
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT 
District English Learner Advisory Committee 

DELAC SPECIAL INVITATION 
 
Dear DELAC REPS: 
 
Please accept this invitation to our first DELAC meeting for the 2022-2023 school year, scheduled for Wednesday, 
October 5, 2022 from 5:00 PM to 6:30 PM via Google Meet: meet.google.com/ejx-fggn-aeo 
 
We will review the functions and roles of DELAC reps, elect officers for the year, review the English learner 
identification process, review OGSD Program Options for English learners and review where English learner goals 
can be found on your site plans for student achievement (SPSAs). 
 
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 esta invitación a nuestra primera reunión de DELAC para el año escolar 2022-2023, programada 
para la noche del miércoles, 5 de octubre del 2022 de las 5:00 PM a las 6:30 PM via Google Meet: 
meet.google.com/ejx-fggn-aeo 
 
Revisaremos la función y el papel de DELAC, elegiremos oficiales para el año, revisaremos el proceso de 
identificación de los estudiantes de inglés, revisaremos el Programa de Opciones de OGSD para Estudiantes de 
inglés y revisaremos en dónde pueden localizar las metas de los Estudiantes de Ingles en su plan escolar para logros 
de los estudiantes (site plans for student achievements/SPSAs) por sus siglas en ingles. 
 
Agradecemos su participación es 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 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 đến tham dự Buổi Họp DELAC đầu tiên cho niên học 2022–2023 được tổ chức vào 
Thứ Tư, Ngày 5 Tháng 10, 2022 từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối qua mạng Google Meet: 
meet.google.com/ejx-fggn-aeo 
 
Chúng ta sẽ xem qua trách nhiệm và vai trò của Ban Đại Diện DELAC, bầu ra các viên chức cho niên học này, xem 
qua thủ tục nhận diện những học sinh đang học Anh Ngữ, xem qua Sự Chọn Lựa về Chương Trình Cho Các Học 
Sinh Đang Học Anh Ngữ của Học Khu Oak Grove và xem coi những mục tiêu này được đặt ở phần nào của bản kế 
hoạch học đường về thành tích của học sinh (SPSAs). 
 
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  


