Khu Học Chánh San Gabriel
408 Junipero Serra Dr. San Gabriel, CA 91776
BIÊN BẢN của Ban DELAC/DAC

Ngày: 16 Tháng Năm, 2018

Thành Viên
George Young

CÁC THÀNH VIÊN HIỆN TẠI:
Trường Học
Tiểu Học Washington

Evan Young

Bill Ho
Janet Becerra

Tiểu Học McKinley
Tiểu Học Roosevelt

Stephen & Eileen Ho
Vianca & Victoria Gonzales

Venecia Lizarzaburu

DEC

N/A

Maria Ortega

DEC

N/A

Học Sinh

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KHÁC: _Yolanda Mendoza, Cammy Truong, Guadalupe
Gonzalez________
Liên Lạc Cộng Đồng/ Thông Dịch Viên: _Mandy Ng, Yolanda Palom,_Clarita Morales ____________
Đặc cuộc họp:
__3:30__ p.m.
 Bill Ho khởi động cuộc họp và Mandy Ng đã đồng ý ủng hộ.
Hoan nghênh, hướng dẫn, và ghi danh: Venecia Lizarzaburu hoan nghênh các thành viên của hội
đồng. Venecia 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 George Young đã
đồng ý 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 11 Tháng 4
năm 2018.
 Janet Becerra chuyển sang chấp nhận biên bản cuộc họp như đã viết và Yolanda Palom đã đồng
ý ủng hộ. Biên bản được nhất trí chấp thuận.
Bình luận cộng đồng:
 George Young đưa ra một câu hỏi liên quan đến một học sinh lớp 3 thông thạo tiếng Nhật.
Anh hỏi nếu một bài kiểm tra nghiêm ngặt bằng tiếng Nhật của học sinh sẽ đáp ứng bất kỳ
yêu cầu tốt nghiệp nào hoặc được nhà trường công nhận. Venecia trả lời rằng bất kỳ câu hỏi
yêu cầu tốt nghiệp nên được hướng dẫn tại các Cố Vấn HS. Cô khuyến khích ông Young nói
chuyện với phụ huynh về việc để con trai họ tham gia kỳ thi AP Nhật Bản khi thời gian đến.
Kinh doanh củ: Không có thay đổi
Kinh doanh mới:
 Venecia Lizarzaburu nói về Dấu Niêm Phong. Venecia nói rằng 92 học sinh Gabrielino HS sẽ
nhận được Dấu Niêm Phong trên bằng tốt nghiệp của họ. Ba trong số các học sinh đó đáp
ứng các yêu cầu cho 3 ngôn ngữ.
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Venecia Lizarzaburu chia sẻ kết quả đánh giá nhu cầu DELAC toàn học khu. Cô đã sơ kết
từng tuyên bố và thảo luận về tỷ lệ phụ huynh đồng ý mạnh mẽ hoặc đồng ý với các tuyên
bố. Câu trả lời cực kỳ tích cực. Maria Ortega sẽ gửi kết quả học tập cá nhân cho hiệu trưởng.



Venecia Lizarzaburu đã liệt kê các Mục tiêu và Hành động LCAP và thảo luận về tiến trình
của các bước hành động. Cô trình bày việc sơ kết Bộ Giáo Dục California, Báo Cáo Nhóm Học
Sinh cho thấy các cấp độ thành tích cho tất cả học sinh và cho mỗi nhóm học sinh trên các
chỉ số của tiểu bang. Dữ liệu này được xem xét hàng năm và thông báo tiến độ về LCAP. Cô
cũng yêu cầu ý tưởng về những hành động và dịch vụ nào cần được tiếp tục, sửa đổi hoặc
bổ sung vào LCAP. Các thành viên DELAC và DAC hài lòng với kết quả và không có đề xuất
thay đổi.



Venecia Lizarzaburu cung cấp cho mỗi thành viên cuộc khảo sát LCAP và yêu cầu họ hoàn
thành bản khảo sát trực tuyến hoặc sử dụng phiên bản bằng bút chì giấy.

Tabled: Không có
Hoản lại: _4:17p.m.
 Mandy Ng hoản lại cuộc họp và Janet Becerra đã ủng hộ để hoản cuộc họp.
Ngày họp trong tương lai: Ngày 24 Tháng 10, 2018 – 3:30 p.m. tại Trung Tâm Giáo Dục Học Khu
SGUSD

Nộp bởi Maria Ortega, Thư Ký

