
Biên Bản Họp của Hội Đồng Tư Vấn của Học Khu 
(DAC) ngày 9 tháng 11 năm 2016 

 
1. Triệu tập họp cho mục đích Sắp Xếp và Chào Mừng: Cuộc họp được triệu tập để bàn về 

công tác sắp xếp vào lúc 6:03 chiều. 
 
2. Biên Bản: 

a. Biên bản sẽ được phê duyệt tại cuộc họp tiếp theo. 
 
3. Chủ Đề Bắt Buộc: 

Cô Williams đã cám ơn quý phụ huynh vì đã tham dự cuộc họp này. Trong cuộc 
họp gần nhất của Hội Đồng Tư Vấn của Học Khu/Hội Đồng Tư Vấn Học Viên 
Anh Ngữ của Học Khu (DAC/DELAC), cô Gomez đã phát biểu về kế hoạch 
chiến lược. Cô Williams đã xem xét các chủ đề của DAC/DELAC cho năm học.  
Chủ đề của tối nay là Theo Dõi Kế Hoạch của Trường.  
a. Kế Hoạch Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học Sinh tại Trường: 

i. Các phụ huynh được yêu cầu trả lời câu hỏi “Quý vị biết gì về Kế Hoạch 

Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học Sinh cho từng Trường (SPSA)?” 

trên tờ giấy nhớ: 

ii. Chia sẻ ý tưởng: 
 

1. Kinh phí được gắn liền với các mục tiêu 
2. Được sửa đổi hàng năm với ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan 
3. Minh bạch và có thể tiếp cận được 
4. Dựa trên dữ liệu từ những năm trước và đặt ra các mục tiêu có thể định 

lượng  
5. Ngân sách 
6. Sự an toàn 
7. Kinh phí được phân bổ 
8. Thành tích của học sinh 
9. Được Hội Đồng Nhà Trường (SSC) phê duyệt và sau đó được chuyển 

đến Ban Giám Hiệu Nhà Trường 
10. Các cơ hội lãnh đạo tuyệt vời 
11. Duy trì ngân sách phù hợp với các mục tiêu của trường 
12. Tập trung vào các lĩnh vực cụ thể 

Cô Williams đã xem xét mục đích của SPSA. Các nguồn lực được đề xuất cho ban tổ 
chức đồ họa phụ trách Phát Triển Kế Hoạch Thúc Đẩy Thành Tích Học Tập của Học 
Sinh cho Từng Trường đã được chia sẻ với nhóm. Các thành phần trong SPSA đã 
được xem xét. Nhóm đã xem xét kỹ lưỡng một mục tiêu cụ thể trong kế hoạch trường 
học. Các thành viên của DAC đã xem xét Bảy Bước Được Khuyến Nghị để Phát Triển 
Kế Hoạch Trường Học và chia sẻ những ý tưởng của họ trong buổi thảo luận. Kế 
Hoạch này cần được giám sát tại trường học. Một học sinh trung học cơ sở đã thảo 
luận về Khảo Sát Thực Tế Thanh Niên cũng như hiệu quả của cuộc khảo sát. Các học 
sinh có tham gia khảo sát nghiêm túc không? Khảo sát có phải biện pháp đánh giá 
thông tin hiệu quả không? 
Phần thảo luận về quỹ là việc quan trọng. Khuyến khích học sinh nói chuyện với phụ 
hynh của các em. Cần phải sắp xếp các mục tiêu cho nhất quán với Kế Hoạch của Cơ 
Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA) và xem xét các mục tiêu cũng như kế hoạch hành 
động cần triển khai thực hiện. Tìm ra những gì là cần thiết ở trường học và bổ sung 
thêm mục tiêu. Tiếp tục theo dõi các kế hoạch trường học. Tại mỗi cuộc họp của hội 
đồng nhà trường, Hội Đồng Tư Vấn Học Viên Anh Ngữ (ELAC) phải nằm trong chương 
trình nghị sự. 
b. Chủ Đề Quan Tâm: Tên của Tôi, Bản Sắc của Tôi 



Nhận phù hiệu và triển khai quảng bá sáng kiến này tại trường học. Mỗi trường sẽ có 
một Ngày Hội tôn vinh Tên của Tôi, Bản Sắc của Tôi. Laurelwood có nhiều cam kết nhất 
trong lần kiểm tra đầu tiên. Còn hai lần kiểm tra nữa. Sử dụng một thẻ cam kết. Mỗi 
trường sẽ có một liên kết. 

 
4. Ngày Họp: Ngày 7 tháng 12, ngày 15 tháng 2, ngày 7 tháng 3, và ngày 3 tháng 5 

5. Các Vấn Đề được phản ánh từ Cộng Đồng: 
Một thành viên cộng đồng đã khuyến nghị rằng tất cả các Kế Hoạch của Trường Học cần được 
đăng lên mỗi trang web của trường. Có một trang web dữ liệu, School Digger (Tìm Hiểu Thông 
Tin về Trường Học), làm nguồn tài nguyên giá trị cho mọi người. Một khuyến nghị khác cho 
chương trình nghị sự là Giáo Dục Đặc Biệt và Cốt Lõi Chung. Mọi người cũng đề xuất nên thực 
hiện khảo sát. 

6. Cuộc Họp Kết Thúc vào hồi 7:03 tối sau khi bốc thăm. 

  
Người Lập Biên Bản: Hong Nguyen 

 


