Khu Học Chánh San Gabriel

408 Junipero Serra Dr. San Gabriel, CA 91776
BIÊN BẢN CUỘC HỌP của Ban DELAC/DAC

Ngày: __Ngày 11 Tháng 4, 2018_________
CÁC THÀNH VIÊN HIỆN TẠI:

Thành Viên

Trường

Học Sinh

George Young

Tiểu Học Washington

Evan Young

Bill Ho

Tiểu Học McKinley

Stephen & Eileen Ho

Janet Becerra

Tiểu Học Roosevelt

Vianca & Victoria Gonzalez

Venecia Lizarzaburu

DEC

N/A

Maria Ortega

DEC

N/A

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KHÁC: Garbo Fu, Alvin
Fu____________________________________________
Liên Lạc Cộng Đồng/ Thông Dịch Viên: _Mandy Ng, Yolanda Palom__________________________
Đặc cuộc họp:
_3:30_ p.m.
 Mandy Ng đã mở cuộc họp và Bill Ho là thành viên thứ hai đồng ý.

Hoanh nghênh, Giới thiệu, và Điểm danh:
 Venecia Lizarzaburu hoan nghênh các thành viên của hội đồng. Vanecia yêu cầu các thành
viên xem lại chương trình nghị sự.
Sự thay đổi của Chương Trình Nghị Sự: Không có thay đổi
 George Young chuyển sang chấp nhận chương trình nghị sự như đã viết và Mandy đã ủng hộ.
Chương trình nghị sự được nhất trí chấp thuận.
Phê duyệt Biên Bản Cuộc Họp:
 Venecia Lizarzaburu cho các thành viên thời gian để đọc qua biên bản của Ngày 7 Tháng 2,
2018.
 George Young chuyển sang chấp nhận biên bản cuộc họp như đã viết và Janet Becerra đã ủng
hộ. Biên bản được nhất trí chấp thuận.

Bình luận cộng đồng:
 Yolanda Palom đề cập đến một vài phụ huynh hỏi về Thông Dịch Viên Người Tây Ban Nha.


Venecia Lizarzaburu đã trả lời rằng Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 4 chúng tôi sẽ có một cuộc
phỏng vấn để lấp đầy vị trí đó.

Kinh doanh củ: Không có thay đổi
Kinh doanh mới:
1



Học Sinh Học Anh Ngữ cần được kiểm tra. Một trong những nhiệm vụ của DELAC là tiến
hành việc kiểm tra học sinh cho toàn học khu. Bài kiểm tra cần thiết này hoặc khảo sát phụ
huynh của Học Sinh học Anh Ngữ đã được thiết kế để đặc câu hỏi cho phụ huynh về chương
trình EL và đưa ra các khuyết nghị. Venecia Lizarzaburu đã cung cấp một bài khảo sát mẫu
và yêu cầu các thành viên sơ kết lại và chỉnh sửa hoặc thêm/xóa các câu hỏi. Sau thông tin
phản hồi, Venecia cho biết cô sẽ chỉnh sửa các sửa đổi đã được đồng ý và sẽ thông dịch bài
khảo sát này sang các ngôn ngữ khác. Bài khảo sát sẽ được gửi về cho tất cả phụ huynh có
Học Sinh học Anh Ngữ trước lúc năm học kết thúc.



Venecia Lizarzaburu đã thảo luận về Chương Trình Giám Sát Liên Bang(FPM). Năm, nay,
chúng tôi đã nhận được một email thông báo rằng chúng tôi đã không được chọn cho FPM.
Vì thế KHÔNG có Chương Trình Giám Sát Liên Bang trong năm nay.

Thông báo hoặc báo cáo:
 Mandy đã nói về việc đăng ký cho Chương Trình Nền Tảng Giáo Dục của San Gabriel (SEF)
cho học sinh Gabrielino cấp 3 vào Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 4, 2018, các bậc phụ huynh CHỈ
có thể đăng ký trực tuyết. Cô chuyển mối quan tâm của vài phụ huynh rằng họ có khó khăn
để đăng ký trực tuyết vì lý do thiếu kiến thức với các công nghệ


Venecia giải thích rằng SEF điều hành một chương trình học hè độc lập dựa trên lệ phí tách
biệt khỏi chương trình học hè của SGUSD. Venecia sẽ cho Adela phụ trách SEF biết về sự
phản hồi của phụ huynh. Venecia đã đề cập rằng Gabrielino HS sẽ tổ chức nhiều lớp học hè
cho Học sinh Học Anh ngữ mùa hè này, đặc biệt là ELD và môn khoa học xã hội với giáo viên
về nội dung và giáo viên của ELD để hỗ trợ Học Sinh học Anh Ngữ với nội dung nghiên cứu
xã hội. Các lớp học cùng với các lớp học phục hồi, được quản lý bởi SGUSD.

Sự hoản lại: _4:15_ p.m.
Mandy Ng hoản cuộc họp và Bill Ho đã đồng ý chấp thuận hoản lại cuộc họp.
Ngày họp trong tương lai: Ngày 16 Tháng 5, 2018 – 3:30 p.m. tại Trung Tâm Giáo Dục Học Khu
SGUSD

Submitted by Maria Ortega, Secretary

