Biên Bản Họp DELAC
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 4, 2016
6 giờ chiều – 7 giờ 30 Tối
Thời gian
6:00-6:10
6:10-6:20

6:20-6:45

Hạng Mục

Diễn Giả
Teresa Hernandez
(Chủ Tịch DELAC)
Laura Rios
(Thư Ký DELAC)

•

Bà Teresa Hernandez chào mừng mọi quan khách đến tham dự.

•

Gia Tăng Việc Phụ
Huynh Tham Gia

Vanessa Gerard, Giám Đốc Phòng
Hỗ Trợ Đa Ngữ

•

Dành thời gian cho mọi người đọc biên bản buổi họp lần trước. Một phụ huynh giơ tay tán thành biên bản. Một
phụ huynh khác giơ tay tán thành biên bản. Biên bản đã được tán thành và Laura Rios đã không hiện diện tại
buổi họp DELAC ngày 16 tháng 3, 2016 trước đây.
Định nghĩa về học sinh học tiếng Anh đã giải thích là một học sinh mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và
vẫn đang phát triển các kỹ năng tiếng Anh. Theo luật, nếu học sinh đã lấy bài kiểm tra CELDT một lần, và học
sinh đó là một học sinh EL và tình trạng chưa thay đổi cho đến khi nào cháu được tái sắp xếp. Nếu học sinh lấy
bài kiểm tra CELDT và lưu loát ngay từ lần thi đầu tiên, cháu sẽ không còn là học sinh EL nữa.
ELAC – Tiểu bang đòi hỏi rằng một Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh phải được thành lập tại trường
khi có từ 21 học sinh trở lên là học sinh EL theo học. Trách nhiệm của ELAC bao gồm việc tham gia vào việc
đáng giá các nhu cầu trường của học sinh, phụ huynh, và giáo viên; cố vấn hiệu truởng và nhân viên trường cho
các chương trình của trường cho các học sinh EL; đóng góp ý kiến trong nhiều cách hiệu quả nhất để đảm bảo
tham gia công việc trường đều đặn; cố vấn trường cho mẫu điều tra ngôn ngữ hằng năm; và cố vấn cho Ủy Ban
Trường trong việc phát triển Kế Hoạch Riêng Biệt về Thành Tích Học Tập của Học Sinh (SPSA).
Nhà trường sẽ cung cấp các tài liệu và việc huấn luyện phù hợp cho mỗi thành viên ELAC và các chương trình
huấn luyện đó sẽ được lên kế hoạch tham vấn toàn bộ với các thành viên ELAC.
Một số điều mà các trường phải cung cấp cho ELAC là: Tổ chức bầu ra các viên chức ELAC; cung cấp việc
huấn luyện liên tục cho các viên chức được bầu; tiến hành các buổi họp ELAC, đảm bảo rằng tất cả các chức
năng được yêu cầu một cách hợp pháp về ELAC phải được thực hiện mỗi năm học, lưu giữ biên bản của tất cả
các buổi họp ELAC và báo cáo tới các quan khách tham dự, và hỗ trợ cho các buổi họp ELAC trong mỗi nhiệm
kỳ bằng việc thông dịch các ghi chú, trong suốt các buổi họp cũng như việc giữ trẻ khi cần.
Vai trò của các thành viên và nhân viên ELAC được nghiên cứu và giải thích. Theo Luật ELAC được đề nghị
để xây dựng mặc dù không đòi hỏi.
Phần trăm các phụ huynh có con là học sinh EL trong ELAC phải tối thiểu bằng với phần trăm các học sinh EL
học ở trường cho dù các thành viên có thể là hiệu trưởng, nhân viên, thành viên cộng đồng, và các phụ huynh.
Các trường phải lưu giữ ba tài liệu quan trọng cho mỗi buổi họp ELAC: Giấy ghi tên tham dự, nghị trình, và
biên bản họp của mỗi buổi họp. Một bản sao của mỗi buổi họp nên được gởi theo đường bưu điện tới văn phòng
Hỗ Trợ Đa Ngữ để lưu vào hồ sơ.
Các đại diện DELAC từ các ELAC của các trường tham gia DELAC để thảo luận các nhu cầu và những quan
tâm của trường và mang trở lại các kế hoạch của học khu dành cho học sinh EL cũng như các mục tiêu và kế
hoạch khác.
Một phụ huynh hỏi: “Tôi cần bao lâu để hối thúc nhà trường giúp đỡ các học sinh EL học tiếng Anh tốt hơn?”
Đề nghị đã được đưa ra để bắt đầu thảo luận, tham gia các buổi họp, và xây dựng mối quan hệ với nhà trường.
Có 3 chủ đề được đăng lên giấy khổ lớn cho mọi người đưa ra các kiến nghị: Thực Hành Có Sự Giúp Đỡ, Thực
Hành Không Có Sự Giúp Đỡ, và Chúng tôi muốn nhìn thấy gì ở khắp học khu? Tất cả được khuyến khích thảo
luận trong bàn và ghi nhận nó trên tờ giấy khổ lớn. Các kết quả đó sẽ được chia xẻ tại buổi họp kế tiếp.
Bà Teresa Hernandez bế mạc buổi họp lúc 7 giờ 30 tối. Buổi họp kế tiếp sẽ vào ngày 18 Tháng 5, 2016.
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6:45-7:25

7:25-7:30

Ghi Chú/Đề Nghị

Chào Mừng và Giới
Thiệu
Tán Thành Biên Bản

Các Đề Nghị cho Kế
Hoạch Tổng Thể của
Học Sinh EL
Bế Mạc

Teresa Hernandez, Chủ Tịch

•

Teresa Hernandez, Chủ Tịch

•
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