
 

Buổi Họp Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ Khu Vực 
BIÊN BẢN 

Thứ Năm, Ngày 20 Tháng 6, Năm 2019 (6:00 – 7:30 chiều) 
Trung tâm Giáo dục Robert L. Trigg – Phòng Hội đồng 

 
I. Xin kính chào và Giới thiệu 

Cuộc họp được bắt đầu vào lúc 6:15 chiều. Lucy Bollinger, Giám đốc Dịch vụ Người học Anh ngữ, đã chào đón               
tất cả mọi người và cảm ơn các thành viên đã tham dự Cuộc họp Ủy ban Cố vấn Học khu (DAC) và Ủy ban Cố vấn 
Người học Anh ngữ Quận (DELAC). Cô Bollinger đã xem xét kết quả cuộc họp: Xem xét các ý tưởng chính Áp Dụng 
Vững chắc, Chấp thuận Áp dụng Vững chắc, nhận phản hồi về Tham khảo Đánh giá và Nghiên cứu.   
 

II. Chấp thuận Biên bản DELAC 
Cô Bollinger bắt đầu cuộc họp với sự chấp thuận của biên bản từ cuộc họp Ngày 6 Tháng 6 Năm 2019. Cô Bollinger 
đã giới thiệu Alejandro Barba, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Người học Anh ngữ Quận. Ông Barba yêu cầu các thành viên 
xem lại biên bản và nếu không có sửa chữa, đề nghị phê duyệt. Lucero Ramos từ Trường tiểu học Maeola R. Beitzel 
đề xuất  phê duyệt và Olivia Quezada từ Trường tiểu học Samuel Kennedy đã chấp thuận biên bản như đã viết.             
Cô Bollinger đã giới thiệu Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Người học, David Byrd.   

 

III. Áp dụng Vững chắc 
Ông Byrd khuyên các thành viên rằng cuộc họp tối nay là để xem xét và phê duyệt Áp dụng Vững chắc (Con AP)  
cho các Chương trình Trợ giúp Phân loại. Ông ta bắt đầu với “Áp dụng Tài trợ 2018-19, giải thích đây là ứng dụng 
đưa tới Hội đồng quản trị. Theo luật, chúng tôi phải có cuộc họp này để chia sẻ dữ liệu về các quỹ phân loại cụ thể - 
Title I, Title II, Người học Anh ngữ Title III, Người định cư Title III và Hỗ trợ Học sinh Title IV. 
 

2019-2020 Title I, Sự Tham gia Trường tư Không lợi nhuận ở Phần A – Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) phải 

cung cấp các dịch vụ công bằng nhằm đáp ứng nhu cầu của các học sinh đủ điều kiện theo học tại các trường tư 

thục không lợi nhuận. Câu hỏi đã được đặt ra là “Một lý do gì mà một trường tư sẽ không tham gia vào Áp dụng                     

Vững chắc “? Ông Byrd trả lời rằng bạn sẽ cần phải hỏi từng trường vì có nhiều lý do có thể. Một câu hỏi khác được 

đặt ra là “Có các trường công lập không tham gia Áp dụng Vững chắc”?  Ông Byrd đáp lại rằng họ sẽ không có lý do 

gì và ông không nhớ lại một trường công lập từng từ chối. Cô Bollinger nói thêm rằng Áp dụng Vững chắc ở trên và 

vượt ra ngoài những gì chúng tôi đã làm và bắt buộc phải làm. Người ta cũng hỏi, “Có phải EGUSD có nghĩa vụ với 

các trường bán công không?” Ông Byrd trả lời rằng EGUSD không có nghĩa vụ đối với các trường bán công thông 

qua Áp dụng Vững chắc nhưng chúng tôi thực hiện theo những cách khác. 
 

2019-2020 Ngân sách thêm Dành cho Chương trình Học sinh Học Anh ngữ và Người định cư Title III – Cơ quan 

Giáo Dục Địa phương (LEA) phải tham khảo ý kiến của tất cả các trường tư thục không lợi nhuận trong phạm vi của 

nó, về việc liệu các học sinh và giáo viên trường tư sẽ tham gia Chương trình Anh ngữ Title III hay không. Ông Will 

Jones, Chuyên gia Chương trình Anh ngữ (EL), đã xem xét cách thức EGUSD làm việc với các trường sử dụng quỹ 

Title III bằng cách cung cấp các chương trình, phát triển chuyên môn, chương trình giảng dạy và các dụng cụ như 

Rosetta Stone.   
 

2019-20 Title IV, Tham gia vào Trường tư thục Không lợi nhuận ở Phần A – Cơ quan giáo dục địa phương  phải 

tham khảo ý kiến của tất cả các trường tư thục không lợi nhuận trong phạm vi ranh giới của mình, về việc liệu các 

học sinh và giáo viên trường tư có tham gia trong Title IV, Chương trình Hỗ trợ Học sinh Phần A. 
 

2019-2020 Ngân sách Thêm Dành cho Chương trình Học sinh định cư Title III – Đây là một phân bổ trên Kế hoạch 
Kiểm soát và Trách nhiệm Địa phương (LCAP). Ngân sách đề xuất dựa trên phân bổ của học sinh: 1.204 học sinh tại 
ước tính cho mỗi phân bổ của học sinh là $97.90 = số tiền cho phép Người học Anh ngữ ước tính là $ 117,872.                         
Bạn sẽ nhận thấy rằng số tiền ước tính phải bằng tổng số tiền ngân sách. 
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2019-2020 Ngân sách Thêm Dành cho Chương trình Học sinh Học Anh ngữ Title III – ngân sách đề xuất dựa trên 
phân bổ của học sinh. 8,930 học sinh tại ước tính cho mỗi học sinh phân bổ $ 107,75 = số tiền được hưởng cho 
người học Anh ngữ ước tính là $ 962,208. Bạn sẽ nhận thấy rằng số tiền ước tính phải bằng tổng số tiền ngân sách.   
 
2018-2019 Title II, Báo cáo Chi tiêu Tài chính năm Phần A – chi tiêu từ đầu năm đến nay và các khoản đóng góp 
theo hoạt động. Quyền lợi là $ 2,871,362. $56,209 chi tiêu đến sự phát triển chuyên môn của giáo viên.              
$655,000 đã chuyển sang giảm quy mô lớp học và $76,893 cho chi phí hành chính và gián tiếp. Với tổng số                         
$ 1,303,261 tổng chi tiêu và các khó khăn và các khoản tiền chưa sử dụng là $1,303,261.   
 
2018-2019 Báo cáo chi tiêu năm chương trình Người định cư Title III  – chi tiêu từ đầu năm đến nay theo hoạt 
động. Quyền lợi là $ 118,413 - số tiền chưa sử dụng là $ 105,590. Quận có đến tháng 9 năm 2020 để sử dụng các 
quỹ. Các kế hoạch sử dụng tiền được ghi chú trong Phụ lục Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Địa phương. 
 
2018-2019 Báo cáo chi tiêu trong năm Người học Anh ngữ Title III – chi tiêu từ đầu năm đến nay theo hoạt động. 
Quyền lợi là $ 1,065,316. 433,656 đô la đã hướng tới lương cho những người có bằng được chứng nhận - Huấn 
luyện viên Anh ngữ, $ 147,086 cho lợi ích nhân viên, $ 4,288 cho các dịch vụ và chi phí hoạt động khác, với tổng chi 
phí là 596,69 đô la cho đến nay. Tổng cộng có 468.647 đô la chưa sử dụng, sẽ được chuyển qua. 
 
2018-2019 Chính sách, Yêu cầu và Thực hiện Giáo dục cho Người không nhà ở.– để đáp ứng các yêu cầu của liên 
bang được quy định trong Đạo luật Giáo dục cho Trẻ em & Thanh thiếu niên Không nhà ở.Liên hệ của Học khu là 
Florence Oneto, Chuyên gia Chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, foneto@egusd.net, 916-392-9081.  Quyền 
lợi là $ 16,603,702 - $ 253,692 quỹ được sử dụng hoặc trả cho các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho trẻ em 
không nhà ở. 
 
2019-20 Chứng nhận Lời cầu nguyện được Bảo vệ –Cơ quan Giáo dục  Địa phương cam đoan và xác nhận với Ủy 
ban Giáo dục Tiểu bang California rằng Cơ quan không có chính sách ngăn chặn, hay cách khác  từ chối tham gia, 
lời cầu nguyện được bảo vệ theo hiến pháp trong các trường công lập như được nêu trong "Hướng dẫn trên Lời 
cầu nguyện được Bảo vệ theo Hiến pháp ở các Trường Công lập Tiểu học và Trung học cấp 2”. 
 
Cô Bollinger đã hoàn thành buổi  trình bày Áp dụng Vững chắc và hỏi các thành viên ủy ban nếu có ai có thắc mắc 
hoặc ý kiến. Sự đề xướng được thực hiện bởi John Mifsud, Trường tiểu học Ana Kirchgater và người thứ hai  bởi 
Lucero Ramos, Trường tiểu học Maeola R. Beitzel để chấp thuận ứng dụng. Chủ tịch ủy ban DELAC Ông Alejandro 
Barba đã ký vào Áp dụng Vững chắc. 
 

IV. Tham khảo Đánh giá và Nghiên cứu – Caitlyn Yee, Nghiên cứu và Phát triển 
Caitlyn đã trình bày về bản Tham Khảo Phụ huynh về Nhu cầu Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Địa phương,          
đây là phương pháp chính của khu vực để có được quan điểm của phụ huynh/người giám hộ về các ưu tiên giáo 
dục của học khu. Trong năm 2018-19, học khu đã nhận được khoảng 3.800 phản hồi của phụ huynh. Năm lĩnh vực 
được coi là quan trọng nhất trong cuộc khảo sát là: (1) giáo viên giỏi, (2) trường học an toàn, (3) phản hồi từ giáo 
viên, (4) trường sạch và (5) khóa học đầy thử thách/thú vị. Những kết quả này đã được thảo luậnliên quan đến xếp 
hạng sự hài lòng của phụ huynh từ Tham Khảo Phụ huynh Học khu, cho thấy phụ huynh nói chung khá hài lòng với 
kinh nghiệm của họ trong năm lĩnh vực ưu tiên hàng đầu này. Một lĩnh vực được coi là quan trọng cao nhưng cho 
thấy sự hài lòng của phụ huynh là thấp là nhân viên tư vấn cho lời khuyên và hỗ trợ cá nhân. Tám mươi-ba phần 
trăm phụ huynh đánh giá đây là điều “quan trọng nhất” hoặc “rất quan trọng”, trong khi chỉ có 55% hài lòng với 
các dịch vụ hiện có. Để đáp lại phản hồi này, học khu đã thuê chín nhân viên xã hội cho các nơi của các trường 
trung học, điều này sẽ làm tăng sự sẵn có của các nhà trị liệu sức khỏe tâm thần cho các trường  tiểu học. Caitlyn 
đã kết thúc phần trình bày của mình bằng cách yêu cầu người tham dự điền vào bản tham khảo ngắn gọn về các 
cách để cải thiện bản Tham Khảo Phụ huynh về Nhu cầu LCAP cho năm 2019-20.  

 
V. Thông báo 

Ngân sách và Kế hoạch Trách nhiệm Địa phương  được trình lên Hội đồng để chấp thuận: Ngày 25 Tháng 6, 2019 
Buổi họp Hội đồng Cố Vấn Học sinh học Anh ngữ – Ngày 12 Tháng 9, 2019 (6:00-7:30 chiều) Phòng Hội đồng 
Buổi họp Hội đồng Cố Vấn Khu vực – Ngày 19 Tháng 9, 2019 (6:00-7:30 chiều) Phòng Hội đồng 
 

VI. Kết thúc Buổi họp 
Ông Byrd yêu cầu kết thúc vào lúc 7:05 tối. Kathy Wilson, Chủ tịch của DAC đề xướng kết thúc và Brenda Berryman, 
Trường trung học Valley.   
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