
 

ban Ủy  Cố vấn học viên Anh ngữ (ELAC)  là một 

ủy ban tư vấn rất quan trọng là tư vấn và làm gợi ý 

để nhân viên nhà trường CSCE về các chương trình 

và dịch vụ cho tiếng Anh-học của chúng tôi dựa trên 

nhu cầu của sinh viên.  

ELAC bao gồm  Chủ tịch , Phó Chủ tịch  và Thư ký 

người cộng tác với hiệu trưởng, và các viên chức 

khác của trường trong việc đảm bảo quyền tiếp cận 

giáo dục bình đẳng cho tất cả học sinh EL. Sau đây là 

một mô tả về trách nhiệm ủy ban ELAC và vai trò, và 

giới thiệu về mới ELAC Ủy ban Thành viên: 

1. Chủ  tịch  có trách nhiệm tạo chương trình 

nghị sự, và tạo điều kiện cho các cuộc họp 

ELAC phối hợp với Hiệu trưởng.  

2. Các Phó Chủ tịch  cũng phục vụ một vai trò 

quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu 

ELAC, và tiếp quản trách nhiệm của Chủ tịch 

vắng mặt.  

3. Bộ  trưởng  có trách nhiệm công bố chương 

trình họp, quảng cáo các cuộc họp với cha mẹ 

EL khác, và ghi biên bản họp cho các mục 

đích lưu giữ kỷ lục. 

 

Vui lòng tham giađầu tiên của chúng tôi  cuộc họp E

vào ngày 21 tháng 9 năm 2020  

từ 4 giờ chiều - 5 giờ chiều  

sử dụng liên kết Thu phóng này:  

https://zoom.us/j/4072918039?pwd=bFRtY2cxVlZDUTgxOU11NGJXZU

  

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch ELAC, Marlyn Lemus 

Tôi rất vui được tham gia hành trình này với tư cách là Chủ tịch ELAC 

vì tôi cam kết hỗ trợ cộng đồng trường học của chúng ta bằng cách 

cung cấp thông tin cho tất cả các gia đình bằng các ngôn ngữ và tăng 

cường giao tiếp. 

 

Phó Chủ tịch ELAC, Reyna Facundo 

Với tư cách là Phó Chủ tịch, tôi mong muốn nâng cao tiếng nói của các 

gia đình không thể có mặt ở trường do các nghĩa vụ khác nhưng cam 

kết sâu sắc đối với sự thành công của học sinh. Tôi muốn vận động để 

tất cả học sinh của chúng ta có được những trải nghiệm tích cực trong 

học tập và xã hội-tình cảm. 

 

 

Thư ký ELAC, Ana Renderos 

Tôi quan tâm đến vai trò lãnh đạo của Thư ký ELAC vì tôi muốn hỗ 

trợ cộng đồng và phục vụ cộng đồng trường học của chúng ta. Tôi 

cũng đã có kinh nghiệm trong các vai trò lãnh đạo trong cộng đồng và 

CSCE.  

https://zoom.us/j/4072918039?pwd=bFRtY2cxVlZDUTgxOU11NGJXZUEvZz09

