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Ủy Ban Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ Học Khu (DELAC) 

Cuộc Họp Chung với Ủy Ban Tư Vấn Học Khu (DAC) 
  

 Biên Bản của Cuộc Họp DELAC/DAC ngày 28 tháng 2 năm 2018  

                                        Ngày                                                         
        

 

 

Thành Viên Tham Dự: Xem các danh sách đính kèm bao gồm__X__ phụ huynh là đại diện DELAC, _X__ 

khách mời bổ sung là phụ huynh, _X__ quản trị học khu, __X__ giáo viên/nhân viên học khu, thành viên hội 

đồng        và_____ khách. 

 

 

 

Yêu Cầu Pháp Lý/Vấn Đề Đào Tạo được Bàn Đến: Ngày/(Các) chủ đề ban đầu được trình bày tại cuộc họp 

này với nội dung tóm tắt được phản ánh trong biên bản. 

1 Xây dựng/sửa đổi Kế Hoạch Tổng Thể của học khu cho các chương trình và dịch vụ giáo dục dành cho Học 

Viên Anh Ngữ có xem xét đến Kế Hoạch Riêng Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học Sinh. 

2 Tiến hành đánh giá nhu cầu trên toàn học khu trên cơ sở từng trường. 

3 Thiết lập chương trình học khu, mục đích và mục tiêu của các chương trình và dịch vụ dành cho Học Viên 

Anh Ngữ. 

4 Xây dựng kế hoạch để đảm bảo tuân thủ bất cứ yêu cầu nào của giáo viên và trợ giảng. 

5 Tiến hành điều tra ngôn ngữ hàng năm. 

6 Xem xét/nhận xét về quy trình xếp hạng của học khu. 

7 Xem xét/nhận xét về các thông báo bằng văn bản cần phải gửi tới phụ huynh và người giám hộ. 

 

Cuộc họp được bắt đầu chính thức vào lúc   6:02 chiều bởi Giám Đốc Giảng Dạy:   Denise Williams    

                                                     
Tên

   

  

Biên Bản Cuộc Họp:  Sẽ được phê duyệt vào cuộc họp tiếp theo.  

 

Được đề xuất phê duyệt bởi         Sẽ được phê duyệt vào cuộc họp 

tiếp theo. 
    

Hội Đồng Giáo Dục Báo Cáo:       trình bày một báo cáo từ cuộc họp của Hội 

Đồng Giáo Dục.  Chủ Tịch/Phó Chủ Tịch nhắc nhở những người đại diện tham gia cuộc họp tiếp theo được lên 

lịch cho                 (ngày).   Không có báo cáo nào được đưa ra. 

 

 

Các Vấn Đề Được Phản Ánh Từ Cộng Đồng: (Do ai thực hiện?)      Không áp dụng    
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Chủ Đề Bắt Buộc:   Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, đã giới thiệu các thành viên, Trợ Lý Tổng Giám 

Đốc Học Khu, Dan Deguara và Giám Đốc Kinh Doanh, Nelly Yang.  Ông Deguara đã mô tả Hồ Sơ Dự Thảo 

của một Học Viên của Học Khu Evergreen School.  Ông đã giải thích rằng, LCAP (Kế Hoạch Thực Thi Trách 

Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương) là diễn đạt bằng từ ngữ và ngân sách là LCAP bằng số. Ông Deguara cho 

rằng LCAP phù hợp với các ưu tiên của tiểu bang.  Ông cũng đã chia sẽ những thách thức của học khu.  

Nelly Yang đã giải thích Các Giả Định Thể Thức Cấp Vốn Kiểm Soát Nội Bộ (LCFF) cho các thành viên.  Bà 

cho rằng có ba lớp tài trợ, trong đó lớp thứ ba là học khu không đủ điều kiện nhận.  Bà ấy đã giải thích rằng 

chính phủ cũng cung cấp các khoản tiền bổ sung cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt.  Bà Yang đã giải thích 

cho các thành viên rằng LCFF 2017-2018 đã tài trợ 97% kinh phí mục tiêu.  Đề xuất tài trợ toàn bộ cho năm 

2018-2019.     

Bà nêu rằng mục tiêu của LCFF là khôi phục sức mua lên mức của năm 2007-2008. Bà Yang cũng giải thích 

rằng sự gia tăng trong tương lai sẽ chững lại và thấp hơn nhiều so với sự gia tăng chi phí dự kiến.  Bà cũng đã 

nói các giả thuyết về sự suy giảm số học viên đăng ký và các chi tiêu chính.  Bà cũng đã nói về các khoản chi 

tiêu ngân sách và doanh thu cũng như các khoản thâm hụt trong hoạt động không hạn chế và thặng dư.  

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Học Khu Deguara đã nói về các tùy chọn bình ổn tài chính được đề xuất vào tháng 9 

năm 2017 và những tùy chọn được đề xuất vào tháng 2 năm 2018.  Ông Deguara đã thảo luận về việc đóng cửa 

trường học và khả năng đóng cửa Laurelwood và Dove Hill.  Ông tuyên bố đã có thêm một năm nữa đối với 

thuế lô và thuế lô mới sẽ được biểu quyết vào tháng 11 để khôi phục chi tiêu.  Nelly Yang nói thêm rằng thuế lô 

không thể được sử dụng để trợ cấp cho quỹ chung.      

 

Chủ Đề Quan Tâm:             Không áp dụng                                                                                                                     

 

Các Chủ Đề hoặc Bài Trình Bày Khác: (ý kiến/lời khuyên/nhận xét của phụ huynh): 

_________________________________________________________________________________    

Theo dõi (các) Chủ Đề: (Do ai thực hiện?)   Không Áp Dụng       

  

Khác:                

                

 

Cuộc họp kết thúc vào: 7:12 tối   

   

Trân trọng kính gửi, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Bộ Phận ELD, Bộ Phận Phát Triển Anh Ngữ 

Thư Ký, Ủy Ban Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ Học Khu  


