
 
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT 

District English Learner Advisory Committee 
DELAC SPECIAL INVITATION 

 
To our valued DELAC representatives:  
 
This is to invite you to our last DELAC night meeting for the 2018-2019 school year. It is scheduled for Thursday, 
May 9, 2019 from 5:00 PM until 6:30 PM in the Professional Development Center (PDC) room at the District 
Office. We will finalize or El Master Plan chapter 1. End of the year reflection and planning for next year. For 
directions, please see map on the reverse side. Light dinner, refreshments, and babysitting will be provided. Every 
parent who attends will also receive a children’s book to take home!  Please bring your DELAC binder and come 
join us. 
 
We look forward to seeing you there.  
 
 
 
Amy L. Boles 
Director / Educational Services 
 
 
Estimados Representantes de DELAC: 
 
Esto es para invitarlos a nuestra última reunión de DELAC en la noche, para el año escolar 2018-2019. Está 
programada para el jueves, 9 de mayo del 2019 de las 5:00 PM a las 6:30 PM en el salón Centro de Desarrollo 
Profesional (PDC) en el Distrito Escolar.  Vamos a finalizar el Plan Maestro de Estudiantes del idioma inglés 
(EL) Capítulo 1.  Reflexión de fin de año y planificación para el próximo año. Para direcciones, por favor vea el 
mapa al reverso. Proporcionaremos una cena ligera, refrigerios y también tendremos cuidado de niños. ¡Cada 
padre que asista también recibirá un libro para niños para llevarse a casa! Por Favor traiga su carpeta de 
DELAC y acompáñenos. 
  
Esperamos verlos ahí, 
 
 
Amy L. Boles 
Directora / Servicios Educativos 
 
 
Kính Thưa Ban Đại Diện DELAC, 
 
Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Đêm Họp DELAC kế tiếp cho niên học 2018–2019 được tổ chức vào Thứ 
Năm, Ngày 9 Tháng 5, 2019 từ 5:00 chiều đến 6 giờ 30 tối tại phòng PDC của Văn Phòng Học Khu. Tại buổi 
họp này, chúng ta sẽ hoàn tất Toàn Bộ Kế Hoạch về Các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ chương 1, những phản ảnh 
về niên học, và đặt kế hoạch cho niên học tới. Xin xem mặt sau để biết địa điểm. Sẽ có thức ăn tối, nước giải khát 
và người giữ trẻ. Phụ huynh nào tham dự buổi họp này sẽ được tặng một cuốn sách thiếu nhi.  Kính mời quý vị 
mang theo sổ DELAC (binder) và đến tham dự thật đông đủ!  
 
Trân Trọng,  
 
 
Amy L. Boles 
Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ, Phòng Giáo Dục  


