
 

 

OAK GROVE SCHOOL DISTRICT 
District English Learner Advisory Committee 

DELAC SPECIAL INVITATION 
 

Dear DELAC REPS: 
 
Please accept this invitation to our DELAC meeting for the 2021-2022 school year. Scheduled for Wednesday, 
February 2, 2022 at 5:00 PM until 6:30 PM via Google Meet: meet.google.com/xwh-xbhm-vdu 
 
We will give an update on our new District Website and the new translation feature, Title III Mini Grant update, EL 
Reclassification process, share some activities that support oral language development as a foundation for literacy 
development, 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. 
 
Julie Silva 
Coordinator / Educational Services 
 
 

Estimados Representantes de DELAC: 

Por favor acepte está invitación a nuestra reunión de DELAC para el año escolar 2021-20022. Está programada 
para la tarde del miércoles, 2 de febrero del 2022 de las 5:00 PM a las 6:30 PM vía Google Meet: 
meet.google.com/xwh-xbhm-vdu 

Daremos una actualización de nuestro nuevo sitio web del distrito y la nueva función de traducción. Actualización 
de la Mini Subvención del Título III. El proceso de reclasificación, compartiremos algunas actividades que apoyen 
el desarrollo del lenguaje oral como base para el desarrollo de la lectoescritura y dar tiempo para sus preguntas. 

Les agradecemos su participación en este año escolar crítico para todos los estudiantes, pero especialmente para 
nuestros Estudiantes de inglés.  Por favor, acompáñenos.  Espero con interés trabajar en conjunto para avanzar en 
los logros de los estudiantes en Oak Grove. 

Julie Silva 
Coordinadora / Servicios Educativos 

 
Kính Thưa Ban Đại Diện DELAC, 
 
Trân trọng kính mời quý vị tham dự Đêm Họp DELAC cho niên học 2021–2022 được tổ chức vào Thứ Tư, Ngày 
2 Tháng 2, 2022 từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối qua mạng Google Meet: meet.google.com/xwh-xbhm-vdu 
 
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về Trang Mạng mới của Học Khu và tính năng thông dịch mới, cập nhật về Tiểu 
Tài Trợ thuộc Quỹ Title III, cập nhật về thủ tục chuyển diện học sinh đang học Anh Ngữ, chia sẻ một số sinh hoạt 
nhằm hỗ trợ sự phát triển về ngôn ngữ nói mà cũng là nền tảng cho môn đọc và viết, cũng như có cơ hội để đặt các 
câu hỏi. 
 
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. 
 
Julie Silva 
Điều Hợp Viên, Phòng Giáo Dục  


