Ngày: 2/23/21
Cuộc Họp Trực tuyến
Buổi họp bắt đầu vào lúc 5:30 tối
Mẫu Điểm danh Tham gia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rzZ9TJNWOfaZLb0f8m3EeoU1XN5iFrKtESXZOIDvc/edit?usp=sharing
Chương trình họp ở đây: https://docs.google.com/document/d/1WjNC9_-idAiAaHsujLVsNMAd2TPS7m8ysVrTG-I3mE/edit?usp=sharing
Để mở đầu cho mục chào mừng tối nay và tôn vinh Tháng Lịch sử Người Da đen:
Quý vị có giáo viên da đen đầu tiên vào lúc nào?
Các Biên bản Buổi họp Tháng Một: Alisa đề nghị phê duyệt, Jo ann ủng hộ, tất cả nhất trí phê duyệt
các biên bản
●

Đã thảo luận:
○ Cập nhật Ủy ban DAC (Nelvis Alvarez)
■ Chỉ 9 trong số 10 người đã nộp đơn xin tham gia DAC. Muốn ít nhất 20 người
nộp đơn. Cần thêm người nộp đơn trước ngày 5 tháng Ba, 2021.
■ Tờ thông tin để phân phát được gởi qua email.
■ Nelvis tóm tắt các nỗ lực tiếp cận để quảng bá về DAC. Các thành viên DAC
đưa ra các đề xuất về các cách quảng bá khác.
■ Mục Hành động: Các thành viên sẽ nhận email từ Scott và Nelvis để kêu gọi
những thành viên DAC chưa tích cực tham gia, và tìm hiểu lý do tại sao và làm
cách nào để khuyến khích họ tham gia trở lại. Báo cáo lại cho Nelvis.
○ Alisa đã yêu cầu thảo luận về cách DAC nhận thức về bản thân trong quá trình nộp các
mục hành động cho Hội đồng DPS.
■ Từ quan điểm của nhân viên, mọi thứ do DAC đệ trình phải được xem xét bởi
các nhóm có khả năng bị ảnh hưởng tại DPS, ngay cả khi các mục được gửi đến
Hội đồng DPS. Nhóm phụ trách pháp lý và nhóm phụ trách tài chính tại DPS
cũng phải xem xét lại các hồ sơ đệ trình.
■ DAC phải có thông tin rõ ràng về việc ý kiến phản hồi của chúng ta có chức năng
như thế nào. Ý kiến phản hồi của chúng ta không đến thẳng Hội đồng DPS. Ý
kiến phải được gửi đến nhân viên trước và nó cản trở ý kiến phản hồi từ cộng
đồng. Nó lọc bớt một phần quan điểm của cộng đồng. Đó có phải là một phần
của mục tiêu hay không? Nếu không, hãy xem xét việc này như một quy trình để
có sự minh bạch.
■ DAC không phải là một chuyên gia lập chính sách. Chúng tôi là một bộ phận
kiểm tra chính sách trong Hội đồng. Chúng tôi gửi ý kiến phản hồi và các giải
pháp cho Hội đồng và họ quyết định ai cần nhận những thông tin đó. Chúng tôi
không cần các nhóm phụ trách pháp lý và tài chính xét duyệt trước khi gởi cho
Hội đồng DPS.
■ Mục Hành động: Chuyển phần thảo luận này sang buổi họp tiếp theo.

○

●

Quyết định về CMAS để hỗ trợ H.B. 21-1125 Tạm hoãn Thi Thẩm định của Tiểu bang
cho Năm học 2020-2021 (tạm hoãn CMAS):
■ Melissa và Amanda trình bày một nghị quyết yêu cầu DPS bỏ qua kỳ thi CMAS
trong năm nay. Đường liên kết đến nghị quyết ở đây:
https://docs.google.com/document/d/1QCqfH4LGHZymTSFUP3eBsv1ltFK98wr
dc3bnri81CxM/edit?usp=sharing
■ Thảo luận về các quan điểm tại địa phương và tiểu bang về kỳ thi theo chuẩn, kể
cả lưu ý xem bao nhiêu gia đình học sinh da màu đã lựa chọn không tham gia học
trực diện trong thời gian COVID, và nếu CMAS thực sự cần thiết, thì cân nhắc
các chi phí liên quan, và các phương thức đánh giá thay thế về tình hình học tập
của học sinh ở lớp và ở trường. Các phần bổ trợ được đề xuất cho Nghị quyết
này qua mục trò chuyện/chat (Melissa xác nhận và đang đưa các đề xuất này vào
hồ sơ).
■ Kêu gọi bất kỳ ai trong nhóm đối lập. Đã lưu ý việc Chính quyền Biden mới đã
nói rằng sẽ không có trường hợp được miễn hoặc rằng phải tiếp tục tiến hành
kiểm tra thi - cần làm rõ tuyên bố của chính phủ liên bang. Thảo luận thêm về
những thay đổi đối với dự luật được đề xuất về các tuyên bố và cách diễn đạt của
liên bang về Nghị quyết.
■ Kiến nghị- Alisa đề nghị, Ed tán thành, 12 người ủng hộ, 1 bỏ phiếu trắng
Các báo cáo/hành động của Tiểu ban
○ Tiểu Ban phụ trách Các Trường học Xuất sắc (Adie)
■ DPS đã tạm dừng các hồ sơ gia hạn diện Đặc quyền và Adie sẽ trình bày tại buổi
họp kế tiếp và sẽ chia sẻ bài thuyết trình cho bất kỳ ai yêu cầu.
■ Biểu dương các thành viên của Tiểu ban.
■ Adie sẽ thay mặt DAC trình bày vào Thứ Ba tới và chưa chắc về thời gian, và
quý vị có thể tham gia nếu muốn
○ Tiểu Ban phụ trách về Hiệu quả hoạt động (Melissa)
■ Sẽ được trình bày tại buổi họp tiếp theo
○ Tiểu ban phụ trách về Ngân sách (Alisa)
■ Chính sách gây quỹ sẽ được gởi cho Hội đồng. Alisa đã nhận được nhiều câu hỏi
từ nhân viên DPS và các câu hỏi này đã được gởi cho vài phòng ban.
○ Tiểu ban FACE (Karen)
■ Chương trình họp ở đây:
https://docs.google.com/document/d/1hl5Dm1Q6WTtfDVnoWz5CV1ysMKS
VTJE-hUJzHF-LGcg/edit?usp=sharing
■ Văn phòng Đa văn hóa đang hợp tác với Warm Cookies of the Revolution về một
số bài quảng bá và FACE đã cung cấp ý kiến phản hồi về một vài dự án trong số
này. Nhìn chung, các bài này không phù hợp, khi xem xét tình hình của các gia
đình trong thời gian đại dịch COVID-19. Có thể có cuộc họp mặt để hiểu rõ hơn
các ý kiến phản hồi mà chúng tôi đã cung cấp.
■ Khả năng tham gia với DAC: Các cơ hội PSA cho cộng đồng, Lịch Cộng đồng
hoặc Bảng Tin (tùy thuộc vào số nhân viên và băng thông), hỗ trợ việc truyền bá
nội dung của truyền thông đa phương tiện tùy theo nhu cầu, hỗ trợ các sự kiện tổ
chức trực diện sau COVID (quan tâm nhiều nhất đến vấn đề này). Các ý tưởng
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khác bao gồm Giải thưởng cho Phụ huynh (mất kết nối với buổi họp vào lúc
7:14 tối)
■ Phản hồi về nội dung bản tin DPS - có cảm giác vô cảm dựa trên tình hình của
các gia đình - mất kết nối. Học khu cần tiếp cận phụ huynh học sinh với sự
thông cảm và toàn cộng đồng và thừa nhận rằng mọi thứ đã thật sự khó khăn và
đây là một số nguồn hỗ trợ mà có thể hữu ích cho các mối quan ngại tức thời (âm
thanh lúc được lúc mất và kết nối không ổn định vào lúc 7:16 tối)
■ Sử dụng tin nhắn và school messenger để tiếp cận nhiều gia đình hơn.
■ Nelvis đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp với Tòa lãnh sự Mexico và đây là cơ
hội để kết nối
■ Học bổng Bình đẳng Chủng tộc - chưa có cập nhật về kết quả của cuộc họp đó
■ Thắc mắc về các Trường đặc quyền và Giao tiếp liên lạc với Gia đình và các
phương thức tối ưu
■ Mất âm thanh và Kết nối vào lúc 7:20 tối
○ Những vấn đề khác
■ Chưa quyết định- Vai trò mà DAC & FACE sẽ đảm nhận trong vấn đề Tìm kiếm
Giám đốc Học khu sau cuộc họp ngày mai của Hội đồng từ 5 đến 7 giờ tối.
■ Thay đổi Giờ học ở Trường (theo Đơn Thỉnh nguyện của Phụ huynh trên
MoveOn.org để thay đổi giờ vào học đối với các trường trung học cơ sở và phổ
thông (https://sign.moveon.org/petitions/later-start-time-for-middle-and-highschool-students-at-dps
● Chúng tôi sẽ thảo luận tại cuộc họp kế tiếp.
● Hỏi ai đó ở ban vận hành để thảo luận vấn đề này để có cái nhìn toàn
diện hơn
■ TS. Olson dự định tham gia buổi họp của chúng tôi nhưng đã có cam kết khác từ
trước
Scott đề nghị kết thúc buổi họp. Nancy đề nghị ngưng, Ed tán thành, buổi họp kết thúc vào
7:33 tối
Người tham gia qua Zoom: Nelvis Alvarez, Paul Zuckerman, Scott Esserman, Alisa W Kermisch,
Edward Krug, Karen Mortimer, Kathryn Fleegal, Kirsten Kahn, Kristopher Blythe, Melissa
Megliola, Sandra Clemons, Susan Grattino, Heidi D, Jo Ann Fujioka, Adie Tate
Xem danh sách cập nhật về người tham gia tại đây

Các biên bản Buổi họp cho 1/26/21 được phê duyệ và biên bản buổi họp được nộp cho 2/23/21 bởi TS.
Hernandez

