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Ủy Ban Tư Vấn Học Khu (DAC) 

  

Biên Bản Cuộc Họp DAC vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 

                                            Ngày                                                        
        

 

 

Thành Viên Tham Dự: Xem các danh sách đính kèm bao gồm__X__ phụ huynh là đại diện DELAC, _X__ 

khách mời bổ sung là phụ huynh, _X__ quản trị học khu, __X__ giáo viên/nhân viên học khu, thành viên hội 

đồng        và_____ khách. 

 

 

Yêu Cầu Pháp Lý/Vấn Đề Đào Tạo được Bàn Đến: Ngày/(Các) chủ đề ban đầu được trình bày tại cuộc họp 

này với nội dung tóm tắt được phản ánh trong biên bản. 

1 Xây dựng/sửa đổi Kế Hoạch Tổng Thể của học khu cho các chương trình và dịch vụ giáo dục dành cho Học 

Viên Anh Ngữ có xem xét đến Kế Hoạch Riêng Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học Sinh. 

2 Tiến hành đánh giá nhu cầu trên toàn học khu trên cơ sở từng trường. 

3 Thiết lập chương trình học khu, mục đích và mục tiêu của các chương trình và dịch vụ dành cho Học Viên 

Anh Ngữ. 

4 Xây dựng kế hoạch để đảm bảo tuân thủ bất cứ yêu cầu nào của giáo viên và trợ giảng. 

5 Tiến hành điều tra ngôn ngữ hàng năm. 

6 Xem xét/nhận xét về quy trình xếp hạng của học khu. 

7 Xem xét/nhận xét về các thông báo bằng văn bản cần phải gửi tới phụ huynh và người giám hộ. 

 

Buổi họp được bắt đầu chính thức vào   6:02 chiều   bởi chủ tịch DELAC:   Gracie Ramos     

                                                     
Tên

     

Biên Bản Cuộc Họp: Mỗi thành viên đọc biên bản của cuộc họp DAC   ngày 3 tháng 5 năm 2017 và cuộc họp 

DELAC/DAC kết hợp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017.  

 

Gracie Ramos, chủ tịch DELAC, Quimby Oak  đã đề xuất phê duyệt cả hai biên bản cuộc họp này và   Nicole 

Naidu, phụ huynh của trường Carolyn Clark  đã tán thành điều đó, rằng các biên bản được phê duyệt  theo bản 

gốc ( ) hoặc theo sửa đổi: __                                 

    

Hội Đồng Giáo Dục Báo Cáo:________________________________ trình bày một báo cáo từ cuộc họp của 

Hội Đồng Giáo Dục.  Chủ Tịch/Phó Chủ Tịch nhắc nhở những người đại diện tham gia cuộc họp tiếp theo được 

lên lịch cho              ___________(ngày).   Không có báo cáo nào được đưa ra. 

 

Các Vấn Đề Được Phản Ánh Từ Cộng Đồng: Kevin Larsen, phụ huynh trường Millbrook, đã đề xuất DAC tổ 

chức một cuộc họp về chứng tự kỷ và cũng khuyến nghị rằng do sự thâm hụt trong vài năm tới, học khu không 

nên giữ LSI (Trường Học Đổi Mới Lobo), Trường Bulldog Tech và Trường Katherine Smith. Ông Larsen đề 

xuất rằng, LSI nên được sử dụng cho lĩnh vực học tập khoa học STEM, sử dụng Bulldog Tech cho khoa học, và 

Katherine Smith để phục vụ việc học tập dựa trên dự án từ xa để tiết kiệm tiền.  
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Chủ Đề Bắt Buộc:     Không Áp Dụng        

  

Chủ Đề Quan Tâm:   Lida Gaines, Người Giám Sát – Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em, đã chia sẻ với các thành 

viên rằng cô ấy đã làm việc 17 năm ở bộ phận Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em (CNS) và cô ấy giám sát các nhân 

viên của bộ phận Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em cũng như các quy trình tại các trường học. Cô ấy lưu ý rằng 

hiện họ đang thiếu hụt nhân viên.  Cô Gaines giải thích rằng các thực đơn được tạo ra theo Đạo Luật Trẻ Em 

Khỏe Mạnh, Không Bị Đói năm 2010, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, chế độ ăn giảm chất béo, và natri thấp.  

Hướng dẫn thông tin và các dữ liệu dinh dưỡng của các trường tiểu học đưa ra xác minh rằng tất cả các loại 

thực phẩm phục vụ học sinh đều đạt tiêu chuẩn.  Họ có hướng dẫn mua thực phẩm, nhân viên nấu ăn, phân phối 

và phục vụ bữa ăn của học sinh.  Cô cho hay rằng, bộ phận y tế có tiêu chuẩn an toàn.  Nhân viên CNS phải 

được chứng nhận.  Ngoài ra, họ dựa vào giá thầu của công ty để đảm bảo chất lượng và đảm bảo mức giá cả tốt 

nhất.  CNS có sáu thực đơn bao gồm các thực đơn dành cho trường trung học cơ sở, nấu ăn tại chỗ, bữa sáng và 

bữa sáng miễn phí tại lớp được cung cấp tại 7 cơ sở.  Cô ấy nhấn mạnh rằng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất 

trong ngày.  Cô ấy giải thích rằng CNS luôn cố gắng cung cấp những loại thực phẩm mà trẻ thích.  Cô ấy nhận 

phản hồi của phụ huynh để đưa ra các lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn calo 550-650.  Phụ huynh nhận xét rằng 

con của mình yêu thích quầy salad được thay đổi luân phiên tại các cơ sở trường học.  Một phụ huynh khác đã 

bày tỏ quan ngại về chất lượng khi trình bày rằng, đã xảy ra trường hợp sữa và pho mát bị hết hạn.  Cô Gaines 

nói, khi có vấn đề hoặc có những mối quan ngại, thì cô ấy cần biết việc đó.  Cô ấy cũng giải thích về các đơn 

đăng ký bữa trưa miễn phí và giảm giá cung cấp cho các gia đình.  Một thành viên đưa ra đề xuất rằng, học sinh 

nên đi tham quan CNS hoặc xem các video về việc chuẩn bị thực phẩm và cần có các cuộc thi nấu ăn. Cô 

Gaines đã chia sẻ cách thức các thành viên có thể gửi email cho cô hoặc truy cập myschoolbucks.com qua trang 

web của Học Khu Evergreen School.     

 

Các Chủ Đề hoặc Bài Trình Bày Khác: (ý kiến/lời khuyên/nhận xét của phụ huynh): 

____________________________________     

Theo dõi (các) Chủ Đề: (Do ai thực hiện?)   Không Áp Dụng   ____________ 

  

Khác: ________________            

 ______________________________________________________________________________ 

 

Cuộc họp kết thúc vào: 7:08 tối    

   

Trân trọng kính gửi, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Bộ Phận ELD, Bộ Phận Phát Triển Anh Ngữ 

Thư Ký, Ủy Ban Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ Học Khu  


