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Giới thiệu
Bỏ phiếu
Scott Esserman đã được nhất trí bầu làm Chủ tịch
Lisa McDonald đã được nhất trí bầu làm Đồng Chủ tịch
Nancy Hernandez được nhất trí bầu làm Thư ký cùng với Anna Hewson và Molly O’Connor làm
ĐồngThư ký
Tổng quan về các Tiểu Ban (tiểu ủy ban)
Ủy ban Cố vấn Ngân sách
Chris và Scott đã chia sẻ thông tin về Ủy ban Cố vấn Ngân sách. Một thành viên DAC cung cấp
một quan điểm của cộng đồng về Ủy ban Cố vấn Ngân sách khi ngân sách đang được lập ra. Thảo
luận đầy đủ chi tiết về Ủy ban Cố vấn Ngân sách và các mối quan ngại. Nêu rõ rằng Ủy ban đã dự
định lập ủy ban BAC này trước khi xảy ra COVID. Scott chia sẻ một tài liệu giải thích sự thành
lập của Ủy ban Cố vấn Ngân sách. Mục đích của tiểu ban ngân sách trong DAC là gì và tiểu ủy
ban đó trùng lặp với Ủy ban Cố vấn Ngân sách như thế nào ? Nhóm sẽ mời luật sư Học khu để
làm rõ.
Tiểu Ban FACE
Karen Mortimer đã chia sẻ về Tiểu Ủy ban FACE. Nhóm này đảm trách trách CSC, các khảo sát
về mức độ hài lòng của phụ huynh, khuyến khích sự tham gia của các gia đình trong thời gian diễn
ra COVID và trong các dịp khác, lập kế hoạch khuyến khích cộng đồng tham gia, và cố vấn về
cách thức Học khu tham gia với cộng đồng khi đưa ra các quyết định. Đội ngũ FACE đang trải
qua nhiều thay đổi và Karen đã cố vấn cho nhóm về cách tổ chức cấu trúc công việc tốt hơn. Đội
ngũ FACE đã mất một vài vị trí công việc do bị cắt giảm ngân sách, vì vậy đã có sự tái tổ chức sắp
xếp.
Công bố 22 trang Bảng Chú giải Thuật ngữ DPS và Giáo dục, bên cạnh việc biên soạn bảng chú
giải thuật ngữ trong cẩm nang hướng dẫn của Ủy ban Cố vấn.
Chương trình họp của Tiểu ban FACE
Tiểu Ban phụ trách Các Trường học Xuất sắc
Adie Tate chia sẻ rằng nhóm này cung cấp ý kiến đóng góp của cộng đồng về việc gia hạn diện đặc
quyền và về việc nộp đơn xin thành lập trường đặc quyền mới. Có ít hoặc không có đơn nào mới
trong năm nay nhưng nhiều hồ sơ gia hạn. Thành viên của nhóm này đọc các hồ sơ gia hạn và
thông tin tham quan địa điểm và đưa ra quan điểm và đề xuất cho cộng đồng. Nhóm họp mặt chủ
yếu trong mùa thu để thực hiện việc đó. Luôn có hồ sơ xin gia hạn diện đặc quyền ngay cả trong
thời gian COVID và công việc được hoàn tất trong Tháng Mười Hai-Tháng Một. Đây là một ủy
ban xem xét dựa trên dữ liệu, không phải để tranh luận về việc liệu các trường đặc quyền có nên
tồn tại hay không. Nhóm xem xét tất cả các dữ liệu để đưa ra các đề xuất. Nhưng DAC có thể hỏi
cách thức DPS đã đi đến quyết định thành lập 43 trường trung học phổ thông như thế nào.

Tiểu Ban phụ trách về Hiệu quả hoạt động
Melissa Megliola chia sẻ rằng nhóm này đảm trách Kế hoạch Cải tiến Đồng bộ.
Scott yêu cầu mọi người đưa ra các câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc cuộc họp.
Đưa ra thông báo rằng danh sách các Tiểu (ủy) ban trong tài liệu spreadsheet chung/chia sẻ.
Những tiểu ban trong tài liệu đó là từ năm ngoái nhưng xin vui lòng đừng xóa. Thay vào đó, hãy
thêm tên của quý vị trong các Tiểu ban (được tô màu xanh lục) mà quý vị muốn tham gia. Các
nhóm đặc biệt (như nhóm phụ trách vấn đề Đình công) được thành lập khi cần.
Jo Ann đề nghị kết thúc, Nancy ủng hộ, cuộc họp kết thúc.
● Đã thảo luận:
○ Bỏ phiếu bầu Thành viên Ban điều hành DAC 20/21:
■ Chủ tịch Scott Esserman
■ Đồng Chủ tịch Lisa McDonald
■ Thư ký Nancy Hernandez (đồng thư ký: Anna Hewson, Molly O'Connor)
○ Thảo luận về các vai trò của DAC với BAC?
Cẩm nang Hướng dẫn DAC:
https://docs.google.com/document/d/1xCCuyfaxKzD03Gb4JdALZnJwCoWkgMYz5Pc2LPxTk0/edit?usp=sharing
○ Bảng Chú giải Thuật ngữ DAC: https://drive.google.com/file/d/16g6BNCWZ0_FPtqrdH-9BlzzY4jgR0we/view?usp=sharing
○ Thông tin mô tả các Tiểu ban và đăng ký: Ngân sách, FACE, Hiệu quả hoạt động,
Các Trường học Xuất sắc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1_ADnfxCQA3iLUlCFwQcPulddaOTpPZQfznHecnMcw6s/edit?usp=sharing
● Hành động Thực hiện:
○ Không có
● Nghị quyết/quyết định:
○ Không có
● Hạng mục Hành động
○ Tất cả các thành viên DAC phải đăng ký tham gia ít nhất một tiểu ban
● Người tham gia:
● Xem danh sách liên lạc cập nhật tại đây

