
 

   

 

Buổi Họp Ủy Ban Tư Vấn Học Khu 
Buổi Họp Ủy Ban Tư Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ Học Khu 

BIÊN BẢN 
Thứ Năm, 16 Tháng Giêng, 2020 (6:00 – 7:30 chiều.) 

Trung Tâm Giáo Dục Robert L. Trigg – Phòng Hội Đồng 
 
 

Người Tham Dự: 
(Vui lòng coi Bản Ghi Danh DAC và DELAC.) 

 

I. Chào Mừng & Giới Thiệu 
Ô. David Byrd, Giám Đốc Dịch Vụ Hô ̃ Trợ Ho ̣c Tập, chào mừng mọi người và cám ơn các thành viên tới tham dự và buổi 

ho ̣p đã được triệu tập vào hô ̀i 6:00 chiều.  Ô. Byrd tự giới thiệu và cu ̀ng giới thiệu Cô Lucy Bollinger, Giám Đô ́c Dịch Vu ̣ 

Ho ̣c Sinh Học Anh Ngữ.   

Cô Bollinger chia sẻ với u ̉y ban Chuyên Viên Chương Trình Di ̣ch Vu ̣ Ho ̣c Sinh Ho ̣c Anh Ngữ (English Learner Services) 

Will Jones, Giảng Viên EL Amy Marszewski, Chủ Ti ̣ch DELAC Alex Barba và Pho ́ Chu ̉ Ti ̣ch DELAC Adrianna Aguilar se ̃ 
tham dự buổi hội thảo tại SCOE- Văn phòng Giáo Dục Quâ ̣n Hạt Sacramento (Sacramento Country Office of Education) 

vào đâ ̀u tháng Hai 2020 để ho ̣c tập thêm về Chương Trình Suy Tư Ke ́p (Dual Immersion Programs). Cô Bollinger giải thi ́ch 

biểu tượng mũi tên “” trên ba ̉ng PowerPoint chỉ cho biết các bản này là một tài liệu co ́ thể chia sẻ và sẵn sàng dùng 

được tại các buổi họp ELAC va ̀ Hô ̣i Đô ̀ng của nhà trường.  ELS và LSS râ ́t vui vẻ hỗ trợ cung cấp những thông tin mà ca ́c 

người tham dự có thể tri ̀nh bày tại buổi họp u ̉y ban của ho ̣.  

Cô Bollinger đã xét lại về:                                                                                                                                                                                          
E4 – trọng tâm của tâ ́t cả mọi thứ chúng tôi làm khi chúng tôi đào tạo sinh viên tốt nghiệp đa ̣i học/sự nghiệp và să ̃n sàng 

cho cuộc sống.                                                                                                                                                                      
Công Bă ̀ng Giáo Dục – cung cấp mô ̣t thấu kính để đảm bảo các quyết định, chính sách, va ̀ thực tiễn trên toàn hê ̣ thống 

ho ̣c tập phục vụ tâ ́t cả các học sinh.                                                                                                                                        
Hồ Sơ Tốt Nghiê ̣p – Định nghi ̃a rõ ra ̀ng những gì chúng tôi muốn nói bởi thuật ngữ trong Tâ ̀m Nhìn Ho ̣c Tập – đại học, 

nghề nghiệp và să ̃n sàng cho cuộc sống khi tốt nghiệp.                                                                                                   
Như ̃ng Mục Tiêu Chiến Lược của HKTNEG – Ho ̣c Khu của chúng tôi được nối kết trong công việc này, chia sẻ cùng 

mục tiêu.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. Châ ́p Thuâ ̣n Biên Bản DAC & DELAC H/O 

Châ ́p Thuận Biên Ba ̉n: Lucy Bollinger giới thiệu cả Chu ̉ Ti ̣ch DAC, Kathy Wilson, và Chu ̉ Ti ̣ch DELAC, Alex Barba yêu câ ̀u 

u ̉y ban coi lại biên bản buô ̉i họp lần trước của họ.    

Chu ̉ Ti ̣ch DAC, Ms. Kathy Wilson yêu cầu u ̉y ban coi nếu không có gi ̀ sửa đô ̉i, đề nghị châ ́p thuận biên bản ho ̣p cu ̉a DAC 

hôm 14 Tháng 11, 2019.  Junior Goris của trường tiểu ho ̣c Prairie đề nghị châ ́p thuận biên ba ̉n DAC va ̀ Lucero Ramos của 

trường tiểu học Beitzel đã chấp thuận biên bản. Đê ̀ nghị được chuyển qua ủy ban để chấp thuận như đã được viết.  

Chu ̉ Tịch DELAC, Mr. Alex Barba yêu cầu ủy ban coi lại đê ̉ chấp thuận biên bản buổi ho ̣p của DELAC hôm 5 Tháng 12, 
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2019. Cô Olivia Quezada, của trường tiểu học Samuel Kennedy đề nghị chấp thuận biên ba ̉n DELAC và Adrianna Armenta 

của trường tiểu học Raymond Case đã chấp thuận biên bản.  Đề nghị được chuyển qua ủy ban chấp thuận biên bản như 

đã được viết.  

III.    Phòng Chương Trình Giáo Dục và Học Tập Chuyên Nghiệp 
Jenifer Avey, Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục và Học Tập Chuyên Nghiệp (CPL) tự giới thiệu và cho biết đồng nghiệp 

của cô sẽ chia sẻ tổng quan về sự hỗ trợ mà CPL cung cấp về các thành tích của học sinh và cả cho gia đình của các em. 

Jerrilyn Ewing, Giám Đốc Hỗ Trợ Giáo Dục tự giới thiệu.  Cô chia sẻ rằng CPL chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu giáo dục, 

cộng với sự phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên của học khu,  cả các giáo viên và các nhân viên hỗ trợ toàn học khu đều 

được cung cấp. Chương trình giảng dạy và sự giáo dục được giảng dạy tại các trường thuộc HKTNEG được thúc đẩy theo các 

tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang CA.  Mỗi lĩnh vực chủ đề có các tiêu chuẩn nội dung được bao gồm trong các tiêu chuẩn 

khung của tiểu bang của chúng tôi. Mỗi giáo viên có quyền truy cập trực tuyến vào sách hướng dẫn tiêu chuẩn nội 
dung cho cấp lớp và/hoặc các lớp học (K-12) mà họ dạy. Giáo viên biết tất cả các tiêu chuẩn nội dung học thuật và 
họ dạy tất cả các học sinh của họ những tiêu chuẩn đó mỗi ngày. HKTNEG tuân thủ Bộ Luật Giáo Dục của Tiểu bang 
California về chương trình/tài liệu giảng dạy được các học sinh sử dụng và thời gian biểu đòi hỏi phải xem xét lại các 
chương trình/tài liệu giảng dạy mỗi sau 6-8 năm.  Ngoài ra, HKTNEG có các chính sách của Hội Đồng Giáo Dục địa 
phương chỉ đạo công việc và các qui trình xem xét lại và chấp thuận các tài liệu giảng dạy mới. Điều này áp dụng cho 
cả sách giáo khoa, tài liệu in ấn và kỹ thuật số cho người học thế kỷ thứ 21. Phòng CPL giám sát cả việc chấp thuận 
chương trình giảng dạy cho phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang CA.  Cô Ewing cho biết tổng quát việc chấp 
thuận gần đây và việc chấp thuận những tài liệu mới đang được xem xét.  

Sofia Fojas, Giám Đốc Nghệ Thuật Hội Họa và Biểu Diễn (VAPA) tự giới thiệu.  Cô chia sẻ cho biết cô mới chỉ làm 
việc trong chức vụ hiện tại được 6 tháng và trước đây cô đã làm việc tại Học Khu Thống Nhất San Francisco. Trong 
vai trò mới, đã đã có dịp viếng thăm  67 trường thuộc HKTNEG và đã gặp các giáo viên VAPA và hiệu trưởng để cùng 
làm việc thu thập dữ liệu giáo dục nghệ thuật.  

Cô Fojas giải thích rằng HKTNEG nằm trong phạm vi quyền lực của Văn Phòng Giáo Dục Quận Sacramento (SCOE), 

SCOE tham gia vào Cộng Đồng Thực Hành về  giáo dục nghệ thuật.  SCOE đã dành được một khỏan trợ cấp từ tiểu 
bang và họ đang sử dụng nó để tập hợp tất cả 13 học khu ở Quận Sacramento, cộng với các đối tác nghệ thuật 
đang hợp tác để xây dựng giáo dục nghệ thuật ở Quận Sacramento.  Cô Fojas đã gặp và làm việc cùng với các lãnh 
đạo của tất cả các bộ phận của HKTNEG làm việc trong giáo dục nghệ thuật về tất cả các lãnh vực nội dung  để nâng 
cao trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh. Đây cũng là một phần trong 8 ưu tiên của tiểu bang được áp dụng trong 
LCAP của học khu.  Vào ngày 9 tháng Giêng, 2019, Tiểu Bang đã chấp thuận tiêu chuẩn mới về nghệ thuật, mà bây 
giờ mở rộng giáo dục nghệ thuật bao gồm cả Mẫu Giáo. Năm nay, có một tầm nhìn mới về giáo dục nghệ thuật. 
Học khu đã tổ chức Cuộc Thi Nghệ Thuật Siêu Thị dành cho học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ 
thông cho công việc nghệ thuật hội họa chỉ trong mười năm qua.  Giáo dục nghệ thuật hiện đang tích hợp nghệ 
thuật trong Khoa Học và Toán Học để phù hợp với chủ đề năm nay của “Kết Nối Nghệ Thuật”.  HKTNEG sẽ tổ chức 
một buổi Giới Thiệu Nghệ Thuật vào tối 23 Tháng Ba, 2020 – 3:30 tới 8:00 tối tại Văn Phòng Học Khu, trong đó sẽ có 3 
phần (Truyền Thông, Kịch/Khiêu Vũ & Âm Nhạc), nghệ thuật cho học sinh các lớp từ 4 – 12 .  Mỗi trường được yêu 
cầu cung cấp một video clip (không dài hơn 2-phút) về nghệ thuật biểu diễn của họ. Các videos này sẽ được trình 
chiếu trên một khỏang trống trong sự kiện Giới Thiệu Nghệ Thuật, cùng với một số buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp 
và thức ăn.  Ngoài các phần phán đoán, tác phẩm nghệ thuật sẽ được trình bày kết nối với chủ đề đơn giản. Tháng 
Ba sẽ là Tháng Giáo Dục Nghệ Thuật của tiểu bang chúng ta, chúng tôi khuyến khích tất các em học sinh tham dự 
vào sự kiện này và cũng mời tất cả các gia đình và thành viên cộng đồng tham dự.  

IV.    Đánh Giá Nhu Cầu DELAC 
Lucy Bollinger giải thích rằng cô sẽ quay lại cho những người trong ùy ban DELAC, nhiều người trong số họ là đại 
diện cho DELAC và ELAC cho trường của họ.  Tại buổi họp DELAC Tháng Mười Hai, trách nhiệm của cả hai đại diện 
DELAC và ELAC đã được chia sẻ.  PowerPoint bản 11-12 đã liệt kê 4 trách nhiệm hợp pháp của ELAC, trọng tâm tối 
nay là #2: Hỗ Trợ Phát Triển về Đánh Giá Nhu cầu Toàn Trường.  Cô Bollinger cho biết rằng ông David Byrd sẽ trình 
bày thông tin về kết quả Khảo Sát Nhu Cầu LCAP, bao gồm phản hồi từ TẤT CẢ phụ huynh trong HKTNEG. Cô cho 
biết rằng đối với ELAC và DELAC, ELS chỉ tìm kiếm quan điển của phụ huynh học sinh học tiếng Anh để đảm bảo 
rằng chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên ELAC sau đó có thể sử dụng các câu trả lời của phụ huynh đã 
thâu thập đượcđể tư vấn tốt hơn cho hiệu trưởng của trường về LCAP cụ thể cho học sinh học tiếng Anh về những 
gì đang diễn ra tốt đẹp và những lĩnh vực có thể cần cảI thiện.  Ở cấp học khu (DELAC), chúng tôi muốn phản hồi 
của tất cả mọi người , nhưng cũng muốn phản hồi cụ thể của gia đình những học sinh học tiếng Anh của chúng tôi 



 

   

để xác định các nhu cầu cần hỗ trợ thêm.  Lucy nói về Dữ Liệu Đánh Giá Nhu Cầu DELAC.  Điểm Mạnh Được Xác 
Định: ELPAC, Mức Độ thành Thạo, Hỗ Trợ Học Tập tại Trường Học.  Khu Vực Tăng Trưởng:  Cần Phải Tốt Hơn trong 
việc Chia Sẻ Chương Trình ELD cung cấp, Can Thiệp & Hỗ Trợ, Học Sinh Tăng Trưởng Đáng kể. (Phản hồi có 20%+ trả 
lời với  “Tôi không biết” hoặc “Phần Nào”hoặcr “Không”) Cô ắy giải thích những chương trình ELD cung cấp cho học 
khu, cùng với những hỗ trợ thêm và can thiệp có sẵn cho những học sinh EL gặp khó khăn, để bảo đảm các học sinh 
EL tạo được những tiến bộ đáng kể và tiến bộ học tập đáng kể mỗi năm.  Hội Thảo Quan Tâm:  Làm thế nào để hỗ 
trợ học sinh học tập.  Cô  Bollinger chia sẻ rằng những thông tin này sẽ được trình bày tại kỳ họp tương lai. Cô 
Bollinger khuyến khích ủy ban dùng các bản mẫu và hỗ trợ do ELS đã cung cấp được dùng tại các trường của các 
thành viên; giải thích việc thu thập dữ liệu (phản hồi) sẽ được sử dụng trong LCAP cấp học khu là một điều rất quan 
trọng và như phương tiện giúp xác định nhu cầu của học sinh để giúp học sinh thành công toàn diện trong học tập.  

V. Kết Quả Khảo Sát Nhu Cầu LCAP 

David Byrd chia sẻ rằng HKTNEG đã tổ chức khảo sát tất cả phụ huynh, học sinh và ban giám hiệu bắt đầu từ 
tháng Chín và kết thúc vào tháng Mười Hai 2019.  Mục tiêu của việc khảo sát là tạo tiếng nói cho các nhà đầu 
tư của chúng ta và cung cấp cho họ cơ hội nói cho học khu biết họ cần cái gì, và những lãnh vực nào cần cải 
thiện, chúng ta cần cái gì, cái gì quan trọng cần trả lời, và/hoặc những cái gì chúng ta đang làm tốt.  Ông giải 
thích rằng trong nhiều kỳ họp tới  sẽ trình bày sâu hơn các kết quả  từ Khảo Sát Nhu Cầu LCAP 2019-20.  Ông 
cũng khuyến khích các thành viên hãy chia sẻ và coi lại những kết quả với hội đồng và/hoặc ủy ban ELAC của 
các trường của họ. 

Ông Byrd đã trinh bày kết quả thâu thập được từ Khảo Sát Nhu Cầu LCAP năm nay.  Tổng số phản hồi:  Phụ 
huynh = 6,080 (18%), tăng 7%.  Ban Giám Hiệu = 2,952 (54%), tăng 5% .  Học sinh = 22,898 (57%) tăng. Tất cả 
đều tăng từ năm ngoái.  Khảo Sát đã làm tại các trường trung học phổ thông, TH cơ sở, và các học sinh lớp 6. 
Ngoài ra, một vài hiệu trưởng đã cho các học sinh các lớp 4 – 5 làm khảo sát, do đó họ có thể nắm bắt dữ liệu 
từ các cấp lớp này.  

Các trường có Title I ở HKTNEG tham dự:  Phụ huynh = 1,606 (10% ), Ban Giám Hiệu = 1,080 (50%), Học sinh 
= 7,892 (43%). 
(Tất cả các trường) ở HKTNEG tham dự:  Phụ huynh = 6,080 (18%), Ban Giám Hiệu = 2,952 (54%), Học sinh = 
22,898 (57%). 

Ông Byrd đã kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các thành viên ủy ban tích cực tham gia khuyến khích phụ huynh ở 
trường con họ tham gia Khảo Sát Nhu Cầu LCAP. Cuộc khảo sát sẵn sàng cho các sắc dân cao nhất như Tây Ban 
Nha, Việt Nam và Hmong. Nếu cần một bản dịch, chúng tôi có phương tiện để đáp ứng yêu cầu này.  Khảo sát 
được gửi từ điện tử qua email và cũng có sẵn trên trang mạng của học khu. Khảo sát được hoàn thành một 
năm một lần, với thời gian ba tháng thu thập phản hồi. David đã giới thiệu ủy ban xem xét các kết quả toàn 
trang (trong tài liệu phân phối) với kết quả Quan Trọng và Hài Lòng của Khảo Sát Nhu Cầu Nhân Viên LCAP; 
nữa phần trên của bảng trình bày kết quả ‘Thỏa Mãn’ và nửa phần dưới của bảng trình bày kết quả ‘Quan 
trọng’, xác định ‘Lớp Học Nhỏ’ có ưu tiên cao.  David yêu cầu các thành viên dùng các bảng tính màu vàng có 
sẵn trên bàn và hãy cùng làm việc để liệt kê ra những kết quả dữ liệu.  Quan sát đáng chú ý:   Học sinh rất hài 
lòng so với ban giám hiệu và phụ hynh.   Phụ huynh và ban giám hiệu không hài lòng với qui mô lớp học và 
phản hồi kịp thời, cũng là điều quan trọng của việc tư vấn.   Sự hài lòng chung và quan trọng về an toàn của 
trường học.  Kathy Wilson yêu cầu ủy ban xem câu hỏi cuối cùng trong danh sách mẫu phản hồi liệt kê bất cứ    
‘Can Thiệp’nào – Tôi tin rằng dữ liệu cho thấy… bởi vì…  Cô ấy cũng đề nghị các thành viên hãy suy nghĩ về 
những gì dữ liệu nói về những gì bạn biết – về bạn với tư cách là nhân viên, là phụ huynh, hoặc liên quan tới 
học sinh của bạn.  Quan sát đáng chú ý:   không chính xác cho học sinh – dữ liệu thu thập không đủ để chính 
xác.  Không đủ tham gia.   Giáo viên vui vẻ, quân bình với học sinh vui vẻ.  Cần có thêm sự tham gia của phụ 
huynh để có cái nhìn tống quát tốt hơn.  Ông Byrd nhắc nhở ủy ban rằng họ sẽ truy cập kết quả Khảo sát Đánh 
Giá Nhu Cầu LCAP trong những kỳ họp sắp tới. 

 

VI. Kết Thúc Buổi Họp 

Ông Byrd nhắc nhở người tham dự rằng, buổi họ DAC/DELAC tới sẽ là ngày 20 Tháng Hai, 2020.  Buổi họp DAC-
DELAC được  Mary Baker từ trường TH Cơ Sở T.R. Smedberg, và Junior Goris, từ trừơng Tiểu Học Prairie chính 
thức tuyên bố kết thúc vào hồi 7:11 tối 

 



 

   

Tài liệu phân phối 

• Chương Trình Buổi Họp 

• Biên bản buổi họp DAC ngày 14, Tháng Mười Một, 2019 

• Biên bản buổi họp DELAC ngày 5 Tháng 12, 2019 

• Bản in từ PowerPoint 

• Khảo Sát Nhu Cầu Nhân viên LCAP 2019-20 Dữ Liệu Thoả Mãn và các Ưu Tiên Quan Trọng 

• Mãu Phản Hồi DAC & DELAC 

• Phản Hồi Bản Khảo Sát Nhu Cầu LCAP 

 


