
Glendale Unified School District 
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

Agenda 
Monday December 12, 2022 

5:30PM-6:30PM 
https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210 

1. Welcome & Introductions
2. Approval of Minutes
3. Nominations for Officers
4. Kris Kohlmeier- Presenting on “Parent Portal”
5. Andres Cruz- Glendale Community College (Garfield Campus)
6. English Learner Data Review

a. Summative ELPAC
7. Updated Reclassification Criteria
8. State Seal of Biliteracy (SSB) and Bilingual Competency Award (BCA)
9. Newcomer Data
10. Family Engagement

a. Annual EL Parent Survey
b. Upcoming Learning Opportunities for Families

11. Local Control and Accountability Plan (LCAP) Update
12. Questions and Input
13. Future Meetings-  February 6, 2023 Via Zoom
14. DELAC Feedback Form

2.1(a) Development of master plan for English learners 

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

X 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 

X 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 

X 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 

https://glendaleusd.zoom.us/j/84442000857?pwd=NnpINVA3R3h1bkZGWjlidmpxS0lBQT09
https://docs.google.com/document/d/1JbiNDMXNsp3BdGB0ugSkMgH1VhhrtG4kGiZGH5kBU34/edit?usp=sharing
https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNIoaor8c0JFaKAM4SJKJ1YHO8Am8lNQmDXIL_iy9F7UQxg/viewform?usp=pp_url


Distrito Escolar Unificado de Glendale 
Comité Consejero de Aprendices de inglés del distrito (DELAC, por sus siglas 

en inglés) 
Agenda 

Lunes, 12 de diciembre del 2022 
5:30PM-6:30PM 

https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210 

Enlace para la agenda de la reunión con traducciones  
 

1. Bienvenida y presentaciones  
2. Aprobación del acta 
3. Nominaciones para funcionarios 
4. Kris Kohlmeier- Presentación acerca de “Parent Portal” 
5. Andres Cruz- Glendale Community College-Colegio Comunitario Glendale (Plantel de 

Garfield)  
6. Revisión de la información acerca de los aprendices de ingles 

a. ELPAC Sumativo 
7. Criterio de reclasificación actualizado  
8. Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe (SSB, por sus siglas en inglés) y el Premio de 

Competencia Bilingüe (BCA, por sus siglas en inglés) 
9. Información de recién llegados 
10. Participación familiar 
               a. Encuesta anual de padres de EL  
               b. Próximas oportunidades de aprendizaje para las familias 

11. Actualización del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés)  
12. Preguntas y comentarios 
13. Reuniones futuras-   6 de febrero del 2023 Vía Zoom 
14. Formulario de comentarios de DELAC  

 
 

2.1(a) Desarrollo del plan mayor para los aprendices de inglés 

X 2.1(b) Conducir una evaluación de necesidades de todo el distrito en base a escuela por 
escuela  

X 2.1(c) Establecer un programa, metas y objetivos del distrito para programas y servicios para 
los ELs 

 
2.1(d) Desarrollar un plan para asegurar el cumplimiento con los requisitos de maestros y 
asistentes de instrucción  

X 2.1(e) Revisar y comentar acerca de los procedimientos de reclasificación del GUSD 
 

2.1(f) Revisar y comentar acerca del requisito de enviar notificaciones escritas a los padres y 
tutores legales 

X 2.1(g) Revisar y comentar acerca del desarrollo o la actualización del LCAP 
 

2.2 Entrenamiento para los miembros de DELAC 
 

2.3 Solicitud consolidada desarrollada con la revisión y el consejo del DELAC 
 

https://glendaleusd.zoom.us/j/84442000857?pwd=NnpINVA3R3h1bkZGWjlidmpxS0lBQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1VBxineX4PD_UNkEyHYBmrJrGoSthRHbM?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JbiNDMXNsp3BdGB0ugSkMgH1VhhrtG4kGiZGH5kBU34/edit?usp=sharing
https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNIoaor8c0JFaKAM4SJKJ1YHO8Am8lNQmDXIL_iy9F7UQxg/viewform?usp=pp_url


Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 
Կրթաշրջանի անգլերեն սովորողների խորհրդատվական հանձնախումբ (DELAC) 

 
Ժողովի օրակարգ 

2022 դեկտեմբերի 12-ին, երկուշաբթի 
Երեկոյան ժամը 5:30-6:30 

https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210 
 

Ժողովի օրակարգի հղումը՝ թարգմանությամբ  
 

1. Ողջույնի խոսք և ներածական մաս 
2. ժողովի արձանագրության հաստատում 
3. Պաշտոնյաների թեկնածության առաջադրում 
4. Kris Kohlmeier- “Parent Portal”-ի նախագահ 
5. Andres Cruz- Գլենդելի համայնքային քոլեջ (Գարֆիլդի մասնաշենք)  
6. Անգլերեն սովորողների տվյալների վերանայում 

a. Ամփոփիչ ELPAC 
7. Վերադասակարգման թարմացված չափանիշներ  
8. Երկակի գրագիտության նահանգային կնիք (SSB) և Երկլեզու իրազեկության 
մրցանակ (BCA) 
9. Տվյալներ նորեկների վերաբերյալ 
10. Ընտանիքի ներգրավվածություն 

a. Անգլերեն սովորողների ծնողների ամենամյա հարցաշար 
b. Առաջիկա ուսման հնարավորություններն ընտանիքների համար 

11. Տեղական վերահսկողության և հաշվետու ծրագրի (LCAP) թարմացում 
12. Հարցեր և կարծիքներ 
13. Հետագա ժողովներ –  2023թ․ Փետրվարի 6-ին, Zoom-ով 
14. DELAC-ի կարծիքների ձևաթուղթ  

 
 

 2.1(a) Մշակել Անգլերեն սովորողների հիմնական ծրագիր 

X 2.1(b) Իրականացնել Կրթաշրջանի կարիքների գնահատում դպրոց առ դպրոց  

X 2.1(c) Սահմանել Կրթաշրջանի ծրագիր, նպատակներ և խնդիրներ՝ Անգլերեն սովորողների ծրագրերի և 
ծառայությունների համար 

 2.1(d) Մշակել ծրագիր՝ ապահովելու ուսուցչի և օգնականի համապատասխանության պահանջները  

X 2.1(e) Վերանայել և կարծիքներ հայտնել GUSD-ի վերադասակարգման ընթացակարգերի վերաբերյալ 

 2.1(f) Վերանայել և կարծիքներ հայտնել գրավոր ծանուցումների վերաբերյալ, որոնք պետք է ուղարկվեն 
ծնողներին և խնամակալներին 

X 2.1(g) Վերանայել և կարծիքներ հայտնել LCAP-ի մշակման կամ տարեկան թարմացման վերաբերյալ 

 2.2 Վերապատրաստում DELAC-ի անդամների համար  

 2.3 Համապարփակ հավելվածը մշակվել է՝ վերանայվելով DELAC-ի կողմից և DELAC-ի խորհուրդներով 

  

https://glendaleusd.zoom.us/j/84442000857?pwd=NnpINVA3R3h1bkZGWjlidmpxS0lBQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1VBxineX4PD_UNkEyHYBmrJrGoSthRHbM?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JbiNDMXNsp3BdGB0ugSkMgH1VhhrtG4kGiZGH5kBU34/edit?usp=sharing
https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNIoaor8c0JFaKAM4SJKJ1YHO8Am8lNQmDXIL_iy9F7UQxg/viewform?usp=pp_url


글글글글  글글글글글  
글글글  글글글글글  글글글글글  (DELAC) 

 

글글  글글  
2022년 12월 12일, 월요일 

오후5:30-6:30 
https://glendaleusd.zoom.us/j/85864260210 

 
번역이 포함된 회의 안건 링크  

 
1. 환영 및 소개 
2. 글글글  글글  (Approval of Minute s )  
3. 임원 추천  

4. Kris Kohlmeier- “Parent Portal” 발표 

5. Andres Cruz- 글렌데일 커뮤니티 칼리지 (Garfield Campus)  

6. 영어 학습자 데이터 검토 

a. 총괄적 ELPAC   

7. 업데이트된 재분류 기준  

8. 이중언어 구사 주 인증서 (SSB) 및 이중언어 능숙상 (BCA) 

9. 신규 학생 데이터 

10. 가족 참여 

a. 연례 EL 학부모 설문조사 

b. 가족을 위한 다가오는 학습 기회 

11. 지방 콘트롤 및 책임안 (LCAP) 업데이트 

12. 질문 및 의견 

13. 향후 회의-  2023년 2월 6일, 줌 회의  

14. DELAC 피드백 양식  
 

 2 .1(a) 글글글글글글글  글글  글글  글글글  글글  

X 2.1(b) 글글글  글글글  글  글글  글글글  글글  글글  글글   

X 2.1(c) 글글글글글글  글글  글글글글  글  글글글글  글글  글글글  글글글글 , 글글  글글  글글   

 2 .1(d) 글글  글  글글  글글  글글  글글글  글글글글  글글  글글글  글글   

X 2.1(e ) 글글글글  글글글글글  글글글  글글  글글  글  글글   

https://glendaleusd.zoom.us/j/84442000857?pwd=NnpINVA3R3h1bkZGWjlidmpxS0lBQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1VBxineX4PD_UNkEyHYBmrJrGoSthRHbM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zOXoweRtncAAYYCkdvjJpCmh1z8Akady?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNIoaor8c0JFaKAM4SJKJ1YHO8Am8lNQmDXIL_iy9F7UQxg/viewform?usp=pp_url


 2 .1(f) 글글글  글  글글글글글  글글글글  글글글글  글글  글글글  글글  글글  글  글글   

X 2.1(g)  LCAP 글글  글글  글글  글글글글글  글글  글글  글  글글     

 2 .2 DELAC 글글글글  글글  글글   

 2 .3 DELAC글글글  글글  글  글글글글  글글글  글글  글글글  

 


