MỐC THỜI GIAN CỦA ELAC 2017-2018
Cho tất cả các cuộc họp của Ban Tư vấn học viên Anh Ngữ (ELAC)
◻ Lập nghị trình với Chủ tịch ELAC hoặc lãnh đạo ELAC
◻ Chuẩn bị tờ rơi với lịch làm việc cho các cuộc họp và đăng trước 72 tiếng
◻ PHẢI để hồ sơ ELAC ở nơi công cộng với lịch luân phiên của các thành viên ELAC được bầu, lịch họp, điều lệ và
các tài liệu họp như các lịch làm việc đã đăng, tài liệu đào tạo, biên bản và tờ đăng nhập.
Khuyến khích mạnh mẽ cho các cuộc họp ELAC hàng tháng để ELAC có thời gian thảo luận, và vận động cho các dịch vụ
được cải thiện cho học viên Anh Ngữ, để giúp phát triển Thẻ Điểm Cân bằng/Kế Hoạch Đơn về Thành Tựu của Học Sinh,
bao gồm đề xuất ngân sách, và để tạo ra một cơ cấu truyền thông . Phải có tối thiểu bốn cuộc họp của ELAC để thảo luận về
các nhiệm vụ sau.
Trong các
tháng:
Tám và
Chín

Họp ELAC: Chuẩn bị tiến hành bầu cử, chấp thuận lịch luân phiên của ELAC vào mùa thu, xác nhận đại diện
trong DELAC và lên lịch cho những nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm học
◻ Sắp xếp các nhiệm vụ cần thảo luận tại các cuộc họp và đưa ra lời khuyên cho Hội đồng trường (SSC) cho
những chủ đề sau:
Nhiệm vụ 1 A) Thẻ Điểm Cân bằng / Kế Hoạch Đơn về Thành Tựu của Học Sinh (BSC/SPSA) và ngân sách
kể cả ngân sách Tài trợ Tập trung Bổ sung (SCG-EL) cho học viên Anh ngữ.
◻

B) Thực hiện các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Tiểu bang và chương trình giảng dạy cốt lõi toàn
diện cho tất cả học sinh
Nhiệm vụ 2 Thông báo cho các gia đình về tầm quan trọng của việc đi học thường xuyên
◻ Họp ELAC tháng 9: Rà soát NHIÊM VỤ 1 Rà soát kế hoạch giữa năm BSC/SPSA & PHỤ LỤC (Phần II & III) và
phân bổ ngân sách 2017-18 lần cuối (Phần IV), chuẩn bị đề xuất việc sử dụng quỹ SCG-EL, nộp cho SSC
trước ngày chấp thuận chính thức và hạn chót của Học khu vào ngày (sẽ xác định)
◻ * Họp toàn thể DELAC ngày 20 tháng 9, 2017 (5:30-7:30 chiều) – Gởi đại diện DELAC của mình
Tháng 10
và 11

Tháng 12
và tháng 1

□

Họp ELAC tháng 10: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ______________________________

□

Họp ELAC tháng 11: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ______________________________

□

* Họp toàn thể DELAC ngày 15 tháng 11, 2017 (5:30-7:30 chiều) ➤✘ Bầu ban DELAC mới

◻ Họp ELAC tháng 12: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ____________________________
◻ Họp ELAC tháng 1: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề _____________________________
◻ * Họp toàn thể DELAC Ngày 17 tháng 1, 2018 (5:30-7:30 chiều)

Tháng 2 và
3

◻ Họp ELAC tháng 2: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #1 Rà soát BSC/SPSA và phân bổ ngân sách cho 2015-16,
chuẩn bị đề xuất lên SSC và nộp trước kế hoạch SCC chấp thuận cho năm sau
◻ * Họp toàn thể DELAC ngày 21 tháng 3, 2018 (5:30-7:30 chiều)

Tháng 4
Tháng 5

◻ Họp ELAC tháng 3: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ______________________________
◻ Họp ELAC tháng 4: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ______________________________
Họp ELAC tháng 5: NGÀY: _______ Nhiệm vụ số #______ hay Chủ đề ______________________________
◻ * Họp toàn thể DELAC ngày 16 tháng 5, 2018 (5:30-7:30 chiều)
◻

*Họp toàn thể Ban cố vấn Học viên Anh ngữ của Học khu (DELAC)

Địa điểm sẽ xác định sau
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Chuẩn bị tiến hành bầu cử, chấp thuận lịch luân phiên của ELAC vào mùa thu
□ Đăng thông báo và mời phụ huynh của học viên Anh ngữ đến họp thân mật về ELAC.
□ Gởi thông báo bầu ELAC /thư đề cử.
□ Chuẩn bị phiếu bầu ELAC và phát phiếu bầu cho phụ huynh của học viên Anh Ngữ.
□ Đăng tin kết quả bầu cử, ví dụ qua bản tin trường, trang web school loop, bảng thông báo, sự kiện của
trường.
□ Tập huấn người mới về các nhiệm vụ và trách nhiệm tương ứng và bầu đại điện DELAC.Tập huấn nên được
thiết kế với sự tham vấn tất cả các thành viên ELAC.
□ Tài liệu tập huấn cho thành viên ELAC có tại trang web SFUSD http://www.sfusd.edu/en/councilscommittees/english-learner-advisory-committee.html
□ Tập huấn cho thành viên ELAC mới sẽ do *DELAC cung cấp vào ngày 25 tháng 10, 2017 (địa điểm sẽ xác
định)

Phải giữ các tài liệu cần trong tập hồ sơ ELAC đặt ở nơi công cộng

➢ Lịch họp ELAC, thông báo, nghị trình đã đăng, biên bản, và tờ ký tên
➢ Đề xuất của ELAC
➢ Lịch luân phiên của thành viên ELAC với phụ huynh học viên Anh ngữ đã xác định và ngày bầu cử đã vào
sổ
➢ Tất cả tài liệu tập huấn

Đề xuất các chủ đề cần giải quyết tại các cuộc họp ELAC hoặc tại các sự kiện do ELAC bảo trợ:

▪
▪

Thảo luận về Nghị Định Lau về Sự Đồng Ý được Chỉnh sửa và/hoặc Hướng dẫn Chương trình EL.

▪

Kế hoạch Phát triển Anh ngữ tại trường bạn là gì? Kết quả điểm thi CELDT có tăng một bậc mỗi năm không?
Học sinh được hỗ trợ như thế nào?

▪

Trình bày về dữ liệu thành tựu học tập của học viên Anh ngữ (EL) và thành công của học sinh. Các học viên
Anh ngữ tiến bộ như thế nào tại trường bạn?

Lợi ích của song ngữ là gì? Làm thế nào mà trường, nhà và cộng đồng có thể giúp phát triển tiếng Anh và
tiếng mẹ đẻ ở nhà?

Để đảm bảo rằng các gia đình học viên Anh Ngữ nhận thức được các dịch vụ ngôn ngữ hiện có, hãy nhớ □ Đăng Thông Báo Dịch Vụ Biên Phiên Dịch miễn Phí tại văn phòng chính hoặc bảng thông báo phụ huynh.
□ Đảm bảo rằng Các Mẫu Đơn Yêu Cầu Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Chính và Các Mẫu Đơn Khiếu Nại bằng các ngôn
ngữ chính của Học viên Anh ngữ có sẵn cho phụ huynh trong văn phòng chính.
□ Đăng lịch luân phiên của nhân viên song ngữ để hỗ trợ các gia đình ELtrong văn phòng chính.
□ Chỉ định nhân viên để hỗ trợ trang web ELAC
Tiếp cận phụ huynh và mong đợi tham gia của phụ huynh trong việc tuân thủ nghị định Lau:
“Các gia đình học viên Anh ngữ thực sự tham gia vào các trang web của trường bằng tiếng mẹ đẻ của mình và có
thể tham gia tích cực và việc học tập của con họ. Tất cả học sinh và gia đình của chúng, nhân viên trang web và
các đối tác của tổ chức trân trọng, tôn trọng và hỗ trợ sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa của cộng đồng
trường. Trang web trường phối hợp với một ELAC có chức năng để giúp cải thiện chương trình học tiếng Anh
cho học viên Anh ngữ.

Nhóm Ban cố vấn học viên Anh ngữ của Học khu (DELAC)
Danielle Uttley- Chuyên gia Hội nhập Giáo dục Gia Đình – Liên lạc viên
DELAC - (415)379-7640 uttleyd@sfusd.edu
Maggie Zhou- Chuyên gia Giáo dục Gia đình người Hoa – Liên lạc viên
DELAC Liaison- (415)379-7706 zhoum@sfud.edu
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