
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, 
December 2, 2020 at 5:00 PM until 6:30 PM via Google Meet: meet.google.com/omw-jyxm-fzf 
We will get a Title III budget update, discuss student engagement during distance learning, review English learner 
reclassification criteria, review chapter 2 of the English learner master plan and have time for your questions. 
 
We will have a recipe exchange of everyone’s favorite holiday recipe from your family.  If you have one to share, 
please email it to Luz Panuco (lpanuco@ogsd.net) ahead of the meeting—or you can just bring it to the meeting!  
You’ll see my recipe for corn soufflé attached! 
 
We also want to invite your school-aged children to join us for the first part of the meeting where we’ll discuss 
student engagement and how things are going for them during distance learning.  We hope they feel comfortable to 
join us! 
 
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, 2 de diciembre del 2020 de 5:00 PM a 6:30 PM vía Google Meet: meet.google.com/omw-jyxm-
fzf 
Recibiremos una actualización del presupuesto del Título III, hablaremos sobre la participación de los estudiantes 
durante el aprendizaje a distancia, revisaremos los criterios de reclasificación de los estudiantes de inglés, 
revisaremos el capítulo 2 del plan maestro para los estudiantes de inglés y tendremos tiempo para sus preguntas. 
 
Tendremos un intercambio de recetas de la receta festiva favorita de sus familias. Si tiene una receta para 
compartir, envíela por correo electrónico a Luz Panuco (lpanuco@ogsd.net) antes de la reunión, ¡o puede traerla a 
la reunión! Verán mi receta de soufflé de maíz adjunta. 
 
También queremos invitar a sus hijos en edad escolar a que se unan a nosotros en la primera parte de la reunión, 
donde hablaremos sobre la participación de los estudiantes y cómo les va durante la educación a distancia. 
¡Esperamos que se sientan cómodos de unirse a nosotros! 
 
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 
2 Tháng 12, 2020 từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối qua mạng Google Meet: meet.google.com/omw-jyxm-fzf. 
Chúng ta sẽ được cập nhật về Quỹ Tài Trợ Title III, thảo luận về sự tham gia của học sinh khi học từ xa, xem qua 
các tiêu chuẩn để các học sinh đang học Anh Ngữ được chuyển diện, xem qua chương 2 của Toàn Bộ Kế Hoạch về 
Các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ, và giải đáp những thắc mắc của quý vị. 
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Chúng ta sẽ trao đổi với nhau công thức nấu một món ăn mà gia đình quý vị yêu thích.  Nếu có công thức nấu ăn để 
chia sẻ, xin quý vị email công thức này đến cô Luz Panuco (lpanuco@ogsd.net) trước buổi họp – hay quý vị có thể 
mang công thức này đến buổi họp.  Xin xem công thức nấu món corn soufflé của tôi đính kèm. 
 
Chúng tôi cũng muốn mời con em đang tuổi đi học của quý vị tham gia trong phần đầu của buổi họp khi chúng ta 
thảo luận về sự tham gia của học sinh và việc này diễn tiến ra sao cho các em trong thời gian học từ xa.  Chúng tôi 
hy vọng các em sẽ cảm thấy thoải mái tham gia trong buổi họp này! 
 
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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