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Zoom віртуальна зустріч 
www.sanjuan.edu/DELAC 

 

Час Тема Доповідач Результат 

9:00 Привітання та знайомство 
 Lucero Soto  

Будуємо 
стосунки із 
громадою  

9:15 Огляд нашої зустрічі  Lucero Soto Інформація  

9:20 
Інформація відносно навчання влітку 

• Додаткова допомога на сьогоднішній 
день 

Cristina Burkhart   Інформація  

9:40 Окремі обговорення із перекладачами Перекладачі і 
працівники 

Обговорення 
  Доповнення 

10:00 Учні повертаються до школи Cristina Burkhart  Обговорення 
  Доповнення 

10:25 Окремі обговорення із перекладачами  Перекладачі і 
працівники 

Обговорення 
  Доповнення 

10:45  Завершення зустрічі  Lucero Soto 
Cristina Burkhart  Інформація  

Правила: 
• Визнавати та прислуховуватися до інших думок 
• Пунктуально починати та завершувати зустрічі 
• Говоріть по черзі, практикуйте активне слухання 

 
Роль та відповідальності комітету DELAC 
DELAC відповідає за консультування Керуючої Ради округу по наступним направленням: 

o Розробка або перегляд окружного генерального плану про програми освіти і послуг для тих, хто вивчає 
англійську мову з урахуванням шкільного плану по успішності учнів. 

o Проведіть оцінку потреб в масштабах округу для кожної школи. 
o Перевірку окружних програм, цілей і завдань програм і послуг для учнів, які вивчають англійську мову 
o Розробка плану, що забезпечує дотримання всіх чинних вимог до вчителів і помічників. 
o Огляд і аналіз правил округу по залученню батьків, LCAP, процедур ре класифікації в окрузі і 

письмових повідомлень, які необхідно відправляти батькам і опікунам. 
o Огляд і затвердження зведених заявок, які стосуються учнів і програм EL (Title III) 
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Зустріч комітету DELAC, 18 березня, 2021 

Зустріч розпочалася в 9:05 am. 

Присутні:  Lucero Soto, Leslie Wriston, Cristina Burkhart, Roberta Humphreys, Rosemary Reboin, Yolanda 
Zarafshar, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Valentina Maksimiuk, Mohammad Ajmal Ahrar, Siatlana Lazarchyk, 
Yuliia Kot, Aleksandr Baldytsin, Paimana Seddiqi, Ana Cuevas, Khodaidad Mahmood, Mujtaba Saidi, Asef Habibi, 
Emma Mendoza, Urim Ouza, Sandy Contreras, Ian Bennette-Ramirez, Tom Nelson, Haziel Romero Velderrain, 
Zaman Rosa, Mohammad reza Jamal, Oscar Chavez, Sima Jamal 

Оголошення 

Lucero Soto привітала всіх і зробила короткий огляд цієї зустрічі. У розкладі зустрічі передбачено надання 
інформації щодо програм літніх шкіл і поточних ресурсах для вашого учня. Ми також поговоримо про 
гібридної моделі навчання і повернення в школу. Ми постараємося якомога краще відповісти на будь-
які питання. 

Перекладачі і батьки обговорили інформацію в кімнатах обговорення для всіх учасників на їхній рідній 
мові. Було оголошено, що презентація буде проводитися англійською мовою, після чого учасники 
перейдуть в кімнати для обговорення, які були створені для кожної групи батьків за мовою. У цих 
кімнатах перекладачі узагальнять презентацію, а також вислухають будь-які запитання, щоб потім 
обговорити їх в загальній групі. 

Спочатку пані Сото провела «криголам», попросивши щоб учасники знайшли щось жовте в своєму домі 
і показали на екрані. Ми бачили жовті чашки, папір, квіти, олівці, банани, фломастери, стікери, кульки і 
так далі. 

Навчання влітку 

Леслі Ристон розповіла про програми навчання для початкової та літньої школи, а також K-8: 

Camp Invention  

Camp Invention - це визнана на національному рівні некомерційна програма навчання на літній період, 
для учнів з 1 по 8 класів, яка розроблялася найяскравішими мислителями в світі - National Inventors Hall 
of Fame Recruits. Camp Invention пропонує учням різноманітні можливості для розширення їх навичок у 
вирішенні проблем і розвитку творчості за допомогою ситуацій із звичного життя, навчаючись і 
розвиваючи навички. Крім того, викладачі округу San Juan, що працюють в програмі EL, будуть 
доповнювати програму навчання допомагаючи дітям вивчати англійську мову на заняттях ELD для 
розвитку академічного мови через діалоги. Викладачі San Juan Math будуть задавати практичні завдання 
з математики, які покликані допомогти дітям поліпшити їх знання, пояснюючи хід дій. Camp Invention - 
для всіх студентів; тим не менш, пріоритет віддається учням які вивчають англійську мову EL і в школах, 
які отримують Фонд 1. Співвідношення становить 14 осіб на одного вчителя і одного помічника в старшій 
школі, тому груп A / B не буде. Студенти будуть ходити з понеділка по п'ятницю кожен день протягом 4 
тижнів з 21 червня по 16 липня, з 8:30 до 12:30. 

Програма буде надана в наступних школах: Dyer-Kelly, DPM, Kingswood, Whitney, Greer, Grand Oaks, Starr 
King, Arcade і Will Rogers. 

З усіх питань звертайтеся до Rosemary Reboin, Rosemary.reboin@sanjuan.edu or 916-971-7202.  Заявки на 
участь у Літній школі для учнів початкової школи розміщені на сайті за адресою: 
https://www.sanjuan.edu/Page/365 . 

Ресурси для батьків: 

Батькам було надано список ресурсів. Посилання доступні на сайті округу. 

mailto:Rosemary.reboin@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/Page/365
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Camp Kinder: 

Kinder буде для дітей початкових класів. Він почнеться за два тижні до початку регулярних занять в 
наступних школах:  Arlington Heights, Del Paso Manor, Pasadena, Starr King and Thomas Kelly.  

Cristina Burkhart розповіла про навчання влітку для середніх шкіл: 

Навчання влітку для середніх шкіл: 

English Learner Summer School (з 9 по 12 класи)  

Планується два семестри.   

• 1 семестр: з 14 червня по 2 липня 2021 р.; 
• 2 семестр: триватиме з 5 по 23 липня 2021 р.  

Зазвичай навчається 400-500 студентів. На кожні 14 учнів припадатиме 2 викладача. Програма 
розрахована на відновлення або отримання балів через APEX. APEX - це програма для відновлення балів, 
яку використовує округ, для зручності може переводити навчальну програму на різні мови. Учням 
надано сніданок і обід. У нас буде канцлер, який складе чотирирічний план і познайомить з цим планом 
учнів. Сподіваюся, в кожному класі у нас буде вчитель і двомовний помічник-викладач. Двомовний 
асистент-викладач буде говорити на мові більшості учнів в класі. Крім цього, ми будемо допомагати з 
вибором кар'єри для учнів та готувати до випускного іспиту. Ми подбаємо про те, щоб учні потрапили в 
потрібні класи і визначили для себе вірний шлях, для успішного закінчення школи. Ця програма 
призначена для того, щоб допомогти учням визначити і вибрати план, за яким вони можуть досягти 
кар'єри або вступити до коледжу, за своїм вибором. Студенти отримають 5 балів. Вони зможуть 
отримати більше балів, все залежить від того, наскільки ретельно і як швидко вони працюють.   

LTEL Навчання влітку (з 6 по 12 класи).  

• З 14 червня до 23 липня, 2021 

6-тижнева програма для тих, хто вивчає англійську мову тривалий період. Учні зможуть заробити до 10 
балів для середньої і заключній школи. На кожні 14 учнів будуть припадати 2 викладачів - учитель і 
двомовний помічник. Учням буде надано сніданок і обід. Також буде складено 4х-річний план, надана 
допомога із випускним іспитом, у виборі кар'єри, і багато інших можливостей на час тімбілдінга. Нам 
допомагатимуть наставники студенти, які допоможуть учням відчувати себе зручно, а також щоб 
переконатися, що їх внутрішня мотивація ініційована і згрупована. Ми збираємося весело проводити час 
на екскурсіях. У нас будуть запрошені спікери, будуть проводитися зустрічі для вибору цілей, щоб 
переконатися в тому що хлопці, мають напрям по якому рухатися. Основна мета цих програм - допомогти 
учням знайти надію. Надія - найперший фактор, що визначає успіх. З усіх питань звертайтеся до 
Cristina.burkhart@sanjaun.edu або 916-979-8568. 

 

Фінансування програм: 

Якби ми могли отримати більше фінансування, у нас могло б бути більше програм. Батькам необхідно 
приходити на зібрання LCAP і висловлюватися з цього приводу. Це те, що допоможе нашим учням. Ми 
працюємо для вас. Ви наші головні начальники. 

Один з батьків запитав, як мені стати учасником комітету школи, в якій навчається моя дитина? Роберта 
сказала, що для початку батьки можуть стати членом комітету ELAC в школі своєї дитини. Христина 
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додала, що батьки можуть і повинні брати участь в роботі LCAP. Батьків краще чують на зустрічах комітету 
LCAP. 

Том Нельсон, президент LCAP, дав свою адресу електронної пошти: Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com. 
Він також повідомив адресу записаних на відео зустрічей LCAP: https: //www.sanjuan.edu/Page/50425. Він 
також дав адресу веб-сторінки з інформацією про LCAP: https://www.sanjuan.edu/lcap. 

 

Засідання закінчилося о 11:13. 
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