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English Learner & Multicultural Education  
District English Learner Advisory Committee (DELAC)  

20 травня, 2021 9:00 am 
Zoom віртуальна зустріч 
www.sanjuan.edu/DELAC 

 

Час Тема Доповідач Результат 

9:00 
Привітання та знайомство. Будуємо відносини 
із громадою 
 

Lucero Soto  
Будуємо 
відносини із 
громадою  

9:10 Огляд нашої зустрічі  Lucero Soto Інформація  

9:15 
Інформаційна презентація 

• Доповнення відносно порталу для 
учнів. 

 
Представники 
технологічного 

відділу 

Інформація  

9:30 Пояснення у віртуальних кімнатах, на рідній 
мові батьків  

Перекладачі та 
працівники 

Обговорення 
Час для 

запитань 

9:45 План місцевого контролю та звітності 
(LCAP) що було зроблено.    

Gianfranco 
Tornatore  

Перекладачі та 
працівники 

Інформація  

10:45  Інформація відносно керівника відділу    Gwyn Dellinger     Інформація  

10:55 Завершення та лотерея  Lucero Soto 
Будуємо 

відносини із 
громадою  

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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District English Learner Advisory Committee 

Комітет DELAC   
ZOOM Зустріч  

 
 
 
 

 
      Теми: 

 
• Інформація відносно керівника (EL) програми 

• Доповнення про портал для учнів (Student Portal) 
• Повідомлення відносно місцевого плану контролю та звітності (LCAP) 
 
 

 
Відвідайте:  www.sanjuan.edu/DELAC  

Для отримання посилання Zoom зайдіть за 20 хвилин перед зустріччю 

 

 

Маємо надію скоро Вас побачити!  

Для більш докладної інформації звертайтесь до 
Lucero Soto, помічниці із питань допомоги у школах  

Відділ допомоги у вивченні англійської мови та полікультурної освіти  
(916) 979-8669 

 
Телефонуйте якщо вам потрібен перекладач  

 

Четвер, 20 травня, 2021 

9am-11am 

 

 

 

 

   

 



San Juan Unified School District 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

Zoom протокол зустрічі – 20 травня, 2021 
 

Засідання почалося о 9:00 ранку. 

Були присутні:  

Оголошення 

Cristina Burkhart  спочатку швидко привітала учасників та попросила учасників вибрати фото з номером 
яка відповідає їх настрою, як вони себе почувають, за шкалою від 1 до 10. Коли учасники почали 
відправляти номера в чат, Cristina Burkhart запитала кількох учасників, чому вони так думають, 
відповідно номері. 

Lucero привітав всіх і коротко розповів про зустріч. Вона повідомила що учасники дізнаються 
інформацію про оновлення студентського порталу, планах LCAP і також буде представлений новий 
керівник відділу. У кімнаті в які переведуть батьків під час зустрічі, на їхній рідній мові, буде можливість 
детальніше дізнатися про ці оновлення, а потім ми повернемося в загальну кімнату, щоб відповісти на 
будь-які питання в кінці нашої зустрічі. 

Ми надали цю інформацію всім учасникам в кімнатах для обговорення на їх рідній мові. Презентація 
була проведена на англійській мові, потім учасники перейшли в кімнати для обговорення щоб почути 
переклад на своїй рідній мові, а також щоб послухати переклад інформації.  

Доповнення відносно порталу для студентів 

Peter Skibitzki, головний директор за технологічними послуг повідомив: 

Сьогодні я хочу поговорити з вами про зміни в роботі Інтернет порталу, які відбудуться 14 червня. Був 
показаний екран із тим, як виглядає вхід на студентський портал. Ви помітите, що тут вгорі є посилання 
і інформація про те, що ми міняємо старий портал на новий. Якщо ви перейдете по цьому URL-
посиланню, ви побачите цю сторінку на веб-сайті округу, що містить інформаційні листівки та 
посилання на відео про те, що станеться 14 червня. Перекладачі запропонують вам додаткову 
інформацію і докладніше покажуть  як увійти в систему. Також відбудуться зміни і на порталі для 
батьків. Раніше батьки могли заходити в певні розділи порталу, тепер вони будуть отримувати доступ 
до всіх своїх ресурсів з веб-сторінки округу. На екрані представлені п'ять різних програм, до яких батьки 
раніше отримували доступ через портал. Раніше, коли учні, батьки та вчителі заходили на портал, там 
були перераховані сотні посилань, а тепер учні бачитимуть тільки ті посилання, які призначені для учнів 
і запропоновані їх вчителями. Це буде найбільша зміна, яке побачать учні. Основний посиланням, яку 
студенти будуть використовувати для доступу до всіх своїх програм, буде додаток Clever Education 
Applications. Коли учень натискає на цей  додаток, він бачить всі програми, які стосуються кожному 
окремому учневі. Окружні додатки, призначені кожному учню, також будуть відображатися під іншими 
доступними додатками. Ця зміна відбудеться 14 червня в кінці навчального року. Знову ж таки, на 
головному веб-сайті є список інформаційних ресурсів на різних мовах, які будуть надана в кімнатах для 
обговорення. 
 
 
Якщо у вас виникнуть будь-які питання або проблеми після оновлення, ви можете звернутися в службу 
підтримки Technology Services за адресою Help.sanjuan.edu або (916) 971-7195, і вони допоможуть вам 
заповнити форму, якщо це необхідно.  
 
 



Ресурси для батьків: 
Батькам було надано докладне пояснення про те, як увійти на новий Портал. Для зручності основні 
посилання перекладені на 5 найбільш поширених мов в окрузі.  

LCAP інформація та ресурси 

Gianfranco Tornatore, директор по постійному вдосконаленню програм LCAP, сказав в своєму виступі: 

Сьогодні вранці ми зібралися разом, щоб розглянути і обговорити проект LCAP, деталі про який ви 
зможете сьогодні вранці обговорити з перекладачами в ваших групах. Крім того, ви зможете задати 
питання керівнику округу, щодо LCAP. Gianfranco повідомив Lucero, що в організаторів є все необхідне, 
і можна переходити в кімнати обговорення інформації.  

Breakout Room відносно LCAP: 

Gianfranco Tornatore, директор по постійному вдосконаленню програм LCAP, продовжив: 

Одне, що ми робимо тут по-іншому, працюючи з групою DELAC, - це те, що ми ставимо собі за 4 
основних напрямки. Це цілі, які знаходяться в центрі уваги всього округу. Зокрема, ми виділили теми з 
коментарів які ми отримали від DELAC комітету, які ви висловили на попередніх сесіях. Це питання про 
навчання студентів, поліпшення зв'язку між школою і сім’ями і про програми навчання влітку. 
Конкретні дії LCAP, пов'язані з роботою, відповідаючи на запит DELAC, і як вони будуть досягатися. 
Перше питання - розглянути теми від зацікавлених сторін і наші дії. Знайдіть хвилину, щоб переглянути 
теми від зацікавлених сторін, а потім разом ми розглянемо кожну з дій і почнемо встановлювати 
зв'язок між ними. Тепер те, що ми збираємося зробити, - це розглянути дії LCAP, які пов'язані з 
роботою, яку ми робимо тут, в нашому DELAC. 

Тепер, коли у вас буде кілька хвилин, щоб поглянути дії, а також на теми від зацікавлених сторін, де ви 
бачите зв'язку між темами введення зацікавлених сторін, створеними DELAC, і деякими діями в нашому 
LCAP, які ви бачите. 

Connections доповнення: 

• Cristina Burkhart - Я можу запропонувати кілька програм культурного розвитку. Я бачу, що 
залучення сімей і громади сприятиме розвитку грамотності у вивченні рідної мови, 
орієнтуючись на індивідуальні потреби іспаномовних сімей, це книги на декількох мовах для 
соціально-емоційної підтримки.  

• Phromlak вирішити проблему відправки документа LCAP в першу чергу членам DELAC, щоб у 
них був час прочитати і обробити інформацію. Мовний бар'єр у батьків, багато батьків не 
можуть брати участь в процесі через те, що вони не розуміють інформацію. Тому не зрозуміла 
інформація може збити їх з пантелику. Вона порекомендувала надати інформацію яка буде 
обговорюватися, як «домашнього завдання» перед зустріччю, так у них буде більше часу 
подумати і запропонувати нові ідеї. 

• Phromlak попросила продовжити професійний розвиток. Це так важливо. Вчителі повинні 
знати, як спілкуватися зі студентами, які вивчають англійську мову, і це дуже допоможе. 
Gianfranco повідомив, що тренінги GLAD доступні щороку і що вчителі мають можливість 
відвідувати ці тренінги. Багато тренінгів та підтримка, які ми пропонуємо, пояснюють специфіку 
роботи із дітьми, які вивчають англійську мову. Таким чином, в поєднанні з персональною 
підтримкою в нашому окрузі, яку ми надаємо, а також із тими семінарами та практичною 
допомогою, наші працівники отримують достатній обсяг додаткового розвитку. Phromlak 
поцікавилася, чи є ці тренінги обов'язковими, і Gianfranco відповів їй, що професійний розвиток 
в окрузі не є обов'язковим. 



• Доктор Мері Понсе поцікавилася, чи знають вони, яку адаптивну програму або навчальний 
план вони вибрали для використання, для наступних трьох років щоб відповідати вимогам 
учнів. Gianfranco відповів, що LCAP в цілому на даному етапі не є для всіх, тому одна з цілей 
округу - зробити його більш доступним. При цьому, що замість 350 напрямків програми і 
фонду, рекомендується об'єднати основні напрямки, щоб зробити LCAP більш доступним. 

• Доктор Мері Понсе запитала, чи проводимо ми в окрузі щорічні перевірку відносин між 
різними культурами. Gianfranco відповів, що так. Щорічно на території шкіл проводяться 
опитування, які розсилаються учням, працівникам та сім'ям. Потім керівники шкіл можуть 
використовувати цю інформацію, щоб побачити, в яких областях потрібні поліпшення, а на рівні 
округу ми також можемо переглядати коментарі про школи на предмет загальних тем.  

Gianfranco підкреслив, що в наступному році округ збільшує фінансування на 1,2 мільйона доларів для 
додаткового персоналу щоб зробити більш ефективним вивчення англійської мови. Крім того, буде 
збільшено додатково 660 000 доларів для підтримки і продовження спільного навчання та програми 
для новачків в Dyer-Kelly. Крім того, вчителям будуть запропоновані курси підвищення кваліфікації, 
орієнтовані на диференційоване навчання, щоб залучити усіх учнів із подальшим моніторингом 
розвитку знань. 

Gianfranco повідомив про навчання влітку, що один із напрямів, які вибирають в рамках всієї системи 
це забезпечення стратегічного підходу у фінансуванні, для того щоб більшу частину коштів, які ми 
отримуємо у рамках подолання наслідків від COVID, направити на прискорений академічний прогрес. 
Ми будемо вдосконалювати LCAP за рахунок коштів COVID. Навчання влітку та інші програми створені 
за рахунок гранту ELO. Окремі направлення програми LCAP, які використовується для підтримки наших 
учнів, це і є додаткові кошти, які ми отримуємо прямо зараз, це також покращить нашу роботу. 

На закінчення Gianfranco подякував присутнім за запитаннями і за те що батьки знайшли час, щоб 
ознайомитися із планом подальшої роботи. Одна з основних цілей полягає в тому, щоб ми дійсно чули 
голос зацікавлених сторін при створенні плану, тому ми так цілеспрямовано взяли теми, що надійшли 
від зацікавлених сторін, в обсязі із різними аспектами нашого подальшого плану роботи.  

Доповнення відносно керівника програми 

Cristina Burkhart сказала: 

Новий менеджер програми, вивчення англійської мови і мультикультурної освіти, призначена. Була 
представлена доктор Мері Понсе. 

Доктор Мері Понсе висловила своє задоволення з приводу того, що вона стала частиною команди San 
Juan, і сказала що вона з нетерпінням чекає можливості почати роботу з командою EL щоб допомагати 
сім'ям San Juan. 

На закінчення Cristina Burkhart  подякувала всім за те, що вони були на зборах DELAC протягом всього 
року, і побажала їм чудового літа. 

 

Зустріч закінчилася о 10:55 ранку. 

 



DELAC 
LOCAL CONTROL ACCOUNTABILITY  

DRAFT PLAN 
2021-2024 

 

ЦІЛІ 

№1: Пов'язані шкільні співтовариства - Дбайливий персонал активно вибудовує відносини із громадою, 
виявляє активи і потреби і надає учням і сім’ям ресурси, щоб допомогти їм, по мірі можливостей, отримати усю 
необхідну допомогу, яку можуть запропонувати наші школи. 
 
№ 2: Відповідна атмосфера для соціального і емоційного зростання – Працівники школи створюють 
атмосферу прийняття, рівноправну і безпечну, що враховує культурні особливості, включаючи соціально-
емоційний розвиток та навчання, для забезпечення максимально ефективного розвитку учнів. 
 
№3: Привабливі академічні програми - Викладачі залучають і підтримують кожного учня в процесі навчання, 
користуючись посиленою програмою яка розвиває навички ефективного спілкування, співпрацюючи із іншими, 
готуючи учнів стати членами сучасного суспільства. 
 
№4: Міцні шляху до світлого майбутнього - все наше шкільне співтовариство залучає кожного учня в розкриття 
його безмежного потенціалу і скоординованими зусиллями готує його до вступу в коледж, кар'єрі і світлого 
майбутнього, наповненого можливостями. 

ДОПОВНEННЯ ДО ТEМ ВІД УЧАСНИКІВ DELAC 

• Потрібні перекладачі, перекладені матеріали та модифіковані домашні завдання 
• Вчителі, працівники BIA, EL, групи підтримки новачків і адміністратори шкіл, завжди відгукуються 

допомагаючи і учням і батькам. 
• Програми Iready, Epic, а також допомога репетиторів. 
• Учням потрібна взаємодія із іншими учнями, що необхідно для розвитку та підтримки SEL 
• Потрібна технічна підтримка в навчанні: як використовувати платформи, такі як Kami, Google classroom і 

тощо. Допомога у тому, як вирішувати технічні проблеми 
• Вчителі через ZOOM, допомагали учням відчувати зв'язок із школою. 
• Повернення до очного навчання / клубам / заходам / один і той самий вчитель / перекладач, допоможе 

студентам відчути себе більш комфортне в нових умовах. 
• Повернення учнів до звичайного навчання, повинно бути плавним і гнучким 
• Літні програми, такі як PUERTAS, основні предмети, розважальні заходи - VAPA, екскурсії, робототехніка і 

соціальні програми, щоб студенти могли практикувати англійську і отримувати соціальні навички 
• Технічна підтримка та навчання - як отримати доступ до уроків за допомогою телефонних додатків і як 

вирішувати технічні проблеми. 
• Підтримка учнів як запобігання психологічним проблемам. 
• Зміна основного змісту, особливо математика та наукові предмети. 
• Програми культурного збагачення на території школи і поза школою – для цього сім'ї можуть 

використовувати фінансову підтримку. 

ДІЇ 

Взаємодії із сім'ями і громадою – потрібно надати батькам необхідну інформацію і поради про те, як підтримати 
навчання вдома. Потрібно тримати зв’язок із батьками, пояснити що у нашому окрузі є представники різних груп та 
етносів (наприклад, Вест-Енд, Центральний, Іст-Енд тощо), Заохочуйте їх брати на себе керівні ролі і приймати 
участь в ухваленні рішень в обсязі округу, для задоволення потреб конкретних шкіл, мікрорайонів і округу в цілому. 
Забезпечити можливостю сім'ям бути частиною процесу,  щоб вони зрозуміли важливість їх участі, як активних 
учасників в побудові і підтримці міцних відносин в нашому окрузі, між школою та сім’ями. 

● Parent University 
● School Smarts 
● Family Literacy  
● Уроки з вивчення рідної мови, орієнтовані на потреби в наших школах, в тому числі: підвищення 



грамотності у іспаномовних учнів, батьківський проект, спільне виховання, профілактика зловживань 
контролюючими речовинами, академічна і соціально емоційна підтримка, психічне здоров'я, попередження 
самогубств, через пояснення ознак, запобігання хуліганству, навігація по шкільній системі, навчання 
вдома, розуміння технологій, тощо. 

 
Projected 21-22 Бюджет: $599,415 
 

Доступні, орієнтовані на школи програми де навчаються учні що вивчають англійську мову - 
Запропонувати адаптивні програми, навчальні плани та уроки для навчання учнів, які вивчають англійську мову 
(EL). Двомовні помічники у навчанні (BIA), а також для надання підтримки на рідній мові учня з початковим, 
середнім і високим рівнем володіння англійською мовою. 
 
Projected 21-22 Budget: $2,793,815 
 

Перехідний період учнів після прибуття - Підтримка студентів-новачків і біженців за допомогою працівників що 
мають досвід роботи із учнями із різних культурних груп. Вирішення расових та культурних проблем. Створення 
стимулів які будуть мотивувати учнів отримувати додаткові бали за виконання певних робіт, завдань тощо, 
навчання влітку, із цікавими програмами працюючи із помічниками із старших класів із оплатою стажерів. 
 
Projected 21-22 Budget: $303,202 
 

Доступ до публічних зібрань - Використовування Zoom для нарад / зустрічей комітетів для постійного і 
розширеного доступу до публічних зібрань в доповнення до повернення на регулярне навчання (ELAC, SSC, 
DELAC, шкільна рада, CAC, CSI і т. Д.). Гнучкий розклад зустрічей (наприклад, вранці і ввечері). 
 
Projected 21-22 Budget: $55,000 
 

Шкільний клімат у якому учні відчувають прийняття і рівність - створюйте і створюйте культурно-орієнтовану, 
психологічно, соціально, емоційне і академічно безпечне середовище, підвищуючи голос учнів і забезпечуючи 
професійний розвиток (PD) для співробітників. 

• Наставництво 
• Інструкції по боротьбі з расизмом і упередженістю в нашій навчальній програмі, навчанні 
• Студентське лідерство 
• Студентські групи, клуби, заходи 

 
Projected 21-22 Budget: $1,213,541 
 

Втручання – Підтримка, впровадження та додаткові втручання, втручання з використанням відповідних даних для 
цільового навчання і моніторингу грамотності і математики. 
 
Projected 21-22 Budget: $792,642 
 

Інтегрована і спеціалізована розробка англійської мови (ELD) - Забезпечте значимий доступ для тих, хто 
вивчає англійську мову (EL) за допомогою інтегрованих і спеціалізованих інструкцій ELD. Підтримка впровадження 
ELD з використанням науково-обґрунтованих стратегій і диференціації, заснованої на академічних і мовник потреб 
учнів різних профілів EL і керуючись Дорожньої карти EL. 
 
Projected 21-22 Budget: $7,246,190 
 

Академічна підтримка - надання персоналу для впровадження стандартів розвитку англійської мови (ELD) та 
вмісту для підтримки вчителів K-12, адміністраторів та класифікованого персоналу. 
 
Projected 21-22 Budget: $1,570,220 
 



Інновації у школах - надання підтримки школам Title I, в академічному навчанні і соціально-емоційному плані. 
(наприклад, адміністративна підтримка навчання, модель спільного навчання, підтримка новачків). 
 
Projected 21-22 Budget: $2,786,575 

Шкільне консультування - Розробка і підтримка загальноосвітньої шкільної консультативної програми для K-12 
для підтримки рівня 1 для всіх учнів (включаючи випускний іспит і диплом про закінчення школи), орієнтовану на 
три направлення: кар'єра / коледж, академічне навчання і особисті соціальні зв'язки. Збільшити штат шкіл для 
реалізації цієї навчальної програми. 
 
Projected 21-22 Budget: $1,776,659 
 

Розподілення ресурсів для програм і послуг для учнів, які вивчають англійську мову - надання 
перекладачів і двомовних помічників що розмовляють на шести найбільш поширених мов, крім англійської, у 
нашому окрузі, для підтримки академічних успіхів учнів які вивчають англійську мову і новачків. Надавати 
програми, що відповідають потребам певних груп населення: новоприбулих, вивчаючих англійську мову тривалий 
термін (LTEL); програми початкового рівня, оцінку рівня володіння англійською мовою штату Каліфорнія (ELPAC). 
Персонал для перекладу документів на рідну мову учнів. Консультанти у школах та інші ресурси для підтримки 
сімей і поясненням наявних шкільних програм, окружних та зовнішніх ресурсів, зустрічі із батьками/вчителями 
тощо. Перекладачі для підтримки учнів і сімей з індивідуальним планом навчання (IEP), допомога із зарахуванням, 
перекладом документів і усним перекладом. 
 
Projected 21-22 Budget: $920,497 
 

Програми навчання влітку - можливості додаткових програм для підтримки учнів, які суттєво відстають, через те, 
що вони не досягли рівня свого класу. (Наприклад, Math Camp, Camp Invention, ELPAC Bootcamp, позакласні 
заняття) 
 
Projected 21-22 Budget: $1,158,387 
 

 



Новий портал
Буде доступний з 14 червня

Введ�ть вашу email адресу.
 Напиш�ть ваше �м'я користувача, � дал� 
"@ student.sanjuan.edu". Натисн�ть "Next".

В�дв�дайте portal.sanjuan.edu. 
Ви будете автоматично направлен� на
стор�нку Microsoft для входу.

Введ�ть ваш пароль.
Це пароль, який ви використовуєте для входу в Q
(SIS) на старий портал. натисн�ть Вв�йти/Sign in.

1

2

3



4

5

Для отримання додаткової �нформац�ї про новий
портал, включаючи навчальн� �нформац�йн�
в�деоролики, в�дв�дайте:

www.sanjuan.edu/newportal

Залишайтеся в систем�. 
Позначте “Don’t show this again”
поставивши галочку � натисн�ть Yes.

Натисн�ть на G Suite, щоб знайти
додатки Google, так� як Google
Classroom, Google Drive � Gmail.

Доступ до ваших програм.
На новому портал� ви побачите менше додатк�в,
н�ж в попередн�й верс�ї, до якої ви звикли. 

Натисн�ть Clever, щоб знайти
додатков� навчальн� програми.
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