từ tiền mẫu giáo đến bậc đại học. Nó tập trung
để xây dựng cho các học sinh chuẩn bị lên đại học và nghề nghiệp, đảm bảo rằng tất cả các em sẵn sàng
cho việc học sau bậc trung học, cung cấp việc hỗ trợ không ngừng cho các học sinh từ tiền mẫu giáo đến
lớp 12, tiền mẫu giáo-đến cao đẳng, và từ tiền mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học (PreK-16), trong khi
hoàn thành lời hứa của tất cả các học sinh là sẵn sàng để trải nghiệm cho việc học sau bậc trung học.
Bà Paula chia xẻ một vài điều về kế hoạch hành trình để thành công và những điều cần làm tại các
trường và học khu. Bà ta cũng xác định việc sẵn sàng cũng như các điều kiện của học sinh.
Chi phí học đại học cũng được giải thích thông qua việc tìm kiếm sự giúp đỡ tài chánh, học bổng, và vay
nợ như là một biện pháp cuối cùng. Các học sinh năm cuối của năm học tới có thể nộp đơn bắt đầu vào
tháng 10 năm 2016.
Bà Teresa Hernandez bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 41 tối.
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