
 2.1(a) Development of Master Plan 
for English Learners 
 

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

 2.1(c) Establish a district program, 
goals and objectives for programs 
and services for ELs 

 2.1(d) Develop a plan to ensure 
compliance with teacher and 
instructional aide requirements 

 2.1(e) Review and comment on 
GUSD’s reclassification procedures 
 

 

 2.1(f) Review and comment on 
written notifications required to be 
sent to parents & guardians 

 2.1(g) Review and comment on 
development or annual update of 
LCAP 

  
2.2 Training for DELAC members 
 

 2.3 Consolidated Application 
developed with review and advice of 
DELAC 

 

 

Glendale Unified School District 

District English Learner Advisory Committee 

223 N. Jackson –– Board Room 

 

Agenda 
Monday January 27, 2020 

5:30PM-6:30PM 
 
 

 x 
 

       x 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 

1.  Welcome & Introductions 

2. ELPAC 

a. Data 

b. Administration 

3.  ELPI 

4. GUSD Master Plan for English Learners 

a. CA EL Roadmap 

5. Other Topics from the Floor 

6.  Future Meetings 

 



 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Կրթաշրջանի անգլերեն սովորողների խորհրդատվական հանձնախումբ   
223 N. Jackson –– վարչական դահլիճում 

Օրակարգ 
Երկուշաբթի, հունվարի 27-ին, 2020 

երեկոյան ժամը 5:30-6:30 

 

 
  

 

1. Ողջույն և ծանոթություն 

2. Կալիֆորնիայի անգլերենի իմացության գնահատումներ (ELPAC)  

 a. Տվյալներ 

 b. Ղեկավար մարմին 

3. Անգլերեն սովորողների ծրագրի ցուցիչ (ELPI)  

4. Կրթաշրջանի հիմնական ծրագիրը  Անգլերեն սովորողների համար 

a. Կալիֆորնիայի  Անգլերեն սովորողների ճանապարհացույց 

5. Այլ թեմաներ  

6. Ապագա ժողովներ 

 

 

   
 

Translated By: GUSD Intercultural  office                DELAC  Agenda for January 27, 2020  

Armenian  

X 
2. 1(a) Անգլերեն սովորողների հիմնական 

ծրագրի մշակում  
  

2.1(f) Վերանայել և մեկնաբանել այն գրավոր 

ծանուցումները, որոնք անհրաժեշտ են 

ծնողներին և խնամակալներին  

ուղարկելու համար 

X 

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՝ 

Անգլերեն սովորողների  նպատակների ու 

ծառայությանների  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 

բարեփոխումներ՝ DELAC-ի վերանայում և 

խորհրդատվություն  

 

 
2.1(e) Վերանայել և մեկնաբանել GUSD-ի 

վերադասակարգման ընթացակարգերը 
  

 

 



	  
	  

글렌데일 통합교육구 

교육구 영어 학습자 자문위원회 	  
	  223	  N.	  Jackson	  ––	  교육위원 회의실 

 
회의 일정 

2020 년 1 월 27 일, 월요일  
오후 5:30-‐6:30	  

 
 

1. 환영 및 소개 

2  ELPAC 

  a.  정보 

  b.  실시 

3. ELPI (English Learner Progress Indicator) 
       -영어학습자 진도 표기 
 

4.  GUSD 영어학습자를 위한 종합 계획안 

  a.  캘리포니아 영어학습자 로드맵 
 
5.   본 모임에서의 기타 주제들  

6.  미래의  모임들 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translated by: GUSD, Interculturla Office                                                                           Categorical Office: DELAC– 1/27/2020 Agenda 
Korean  1/2020	  

X 2.1(a) 영어학습자를 위한 종합 계획안 수립 

  
X      
 

2.1(b) 교육구-차원의 필요 평가를 학교별로 
실시 

 
    

2.1(c) 영어학습자를 위한 프로그램 및 
서비스에 대해 교육구 프로그램, 목표와 목적 
설정 

 2.1(d) 교사 및 교육 보조자 요구 사항의  
준수를 보장하기 위한 계획 수립 

 2.1(e) GUSD 의 재분류 절차에 대한 검토 및 
의견  
 

	  

 2.1(f) 학부모 및 후견인에게 보낼 
필요가 있는  서면 통지에 대한 검토 및 
의견 

 2.1(g) LCAP 의 수립 또는 연례 
최신화에 대한 검토 및 의견 

  
2.2 DELAC 위원들을 위한 훈련 
 

 2.3 DELAC 의 검토 및 조언으로 통합 
신청서 수립 

	  



 X 2.1(a) Desarrollo del Plan Maestro 
para los Estudiantes de Inglés 
 

 2.1(b) Efectuar una evaluación de 
las necesidades de todo el Distrito 
haciéndolo de escuela a escuela  

 
 

2.1(c) Establecer un programa, 
metas y objetivos del Distrito para 
los programas y servicios para EL  

 2.1(d) Desarrollar un plan para 
asegurar el cumplimiento con los 
requisitos de la maestra y del 
asistente instruccional  

  2.1(e) Repasar y comentar sobre los 
procedimientos de reclasificación del 
GUSD 
 

 

 2.1(f) Repasar y comentar sobre el 
requisito de enviar notificaciones por 
escrito a los padres y tutores 

 2.1(g) Repasar y comentar sobre el 
desarrollo o actualización anual de 
LCAP 

  
2.2 Capacitación para los miembros 
del DELAC 
 

 2.3 Aplicación consolidada 
desarrollada con la revisión y la 
asesoría del DELAC 

 

 

Distrito Escolar Unificado de Glendale  

Comité Consultivo del Distrito para la Enseñanza del Idioma Inglés  
223 N. Jackson –– Salón de la Junta Educativa  

 

Agenda 
lunes, 27 de enero del 2020 

5:30PM-6:30PM 
     
 

 
 

     X 
  
 
  

 
 

   

 
 

 

 

 

1. Bienvenida y Presentaciones  

2. Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas 

en inglés) 

a. Información  

b. Administración  

3. Indicador del Progreso del Idioma Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés) 

4. Plan Maestro del Distrito Escolar Unificado de Glendale para los Estudiantes de 

Inglés 

a. Guía para los Estudiantes de Inglés de California 

5. Otros temas de los Participantes 

6. Próximas Reuniones 

 

 


