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Ủy Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) 

  

                                    Biên Bản Cuộc Họp của DAC   Ngày 3 tháng 5 năm 2017   
                                                        Ngày 
         

 

Thành Viên Tham Dự: Vui lòng xem các danh sách đính kèm bao gồm__X__ người đại diện cho phụ huynh 

trong DAC, _X__ khách mời phụ huynh bổ sung (SSC), _X__ quản trị viên học khu, __X__ giáo viên/nhân 

viên học khu, các thành viên hội đồng           . 

 

 

 

Các Chủ Đề: 
1. Vai Trò của Đánh Giá, Khảo Sát và Đánh Giá Nhu Cầu. 

                                                                                 

 

 

 

 

Cuộc họp chính thức bắt đầu lúc   6:02 CHIỀU   được chủ trì bởi: Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy. 
      

 Tên
 

          
 

 

Biên Bản Cuộc Họp:  Mỗi thành viên đều đã đọc biên bản của cuộc họp DAC   ngày 7 tháng 3 năm 2017        .  

 

Biên bản này được Jamie Hammond, Trợ Lý Hiệu Trưởng, Chaboya đề xuất và được tán thành bởi  Robin 

Singley, Giáo Viên, trường O. B. Whaley rằng biên bản được phê duyệt bằng văn bản ( ) hoặc được chỉnh 

sửa/sửa đổi:                                  

 

Các Chủ Đề Khác:  Dan Deguara, Trợ Lý Tổng Giám Đốc, đã giải thích rằng các Cuộc Khảo Sát và Đánh Giá 

là trọng tâm của học khu. Ông nói rằng học khu hứa hẹn cung cấp chương trình học tập đích thực cho học sinh 

để chuẩn bị cho các em những kỹ năng trở thành công dân có tầm nhìn toàn cầu. Ông Deguara đã thảo luận với 

các thành viên  về “Ý Kiến Phản Hồi”, thông tin liên lạc hai chiều tích cực và tiêu cực. Sau đó, ông đã mô tả 

Vòng Phản Hồi; Xây Dựng (các thử nghiệm) - Ban Đầu > Đo Lường (Hệ Mét) – Phân Tích > Tìm Hiểu (tính 

kiên nhẫn) – Giả Thuyết. Ông và các thành viên đã thảo luận về cách thức "các cuộc trò chuyện trên sóng phát 

thanh của vị tổng thống Frankin" bắt đầu trong thời kỳ Suy Thoái và làm thế nào chúng có thể có ích trong thời 

điểm hiện tại. Ông Deguara đã mô tả cách các học sinh, phụ huynh và nhân viên nhận thông tin liên lạc.  Ông 

đã lưu ý các em học sinh nhận thông tin từ CAASPP, Các Khảo Sát Thực Tế Thanh Niên, phiếu báo cáo/điểm ở 
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lớp, CELDT, và công việc hàng ngày. Các phụ huynh nhận thông tin thông qua các cuộc khảo sát cộng đồng, 

Các Khảo Sát Thực Tế Thanh Niên, LCAP, các buổi họp phụ huynh, và các diễn đàn công nghệ.  Nhân viên 

nhận thông tin thông qua các cuộc khảo sát cộng đồng, các bản đánh giá học tập, LCAP, các cộng đồng học tập 

chuyên nghiệp, cũng như các bản theo dõi và đánh giá. Các thành viên đã trao đổi với ông Deguara về những 

mối quan ngại của họ. Một phụ huynh đã hỏi tại sao STEM hoặc STEAM không có trong tất cả các lớp học. 

Ông Deguara cho biết học khu đang nỗ lực hướng tới việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn khoa học mới nhưng 

nguồn lực là một thách thức. Tại thời điểm này, quá trình đã thông qua chín huấn luyện viên và các đối tác cộng 

đồng của học khu. Một phụ huynh khác hỏi làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho con em học sinh 

của chúng ta.  Ông Deguara cho biết học khu có các quy trình và kế hoạch khẩn cấp đã được đưa vào thực hành. 

Ông nói rằng thông qua các Khảo Sát Thực Tế Thanh Niên, học sinh cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc cho hầu 

hết các phần.  Ông cũng khuyên các phụ huynh hãy nói với các quản trị viên của nhà trường về những mối quan 

ngại, “Nói lên những điều đã thấy”.  Một phụ huynh cho biết thông tin liên lạc từ học khu đã tuyệt vời rồi, 

nhưng đề xuất là các email cần phải ngắn gọn (Cụ thể là: các ý được đánh dấu đầu dòng) và các sự kiện nên 

được liệt kê theo thứ tự thời gian. Cuối cùng, một phụ huynh bày tỏ mối quan ngại về các vấn đề giao thông tại 

các trường. Nhiều quản trị viên đã trả lời rằng nhiều trường học đã có người đảm bảo an toàn giúp học sinh qua 

đường, các chương trình Đi Bộ và Đạp Xe Đến Trường, v.v. 

Các Chủ Đề Bắt Buộc:  Denise Williams, Giám Đốc Giảng Dạy, đã nói với các thành viên về công tác Đánh 

Giá Nhu Cầu. Cô đã giải thích rằng 90% ngân sách được ghi vào LCAP.  Cô cho biết LCAP bao gồm các hành 

động, dịch vụ, bản tóm tắt tường thuật, và phản hồi.  Cô Williams đã yêu cầu ý kiến đóng góp từ các thành viên 

cho các chủ đề trong năm 2017-18. Các chủ đề được đề xuất là LCAP, Các Dịch Vụ Dinh Dưỡng Cho Trẻ, 

Tăng Cường Sự Tham Gia của Phụ Huynh, học viên Anh Ngữ- Kế Hoạch Tổng thể của Học Viên Anh Ngữ 

(bao gồm các học sinh, các nhóm phụ cần can thiệp liên tục), Xây Dựng Các Kỹ Năng trong Thế Kỷ 21, và Các 

Cơ Hội Bồi Dưỡng Kiến Thức (sự công bằng đối với các hoạt động ngoại khóa). Cuối cùng, cô Williams nhắc 

nhở các thành viên về chương trình đào tạo bắt buộc cho tất cả những người đại diện tại cuộc họp DAC đầu tiên 

của năm.  Cô cũng nhắc nhở các thành viên về các sự kiện bổ sung trong năm 2017-18: Bữa Tối Tri Ân Phụ 

Huynh vào ngày 18 tháng 9 và Đăng Ký vào Đại Học Dành Cho Phụ Huynh và Diễn Đàn về Khả Năng Lãnh 

Đạo của Phụ Huynh vào ngày 20 tháng 9.  

 

Các Chủ Đề Quan Tâm:   Không áp dụng          

 

Các Vấn Đề được phản ánh từ Cộng Đồng:  Không áp dụng      

                

     

Theo Dõi (Các) Chủ Đề: (Do ai thực hiện?) Không áp dụng        
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Khác:               Không áp dụng            

 

 

Cuộc họp kết thúc vào: 7:05 tối.   

   

Trân trọng kính gửi, 

 

Connie Cornejo 
 

Connie Cornejo, Thư Ký Đội Ngũ Nhân Viên ELD, Thư Ký Bộ Phận Các Chương Trình Theo Phân Loại, Ủy 

Ban Cố Vấn Học Khu 


