
Glendale Unified School District 

District English Learner Advisory Committee 
Agenda 

May 10, 2021 

5:30PM-6:30PM 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139 
 

Date Compliance Topic  Date Compliance Topic 

 2.1(a) Development of Master Plan for English 

Learners 

 2.1(f) Review and comment on written notifications 

required to be sent to parents & guardians 

 2.1(b) Conduct a district-wide needs assessment on 

a school-by-school basis 

 2.1(g) Review and comment on development or 

annual update of LCAP 

 

 2.1(c) Establish a district program, goals, and 

objectives for programs and services for ELs 

 2.2 Training for DELAC members 

 2.1(d) Develop a plan to ensure compliance with 

teacher and instructional aide requirements 

 2.3 Consolidated Application developed with review 

and advice of DELAC 

 2.1(e) Review and comment on Glendale Unified’s 

reclassification procedures 

 

 

 

 

 

1. Overview and Introductions 

2. ELPAC Updates 

3. Bilingual Competency Exam & State Seal of Biliteracy 

4. English Learner Parent Survey results 

5. LCAP and AB 86 Expanded Learning Opportunities Grant Plan Input 

6. Consolidated Application (CONAPP) 

7. Family Engagement Update 

8. Summer Learning Opportunities 

9. 2021-2022 DELAC Meetings 

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139


Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Կրթաշրջանի անգլերեն սովորողների խորհրդատվական հանձնախումբ  

Օրակարգ 
Մայիսի 10, 2021թ. 

Երեկոյան ժ. 5:30-6:30 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139 
 

Ամսաթիվ Համապատասխան թեմա  Ամսաթիվ Համապատասխան թեմա 

 2.1(a) Անգլերեն սովորողների համար 

հիմնական ծրագրի մշակում 

 2.1(f) Վերանայել և մեկնաբանել այն գրավոր 

ծանուցումները, որոնք անհրաժեշտ են 

ծնողներին և խնամակալներին  

ուղարկելու համար 

 2.1(b) Անցկացնել Կրթաշրջանի 

կարիքների գնահատում դպրոց առ  

դպրոց հիմունքներով 

 2.1(g) Վերանայել և մեկնաբանել LCAP-ի 

զարգացումը կամ  տարեկան թարմացումը  

 2.1(c) Կազմել կրթաշրջանային ծրագիր  

նպատակներ և նպատակակետեր՝ 

Անգլերեն սովորողների (EL) ծրագրերի 

ու ծառայությունների  համար  

 2.2 DELAC-ի անդամների 

վերապատրաստում 

 

 2.1(d) Մշակել ծրագիր`  ապահովելու 

ուսուցչի և ուսուցչի օգնականի 

կարիքների համար 

 2.3 Consolidated  Application (Համախմբված 

աշխատածրագիր) ծրագրի՝ մշակված  

DELAC-ի վերանայման  և 

խորհրդատվության արդյունքում 

 2.1(e) Վերանայել և մեկնաբանել Գլենդելի 

հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 

վերադասակարգման ընթացակարգերը  

 

 

 

 

1. Ընդհանուր ակնարկ  և  ծանոթություն 

2. ELPAC-ի նորություններ  

3. Երկլեզու իմացության քննություն և նահանգի դրոշմանիշ՝ երկլեզվի իմացության համար  

4. Անգլերեն սովորողների ծնողների հարցաշարի արդյունքները  

5. Ներդնում  LCAP-ի և AB 86-ի՝  Ընդլայնված ուսուցման հնարավորությունների  

դրամաշնորհի ծրագրի վերաբերյալ (Expanded Learning Opportunities Grant Plan)  

6. Համախմբված աշխատածրագիր (Consolidated Application- CONAPP) 

7. Նորություններ ընտանիքների ներգրավման վերաբերյալ 

8. Ուսումնական հնարավորություններ ամռանը  

9. 2021-2022 DELAC-ի ժողովներ  

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139


글렌데일 통합교육구 

교육구 영어학습자 자문위원회 

회의 안건 

2021년 5 월 10 일 

오후 5:30-6:30 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139 
 

날짜 준수 항목  날짜 준수 항목 

 2.1(a) 영어학습자에 대한 종합 계획안 수립  2.1(f) 학부모 및 후견인에게 보낼 필요가 있는 

서면 통지에 대한 검토 및 의견  

 2.1(b) 교육구 차원의 학교별 필요 평가 실시  2.1(g) 연례 LCAP 의 수립 또는 최신화에 대한 

검토 및 의견  
 

 2.1(c) 영어학습자를 위한 프로그램 및 

서비스에 관한 교육구 프로그램, 목표와 목적 

설정  

 2.2 DELAC 위원들을 위한 훈련  

 2.1(d) 교사 및 교육 보조자 필수 요건의 

준수를 보장하기 위한 계획 수립 

 2.3 DELAC 의 검토 및 조언으로 통합 신청서 

수립 

 2.1(e) 글렌데일 통합교육구의 재분류 절차에 

대한 검토 및 의견 

 

 

 

 

 

1. 개요 및 소개 

2. ELPAC 업데이트 

3. 이중 언어 능숙 시험 및 이중언어 구사 주 인증서  

4. 영어학습자 학부모 설문 조사 결과 

5. LCAP 및 AB 86 연장 학습 기회 보조금 계획안 의견  

6. 통합 신청서 (CONAPP) 

7. 가족 참여 업데이트 

8. 여름 학습 기회 Summer Learning Opportunities 

9. 2021-2022 DELAC 회의  

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139


Distrito Escolar Unificado de Glendale 

Comité Consultivo del Distrito para la Enseñanza 

del Idioma Inglés 
Agenda 

10 de mayo del 2021 

5:30PM-6:30PM 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139 
 

Fecha Tema de Cumplimiento  Fecha Tema de Cumplimiento 

 2.1(a) Elaboración del Plan Maestro para los 

Estudiantes de Inglés  

 2.1(f) Revisar y comentar sobre el requisito de enviar 

notificaciones escritas a los padres y tutores legales. 

 2.1(b) Realizar una evaluación de las necesidades 

de todo el distrito haciéndola escuela por escuela  

 2.1(g) Revisar y comentar sobre el desarrollo o 

actualización anual del LCAP 

 

 2.1(c) Establecer un programa distrital, metas y 

objetivos para los programas y servicios de los 

estudiantes de inglés (EL) 

 2.2 Capacitación para los miembros del DELAC  

 2.1(d) Desarrollar un plan para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos para los maestros y 

asistentes educativos. 

 2.3 Aplicación Consolidada elaborada con la revisión 

y asesoría del DELAC 

 2.1(e) Revisar y comentar sobre los procedimientos 

de reclasificación del GUSD 

 

 

 

 

 

1. Resumen y Presentaciones  

2. Actualizaciones del ELPAC 

3. Examen de Competencia Bilingüe y Sello de Lectoescritura Bilingüe del Estado 

4. Los resultados de la Encuesta de Padres de Estudiantes de Inglés  

5. LCAP y aporte para el Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Extendidas del AB 86  

6. Aplicación Consolidada (CONAPP) 

7. Actualización de la Participación Familiar 

8. Oportunidades de Aprendizaje para el verano    

9. Reuniones del DELAC para el 2021-2022     

 

https://glendaleusd.zoom.us/j/87262127139



