
 

Buổi Họp của Ủy Ban Tư Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ Học Khu  
BIÊN BẢN 

Thứ Năm, 19 Tháng 9, 2019 (6:00 – 7:30 tối) 
Trung Tâm Giáo Dục Robert L. Trigg – Phòng Hội Đồng 

 
I. Chào Mừng & Giới Thiệu 

Buổi họp được triệu tập vào hồi 6:00 chiều.  Lucy Bollinger, Giám Đốc Dịch Vụ Học Sinh Học Anh Ngữ, 
chào mừng mọi người và cám ơn các thành viên đã đến tham dự Buổi Họp DAC/ DELAC và Hội Chợ Tìm 
Nguồn “Tìm Hiểu HKTNEG”.  Cô Bollinger bắt đầu giới thiệu về cô và các nhân viên thuộc ELS.  Cô đã 
ngắn gọn xem xét lại chương trình buổi họp và nhắc nhở các thành viên nhớ nhận đủ các bản phân phối 
cho buổi họp tối nay, gồm một vé xổ số và phiếu nhận cho các giải thưởng sắp tới. David Byrd, Giám Đốc 
Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập tự giới thiệu ông và thành phần nhân viên LSS.  
 

II. Chấp Thuận Biên Bản Buổi Họp 
Chấp Thuận Biên Bản Buổi Họp:  Lucy Bollinger cho biết rằng, Ông Barba, Chủ Tịch DELAC hôm nay vắng 
mặt và giới thiệu Cô Kathy Wilson, Chủ Tịch DAC.  Cô Wilson yêu cầu các thành viên tham dự coi lại biên 
bản buổi họp của DELAC và DAC vào ngày 20 Tháng 6, 2019 vừa qua và xin sửa đổi nếu có gì sai, đề nghị 
chấp thuận.  Olivia Quezada từ trường Samuel Kennedy đã đề nghị chấp thuận biên bản buổi họp DELAC 
và Lucero Ramos từ trường Tiểu Học Beitzel đã chấp thuận biên bản như đã viết.  Cô Joan Siddens từ 
Trừơng Trung Học Phổ Thông Las Flores đề nghị chấp thuận biên bản buổi họp DAC và Donna Mc Gee từ 
Trường Trung Học Phổ Thông Rio Cazadero đã chấp thuận biên bản như đã viết. 
 
Cô Bollinger đã coi lại: 
E4 – trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi làm khi chúng tôi đào tạo sinh viên tốt nghiệp đại học/sự 
nghiệp và sẵn sàng cho cuộc sống.  
Công Bằng Giáo Dục – cung cấp một thấu kính để đảm bảo các quyết định, chính sách, và thực tiễn trên 
toàn hệ thống học tập phục vụ tất cả các học sinh.  
Hướng Đi của EL – Cơ cấu này (cũng là chính sách của tiểu bang) cung cấp một hệ thống niềm tin chung 
để chào đón, hiểu biết, và giáo dục các Học Viên Học Anh Ngữ trong tất cả các trường của chúng tôi.  Tất 
cả chúng tôi đều có trách nhiệm  và đặc quyền phục vụ Học Viên Học Anh Ngữ của chúng tôi. 
 
Ông Byrd đã coi lại:  
Hồ Sơ Tốt Nghiệp – Định nghĩa rõ ràng những gì chúng tôi muốn nói bởi thuật ngữ trong Tầm Nhìn Học 
Tập – Đại Học, nghề nghiệp và sẵn sàng cho cuộc sống khi tốt nghiệp của chúng tôi.   
Mục Tiêu Chiến Lược của HKTNEG – Học khu của chúng tôi được nối kết trong công việc này, chia sẻ 
cùng mục tiêu 
 

III. Thông Báo 
Ông Byrd đã xem xét lại mục tiêu của Ủy Ban Tư Vấn Học Khu (DAC): Đại Diện Cộng Đồng từ các trường 
có Chương Trình Title I để nhận thông tin và cung cấp ý kiến cho LCAP. Ông Byrd cũng đã xem xét lại 
những buổi họp của DAC 2019-20, cho biết rằng buổi họp sắp tới vào ngày 17 Tháng 10, 2019 sẽ gồm có 
chọn lựa các lãnh đạo DAC.  
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Cô Bollinger đã xem xét lại nội qui DELAC cho biết các lãnh đạo đã được bầu giữ nguyên vị trí trong 3 
năm. Chủ Tịch DELAC là Alex Barba và Phó Chủ Tịch là Adriana Aguilar.  Cô Bollinger đã xem xét lại mục 
tiêu của Ủy Ban Tư Vấn Học Sinh Học Anh Ngữ Học Khu (DELAC): là để giúp đỡ và tư vấn cho HKTNEG 
trong việc lập kế hoạch, thực hiện, và giáo dục các chương trinh cho các Học Sinh học Anh Ngữ. Cô 
Bollinger cũng đã xem xét lại buổi họp của DAC 19-20, cho biết rằng buổi họp DAC/DELAC sẽ được kết 
hợp khi các chủ đề được cân bằng cho cả hai nhóm.  Buổi họp tới của DELAC là ngày 14 Tháng 11, 2019 
vì đã có hai buổi họp vào tháng Chín.   

 
IV. Tìm Hiểu HKTNEG 

Ông Will Jones, Chuyên Viên Chương Trình, Dịch Vụ Học Sinh học Anh Ngữ, đã chào mừng văn 
phòng/chương trình  “Tìm Hiểu HKTNEG” và thông báo cho các thành viên rằng phần còn lại của buổi 
họp tối nay là để thăm viếng các gian hàng trình bày và ở đây mọi người sẽ có cơ hội đặt những câu hỏi 
và thâu thập tin tức cho con em của qúi vị hoặc là đem về cho trường học. Mỗi người đã nhận được một 
phiếu nhận – sau khi viếng thăm mỗi gian hàng và lấy chữ ký/ký tắt, mọi người có thể chọn một cuốn 
sách để trên bàn trước phòng họp. Một cuộc xổ số đã được tiến hành để trao giải thưởng do các dịch vụ 
khác nhau trong cộng đồng trao tặng.  
 
(Các bàn Trình Bày: Văn phòng Sức Khỏe Hành Vi, Kết Nối Đại Học và Nghề Nghiệp, Học Trình và Học Tập 
Chuyên Nghiệp, Gíáo Dục Trẻ Em Từ Sớm, Dịch Vụ Học Sinh học Anh Ngữ, Giáo Dục Cộng Đồng và Thanh 
Thiếu Niên Elk Grove, Tham Gia của Gia Đình và Cộng Đồng, Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập, Giáo Dục Di Dân, 
Tổ Chức Dịch Vụ Xã Hội Hồi Giáo Mỹ, Thư Viện Công Cộng Sacramento) 
 

V. Bế Mạc Buổi Họp 
Buổi họp DAC và DELAC được bế mạc vào hồi 6:17 chiều và các thành viên đã thăm các gian hàng trưng 
bày cho tới 7:30 tối. – buổi họp chính thức chấm dứt hồi 7:30 tối. 

  


