OAK GROVE SCHOOL DISTRICT
District English Learner Advisory Committee
DELAC SPECIAL INVITATION
Dear DELAC REPS:
This is to invite you to our first DELAC night meeting for the 2019-2020 school year. It is scheduled on
Wednesday, September 25, 2019 at 5:00 PM until 6:30 PM in the Boardroom at the District Office. We will
have our election for our new DELAC officers, and review the role, purpose and requirements of DELAC, EL
Identification Process, ELPAC Initial Testing, and EL Program Options. For location, 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 come join us.
We look forward to seeing you there,

Amy L. Boles
Director / Educational Services

Estimados Representantes de DELAC:
Esto es para invitarte a nuestra primera reunión de DELAC para el año escolar 2019-2020. Está programada para la
noche del miércoles, 25 de septiembre del 2019 de 5:00 PM a las 6:30 PM en el salón de juntas de la Mesa
Directiva del Distrito Escolar de Oak Grove. Tendremos elecciones para nuestros nuevos oficiales de DELAC.
Vamos a revisar las funciones y responsabilidades de DELAC, El proceso de identificación de Estudiantes de
Inglés, los exámenes Iniciales de ELPAC y las Opciones del Programas de EL. Para la ubicación, favor de ver el
mapa al reverso de esta hoja. Se proporcionará cena ligera, refrigerios y cuidado de niños. Cada padre que asista
recibirá un libro de niños para llevarse a casa.
Por favor vengan a acompañarnos.
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 đầu tiên cho niên học 2019–2020 được tổ chức vào
Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 9, 2019 từ 5:00 chiều đến 6 giờ 30 tối tại phòng Họp Hội Đồng của Văn Phòng Học
Khu. Tại buổi họp này, chúng ta sẽ bầu ra nhân viên DELAC mới, và xem xét lại vai trò, mục tiêu, và quy định của
DELAC, thủ tục nhận diện các học sinh đang học Anh Ngữ, Bài Trắc Nghiệm Sơ Khởi về Trình Độ Thành Thạo
Anh Ngữ của California (ELPAC), và Những Chương Trình Cho Các Học Sinh Đang Học Anh Ngữ. Xin xem mặt
sau để biết địa điểm. Sẽ có thức ăn tối, nước giải khát, và người giữ trẻ. Những phụ huynh nào tham dự buổi
họp này sẽ được tặng một cuốn sách thiếu nhi. Kính mời quý vị tham dự!
Trân Trọng,
Amy L. Boles
Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ, Phòng Giáo Dục

