
Biên Bản Họp DELAC 
Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 2, 2017 

5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối 
 

 
 

Vietnamese/DELAC Minutes 2-9-17/TD 

Thời gian Hạng mục Diễn Thuyết Ghi Chú/Đề Nghị 
5:30-5:40 Chào Mừng và 

Giới Thiệu 
Teresa Hernandez 
(Chủ Tịch DELAC) 

• Bà Teresa Hernandez chào mừng tất cả quan khách đến tham dự và thông báo cho mọi người rằng bà 
Laura Rios sẽ không thể tham dự buồi họp.   

5:40-5:50 Tán Thành Biên 
Bản 

Teresa Hernandez 
(Chủ Tịch DELAC) 

• Dành thời gian cho mọi người để đọc biên bản của buổi họp lần trước.  Việc bầu cử được tiến hành 
và biên  bản được tán thành.   

5:50-6:00 Chương Trình Hỗ 
Trợ Thay Thế Các 
Dịch Vụ Giáo Dục 
Bổ Sung (SES) 

Lisa Hayes, Các Chương Trình 
Liên Bang và Tiểu Bang 
 
 

• SES được giới thiệu tại các trường nằm trong Chương Trình Cải Tiến (PI) Năm thứ 2 trở lên và được 
yêu cầu theo đạo luật Title I.  Nó giới thiệu việc dạy kèm miễn phí do các nhà cung ứng giáo dục 
được CDE chấp thuận và được học khu trả.   

• Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Cali (CDE) đã thay đổi những yêu cầu của SES cho năm học 2016-17:  Các 
học khu được yêu cầu phát triển các chương trình SES.  Hỗ trợ việc học tập có thể được học khu hay 
các trường cung cấp theo nhiều cách khác nhau.  Tại học khu Sacramento, các trường sẽ chọn phần 
nào tốt nhất phù hợp với các nhu cầu của học khu và các gia đình.  Mỗi trường đang nhận nguồn quỹ 
sẽ gởi về nhà cho các phụ huynh một lá thư thông báo cho họ biết phần lựa chọn nào đã được chọn.    

• Chương trình SES mới được tài trợ số tiền 200,000 của nguồn quỹ Title I.  Học khu cần phải báo cáo 
tới CDE vào cuối năm học 2016-17 trong ba lĩnh vực:    

o Số tiền quỹ được chuẩn bị và được sử dụng 
o Số lượng học sinh đủ tiêu chuẩn và số lượng được phục vụ 
o Phương pháp giảng dạy gì được sử dụng. 

6:00-6:10  Dữ Liệu Cho Học 
Sinh EL của Học 
Khu Sacramento 

Cathy Morrison, Phương Pháp 
và Cải Tiến 
Sara Pietrowski,  Phương Pháp 
và Cải Tiến 
 

• Bà Cathy Morrison giới thiệu nhóm của bà ta và chia sẻ các thông tin về cách thức các phụ huynh EL 
cũng như bất kỳ phụ huynh nào trong học khu đều có thể tiếp cận các tin tức và dữ liệu về nhà trường 
cũng như học khu theo Biểu Bảng Dữ Liệu mới.  Các học sinh học tiếng Anh và một trong các nhóm 
học sinh mà phụ huynh có thể nhìn thấy sự tiến bộ, cũng như các điểm dữ liệu khác như là về chuyên 
cần và tỉ lệ tốt nghiệp.      

6:10- 7:00 Giới Thiệu vào 
Parent Portal trong 
Infinite Campus 

Rhonda Rode, Hệ Thống Dữ 
Liệu và Học Sinh 
Sara Pietrowski, Phương Pháp 
và Cải Tiến 
 

• Bà Rhonda Rode và nhóm của bà ta phân phối các máy tính xách tay cho mọi người để giúp họ nhình 
thấy các kinh nghiệm về Infinite Campus.   

• Infinite Campus Portal thì có ở trên trang mạng của học khu tại http://www.scusd.edu/ , mà phụ 
huynh có thể tiếp cận các tin tức về lớp học, điểm, chuyên cần, và các đánh giá của con họ.  Bà 
Rhonda Rode đăng nhập vào phần phụ huynh để chỉ cho mọi người các hướng dẫn theo từng bước 
trên màn hình cách tiếp cận các tin tức của con họ.  Rất nhiều thông tin có sẵn cho các học sinh học 
cấp hai và trung học hơn là ở bậc tiểu học.    

• Nhiều phụ huynh không chỉ gia tăng việc tiếp cận các tin tức về con họ, mà còn được các nhân viên 
giúp đỡ để tạo ra tài khoản cá nhân nhằm giúp họ có thể tiếp cận vào Infinite Campus trên một máy 
tính và/hay quyền để vào trong điện thoại cầm tay của họ.   

7:00-7:05 Thắc Mắc và Trả 
Lời  

 • Bà Teresa Hernandez bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 05 phút.  Buổi họp lần tới sẽ vào ngày 14 Tháng 3, 
2017. 

http://www.scusd.edu/

