Ngày: 1/26/21

Biên bản được ghi bởi: Molly O’Connor và Nancy Hernandez
Buổi họp bắt đầu trực tuyến vào lúc 5:30 tối
Mẫu Điểm danh Tham gia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rzZ9TJNWOfaZLb0f8m3EeoU1XN5iFrKtESXZOIDvc/edit?usp=sharing
Các biên bản buổi họp trước được phê duyệt: CÓ!
●

Đã thảo luận:
○ Tiểu ban phụ trách về Hiệu quả hoạt động (Melissa M)
■ Để chuyên tâm tham gia hơn vào việc viết kế hoạch cải tiến đồng bộ (UIP) của Học
khu, muốn thấy được sự nhất quán hơn, nhiều dữ liệu hơn và nhiều khả năng hơn
để so sánh giữa các năm
■ Sẽ gửi email cho toàn nhóm để mời tham gia Ủy ban phụ trách Hiệu quả Hoạt động
■ Đã nộp thư cho Hội đồng để đưa ra các đề xuất về quy trình UIP: có tiểu ban để
chuyên tâm tham gia, dữ liệu từ năm trước, điều gì có hiệu quả và điều gì không,
và thêm thông tin trong toàn bộ hồ sơ để giải thích các hạng mục có thể hành động
để đáp ứng các mục tiêu mà Hội đồng đã đề ra
○ Tiểu Ban phụ trách Các Trường học Xuất sắc(Adie T)
■ Đã họp mặt và thảo luận vai trò của nhóm, dành phần 1 của buổi họp để xem xét
các quy tắc và đơn xin lập trường đặc quyền. Không đưa ra đề xuất cho tất cả các
trường, mà chỉ cho những trường được quan tâm hoặc trường hàng đầu. Có 2 tuần
để xét duyệt và sẽ triệu họp lại vào ngày 16 tháng Hai để đưa ra các đề xuất cuối
cùng. Trình bày cho Hội đồng vào ngày 2 tháng Ba.
○ Ngân sách (Alisa W)
■ Hoàn tất bản dự thảo về chính sách gây quỹ để trình bày cho Hội đồng. Bản này đã
được chuẩn bị sẵn sàng để trình bày từ cuối tháng Mười. Đã được ủy ban và nhiều
bên có lợi ích liên quan chủ chốt xem xét, kể cả bộ phận pháp lý, do đó bản dự thảo
này sẽ không gây bất ngờ cho bất kỳ ai tại Hội đồng. Chúng ta có cần phải trình
bày cho DAC hay chỉ bảo đảm bản thảo được dễ dàng truy cập cho mọi người tại
đây? Nếu cần trình bày cho DAC, muốn thông tin để đưa vào chương trình họp
của chúng ta. Nếu không, sẽ làm việc với Nelvis để tiếp tục.
■ Scott E muốn xem xét bản dự thảo đó cùng toàn bộ DAC
■ Trang cuối của tài liệu là mục Hỏi Đáp
■ Tài liệu ở đây: https://docs.google.com/document/d/1ShfDHVKKb11obexuHEFc2UGueJOHRRBKe9jAHeCfgc/edit
■ Mục đích là cung cấp hướng dẫn cho việc gây quỹ cho Học khu, khi nào thì các
hoạt động đó được thực hiện trong các trường học. Cố gắng ngăn ngừa việc cho
học sinh nghỉ học để gây quỹ và loại bỏ bất kỳ liên hệ nào giữa việc gây quỹ với
điểm số. Cuộc họp KHÔNG đề cập đến vấn đề bình đẳng xung quanh việc chia sẻ
thông tin về khoản tiền gây quỹ thu được giữa các trường học.
■ Thảo luận về các chủ đề liên quan đến chính sách.
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Yêu cầu DAC tán thành chính sách này (Chính sách được phê chuẩn. Xem bên
dưới).
○ Tiểu ban FACE (Karen M)
■ 2 cuộc họp sắp đến với Ban Truyền thông và cho ý kiến phản hồi về học bổng bình
đẳng chủng tộc.
Hành động Thực hiện:
○ Phê chuẩn các biên bản buổi họp 12/15/20
■ Kiến nghị được giởi thiệu bởi Melissa Megliola vào lúc 5:53 tối
■ Được Amanda Knezovich ủng hộ vào lúc 5:53 tối
■ Bỏ phiếu được nhất trí thông qua vào lúc 5:53 tối
○ Phê chuẩn Chính sách Gây quỹ
■ Kiến nghị giới thiệu bởi Adie T
■ Được Kathryn F ủng hộ
■ Bỏ phiếu được nhất trí thông qua vào lúc 6:43 tối
Diễn giả khách mời TS. Carrie A. Olson (Carrie_Olson@dpsk12.org)
○ Gia hạn cho công ty đảm trách việc khuyến khích tham gia để chỉ dẫn việc tìm kiếm Giám
đốc Học khu.
○ Đang cân nhắc 2 công ty khác nhau
○ Hy vọng sẽ công bố tên công ty phụ trách tìm kiếm trong tuần này
○ Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Tìm kiếm Giám đốc Học khu:
https://superintendent.dpsk12.org/
○ Hội đồng cam kết có các tiếng nói chưa được lắng nghe, thực hiện các chương trình huấn
luyện bình đẳng và huấn luyện chống thiên kiến
○ Thảo luận về COVID và việc trở lại học trực diện và những gì là cần thiết trong thời gian
diễn ra COVID và sau COVID
Đề nghị kết thúc
○ Ed đề nghị kết thúc
○ Sandra tán thành
○ Buổi họp kết thúc vào lúc 7:39 tối
Người tham gia qua Zoom: Nancy Hernandez, Scott Esserman, Nelvis Alvarez, Carrie A. Olson,
Edward C Krug, Harold Sanchez, Jo Ann Fujioka, Kirsten Kahn, Paul Zuckerman, Kathryn
Fleegal, Adie Tate, Alisa Warmund Kermisch, Amanda Knezovich, APC Graciela Silva, Heidi
Dotterrer, Eric, Lisa McDonald, Melissa Megliola, Molly O’Connor, Sandra Clemons, Sandra’s
iPhone, Sharon Battle, Zoraida Juarez, Susan Grattino, Karen Mortimer
Xem danh sách liên lạc cập nhật tại đây

Các Biên bản buổi họp vào 12/15/20 được phê chuẩn và nộp: 1/26/21 bởi TS. Hernandez

