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What is English Learner Advisory Committee?  
A school-level committee comprised of parents, staff, and community members designated to 
advise school officials on English learner programs and services. Each California public school with 
21 or more English learners must form an English Learner Advisory Committee (ELAC).  
 
What are the positions? 
There are four positions, which are president, vice president, secretary, and DELAC representative. 
 
What are the responsibilities as an ELAC member? 

● Advising the principal and staff in the development of a site plan for English learners and 
submitting the plan to the School Site Council for consideration of inclusion in the School 
Plan for Student Achievement 

● Assisting in the development of the schoolwide needs assessment 
● Ways to make parents aware of the importance of regular school attendance 
● Each ELAC shall have the opportunity to elect at least one member to the District English 

Learner Advisory Committee (DELAC). Districts with 31 or more ELACs may use a system of 
proportional or regional representation. 

● Attend 4 school ELAC meetings per year from 8:15-9:15 A.M. 
● Attend ELAC Training on October 16, 2019 at 5:30-6:30 P.M. 
● This is a one-year term 

 
If you are interested in being part of ELAC, please sign the form below and return it to the office. 
We have four parent positions open.  If you would like to e-mail your brief description, please 
send it to Ms. Worthy at jworthy@eesd.org. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELAC 2019-2020 Parent Position 

 
_______ I am interested in being part of ELAC. 

 
Parent Name_______________________________________________ Phone Number_________________________ 

Email Address_______________________________________________________________________________ 

Student’s Name____________________________________________________________ Grade ___________________ 

Write a brief description of yourself and why you are interested:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Please return this form to Mrs. Worthy in the office by Tuesday, September 24, 2019. 
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Ủy ban tư vấn người học tiếng Anh là gì? 
Một ủy ban cấp trường bao gồm phụ huynh, nhân viên và các thành viên trong cộng đồng 
được chỉ định để tư vấn cho các quan chức nhà trường về các chương trình và dịch vụ của 
người học tiếng Anh. Mỗi trường công lập ở California có 21 người học tiếng Anh trở lên 
phải thành lập Ủy ban tư vấn cho người học tiếng Anh (ELAC). 
 
Các chức vụ là gì? 
Có bốn chức vụ, đó là chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và đại diện DELAC. 
 
Trách nhiệm của một thành viên ELAC là gì? 
-Nhận xét hiệu trưởng và nhân viên trong việc xây dựng kế hoạch trang web cho người 
học tiếng Anh và đệ trình kế hoạch lên Hội đồng trường để xem xét đưa vào Kế hoạch học 
tập cho thành tích học sinh 
-Nhận xét trong việc phát triển đánh giá nhu cầu toàn trường 
- Cách để làm cho phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc đi học đều đặn 
-Mỗi ELAC sẽ có cơ hội bầu chọn ít nhất một thành viên vào Ủy ban Cố vấn cho người học 
tiếng Anh quận (DELAC). Các quận có 31 ELAC trở lên có thể sử dụng hệ thống đại diện 
theo tỷ lệ hoặc theo vùng. 
-Đăng ký 4 cuộc họp ELAC của trường mỗi năm từ 8: 15-9: 15 sáng 
-Đăng ký Đào tạo ELAC vào ngày 16 tháng 10 năm 2019 lúc 5: 30-6: 30 chiều 
-Đây là một nhiệm kỳ một năm 
 
Nếu phụ huynh quan tâm đến việc trở thành một thành viên của ELAC, vui lòng ký vào mẫu 
dưới đây và gửi lại cho văn phòng. Chúng tôi có bốn chức vụ phụ huynh trông. Nếu phụ 
huynh muốn gửi email ngắn gọn của phụ huynh, xin vui lòng gửi cho Cô Worthy tại 
jworthy@eesd.org. 
                   ----------------------------------------- --------------------------------------------------  

ELAC 2019-2020 Chức vụ  phụ huynh 
 

_______ Tôi muốn trở thành một thành viên của ELAC. 
 
Tên phụ huynh _______________________________________________ Số điện thoại 
________________________ 
Địa chỉ email ___________________________________________________________________________________ 
Tên học sinh __________________________________________________________________  Lớp học  ____________ 
Viết một mô tả ngắn gọn về quý vị và lý do tại sao phụ huynh quan tâm: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vui lòng gửi lại mẫu đơn này cho Cô Worthy trong văn phòng trước Thứ Ba ngày 24 tháng 
9 năm 2019. 
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Qué es el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés? 
Un comité a nivel escolar compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad designados 
para asesorar a los funcionarios escolares sobre los programas y servicios para estudiantes de 
inglés. Cada escuela pública de California con 21 o más estudiantes de inglés debe formar un Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC). 
 
Cuáles son los puestos? 
Hay cuatro puestos, que son presidente, vicepresidente, secretario y representante de DELAC. 
 
Cuáles son las responsabilidades como miembro de ELAC? 
-Aviso al director y al personal en el desarrollo de un plan de sitio para estudiantes de inglés y 
presentar el plan al Consejo del Sitio Escolar para su consideración de inclusión en el Plan Escolar 
para el Logro Estudiantil. 
-Asistir en el desarrollo de la evaluación de necesidades a nivel escolar. 
-Formas para que los padres sean conscientes de la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
-Cada ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro para el Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC). Los distritos con 31 o más ELAC pueden usar un sistema 
de representación proporcional o regional. 
- Asistir a 4 reuniones ELAC escolares por año de 8:15-9:15 a.m. 
-Asistir a la capacitación ELAC el 16 de octubre de 2019 a las 5:30-6:30 P.M. 
-Este es un término de un año 
 
Si está interesado en formar parte de ELAC, firme el siguiente formulario y devuélvelo a la oficina. 
Tenemos cuatro puestos de padres abiertos. Si desea enviar su breve descripción por correo 
electrónico, envíela a la Sra. Worthy a jworthy@eesd.org. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELAC posición de padres 2019-2020 

 
_______ Estoy interesado en ser parte de ELAC. 

 
 

Nombre del Padre _______________________________________________ Teléfono _________________________ 

Correo Electronico _______________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante____________________________________________________Grade ___________________ 

Escriba una breve descripción de usted y por qué está interesado: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Devuelva este formulario a la Sra. Worthy en la oficina antes del martes 24 de 
septiembre de 2019. 


