
 

 

OAK GROVE SCHOOL DISTRICT 
District English Learner Advisory Committee 

DELAC SPECIAL INVITATION 
 
Dear DELAC REPS: 
 
This is to invite you to our DELAC night meeting for the 2020-2021 school year. It is scheduled for Wednesday, 
March 3, 2021 at 5:00 PM until 6:30 PM via Google Meet: meet.google.com/ykr-zmef-hmi 
 
We will discuss students’ preferred ways of social interaction during distance learning, review English Learners 
Needs Assessment Data and discuss next steps for analysis with your ELACs, discuss CAASPP designated 
supports for English Learners and review chapter 4 of the English learner master plan and have time for your 
questions. 
 
We appreciate your participation in this critical school year for all students, but especially for our English learners. 
Please join us.  I look forward to being your partner in advancing student achievement in Oak Grove. 
 
Amy L. Boles 
Director / Educational Services 
 
 
 

Estimados Representantes de DELAC: 
 
Esto es para invitarlos a nuestra reunión de DELAC para el año escolar 2020-20021. Está programada para la tarde 
del miércoles, 3 de marzo del 2021 de 5:00 PM a 6:30 PM vía Google Meet: meet.google.com/ykr-zmef-hmi 
 
Hablaremos sobre formas preferidas de interacción social de los estudiantes durante aprendizaje a distancia, 
revisaremos los datos de evaluación de las necesidades de los estudiantes de inglés y hablaremos sobre los 
próximos pasos para el análisis con sus padres de ELAC, también hablaremos sobre los apoyos designados 
en CAASPP para los estudiantes de inglés y revisaremos el capítulo 4 del plan maestro para los estudiantes 
de inglés y tendremos tiempo para sus preguntas. 
 
Agradecemos su participación es este año escolar crítico para todos los estudiantes, pero especialmente para 
nuestros Estudiantes de inglés.  Por favor acompáñenos.  Espero ser su socia para avanzar los logros de los 
estudiantes en Oak Grove.  
 
Amy L. Boles 
Directora / Servicios Educativos 
 
 
Kính Thưa Ban Đại Diện DELAC, 
 
Trân trọng kính mời quý vị tham dự Đêm Họp DELAC cho niên học 2020–2021 được tổ chức vào Thứ Tư, Ngày 
3 Tháng 3, 2021 từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối qua mạng Google Meet: meet.google.com/ykr-zmef-hmi     
 
Chúng ta sẽ thảo luận về những cách tương tác xã hội mà học sinh yêu thích trong thời gian học từ xa, xem 
qua những Dữ Liệu về Việc Khảo Sát Nhu Cầu của Các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ và thảo luận những 
bước kế tiếp để phân tích với Ban ELACs của quý vị, thảo luận những hỗ trợ được chỉ định về Bài Thi 
CAASPP đối với các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ và xem qua chương 4 của toàn bộ kế hoạch cho các học 
sinh đang học Anh Ngữ và dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của quý vị. 
 
Cảm tạ sự tham gia của quý vị trong niên học quan trọng này đối với tất cả học sinh, đặc biệt là các em đang học 
Anh Ngữ.  Xin mời quý vị tham dự.  Tôi mong được là người cộng tác của quý vị trong việc nâng cao thành tích 
của học sinh tại Học Khu Oak Grove. 
 



 

 

Amy L. Boles 
Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ, Phòng Giáo Dục  
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