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1. Tổng quan về Quy mô và Mục đích của CSC  
2. Tổng quan về các Qui định Hướng dẫn và Cơ chế Họp 
3. Biểu dương 

a. Ngày Ông Bà (học sinh) đã diễn ra rất thành công 
b. Ngày Xanh “Teal Day” (phát triển nghiệp vụ) dành cho giáo viên: ngày xem phim.  Đội 

ngũ Giáo viên đã xem phim Wonder 
i. Sự Tử tế là trọng tâm của chương trình phát triển nghiệp vụ 

c. Học sinh Lớp Sáu gây quỹ được $300 vào Ngày Ông bà. 
d. Chúng tôi có được nhiều tiền hơn trong ngân quỹ, do đó chúng tôi sẽ giữ nguyên số 

nhân viên như năm nay. 
e. Thủ tục đăng ký trực tuyến cho kỳ họp phụ huynh đã rất thành công 

i. Chúng tôi cần đường dẫn trên trang Facebook trong tương lai 
4. Ý kiến công khai (giới hạn hai phút) 

a. Scott Kwasny, phụ huynh 
i. Đồng ý rằng việc kiếm được tiền là tốt 

ii. Lo ngại về các khoản cắt giảm; ngân sách đã được phục hồi 
iii. Quan ngại về thư từ liên quan đến vấn đề ngân sách không được kèm trong tập 

hồ sơ CSC 
b. Lynn Roberts 

i. Cảm thấy Denison là nơi an toàn để cho con em theo học 
5. Kế hoạch An toàn Trường học 

a. Tất cả các thành viên trong đội e-team được huấn luyện và kiểm tra hàng năm. 
b. Kế hoạch an toàn được nộp hàng năm 
c. Chúng tôi có các loại diễn tập khác nhau. 
d. Safe to Tell là một nguồn trợ giúp cho vấn đề tự tử/các mối đe dọa bạo lực 
e. Katy, tiếp theo là Kim, và sau đó là Carol Bell là những người chỉ huy tại địa điểm 
f. Các lo ngại chính của giáo viên 

i. Bàn ghi tên đăng ký ở sảnh chính 
ii. Bảo đảm an toàn hơn trong các sảnh hành lang 

iii. Thẻ tên theo mã màu 
iv. Tay cầm mới ở tất cả các cửa phòng học dễ khóa hơn 

g. Sổ Thủ tục Xử lý Khẩn cấp trong văn phòng 
h. Thảo luận 

i. Lo ngại về các thủ tục ghi tên đăng ký ở văn phòng 
1. Máy quay phim cho vấn đề an ninh 

ii. Thủ tục sơ tán 
1. Các giáo viên được huấn luyện 
2. Người quản lý kiểm tra giám sát tất cả các học sinh 

6. Ngân sách- Evan Mellman 
a. Các qui tắc và hạn chế về tiền bạc từ Thuế Bất động sản dành cho chương trình hỗ trợ 

đọc viết từ ECE-lớp 3 đã được xét duyệt 
i. Qui định hướng dẫn về cách thức chi tiêu tiền được quyết định bởi DPS 

1. Trong các quyết định liên quan đến ngân sách, Nhóm Ngân sách đã xuất 
ngân quỹ từ chương trình Phát triển Nghiệp vụ bắt buộc cho ngân quỹ 
nhà trường 

2. Nhà trường có thể sử dụng tiền một cách linh hoạt hơn 
3. Yêu cầu áp dụng ngoại lệ đã được phê chuẩn để giảm thời gian làm việc  

của chuyên viên tâm lý toàn thời gian xuống còn bốn ngày một tuần 
4. Việc hỗ trợ ngân sách diễn ra vào khoảng cuối thời hạn về ngân sách 



a. Trường học không biết có bao nhiêu tiền cho đến cuối kỳ ngân 
sách 

ii. Việc xét duyệt ngân sách là việc không điển hình trong năm nay 
b. Các chuyên gia can thiệp về đọc viết được tài trợ bởi tiền Thuế Bất động sản 
c. Điều phối viên Phương pháp Khắc phục: thảo luận về ngân quỹ 

7. Huấn luyện về chương trình viếng thăm nhà sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng Ba.    Các cuộc viếng 
thăm nhà đã và đang được thực hiện đối với những người đã qua huấn luyện. 

8. Báo cáo của Ủy ban 
a. Tiệc pizza vào ngày 9 tháng Ba cho các lớp đạt doanh số cao nhất trong chương trình 

Gây Quỹ Believe 
b. Đêm gây quỹ vào 12 tháng Ba tại Nhà hàng Torres Mexican Food: 40% ngân quỹ được 

quyên cho trường Denison 
c. 3/14-3/21 bán tất/vớ cho Ngày Hội chứng Down toàn Thế giới 
d. 4/14- Dạ hội Denison 
e. Bầu cử FDM 

9. PAC 
a. Giải thích về các thay đổi về TNLI trong năm đến 

i. Buổi họp tiếp theo 3/9  
10. Chương trình tiếp theo của buổi họp 

a. Buổi họp về Ghi danh  
b. Các tập hồ sơ ngày Thứ sáu/Ủy ban Thông tin Liên lạc (Matt, JuanPablo, Jolie) 
c. Thuyết Phổ biến có mục tiêu 
d. Lịch 2018-19 
e. Công việc đang tiếp diễn 
f. Góp ý công khai trước khi nhất trí 

 
 
 
 
 
 
 


