
   
 

 

 

 

 

 

 

 

CAC là gì? 
Ủy ban Cố vấn Cộng đồng (CAC) bao gồm phụ huynh, giáo viên và các thành viên cộng đồng tham gia công 
tác giáo dục đặc biệt. Santa Clara SELPA III CAC tổ chức các cuộc họp và sự kiện đặc biệt trong năm nhằm cố 
vấn cho Ban điều hành SELPA (Giám đốc Ban Giám Sát SELPA III). 

Tư cách thành viên CAC 
Các thành viên CAC là phụ huynh của học sinh khuyết tật, là chính học sinh và người khuyết tật hay cũng có 
thể là phụ huynh của học sinh không bị khuyết tật, giáo viên phổ thông, giáo viên giáo dục đặc biệt cũng như 
cán bộ trường học khác, đại diện của các cơ quan và những người quan tâm đến nhu cầu giáo dục đặc biệt của 
học sinh.  

Các thành viên CAC do Ban điều hành của mỗi cơ quan giáo dục địa phương tham gia ở Santa Clara SELPA III 
bổ nhiệm và chịu trách nhiệm. Vui lòng liên hệ với Giám đốc Giáo dục Đặc biệt tại học khu của trẻ nếu quý vị 
quan tâm một trong số các vị trí trong CAC do Ban điều hành bổ nhiệm. 

Trách nhiệm của CAC 
● Tư vấn cho Ban điều hành SELPA 
● Đề xuất các ưu tiên thường niên cần giải quyết trong SELPA. 
● Hỗ trợ công tác đào tạo và tuyển mộ phụ huynh cũng như các tình nguyện viên khác 
● Khuyến khích cộng đồng tham gia. 
● Hỗ trợ các hoạt động thay mặt cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt. 
● Hỗ trợ phụ huynh nhận thức tầm quan trọng của việc tham gia học thường xuyên. 
● Hỗ trợ cộng đồng tham gia ủy ban cố vấn phụ huynh nhằm động viên phụ huynh của những cá nhân có nhu 

cầu đặc biệt  

Lý do quý vị nên dành thời gian tham dự các cuộc họp CAC? 
Phụ huynh đã tham dự các cuộc họp Ủy ban Cố vấn Cộng đồng cho biết họ đã có cơ hội: 

● Kết nối với các phụ huynh khác và với các giáo viên và quản lý học khu, 
● Tìm hiểu về các tài nguyên dành cho con và gia đình, 
● Tham gia định hình các hoạt động của ủy ban, bao gồm trò chuyện với nhân viên và quản lý học khu, 

tham dự hội thảo dành cho phụ huynh, lễ trao giải, và 
● Phát triển kỹ năng lãnh đạo. 
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CAC đưa ra hỗ trợ như thế nào? 

Phụ huynh tham dự các sự kiện của CAC có cơ hội gặp gỡ các phụ huynh của trẻ có nhu cầu đặc biệt khác để 
được hỗ trợ và tiếp cận các nguồn tài nguyên. CAC sẽ quảng bá một loạt các sự kiện trong năm.  

Để biết danh sách các sự kiện sắp diễn ra, vui lòng truy cập website.  

Các cuộc họp CAC 
CAC tổ chức các cuộc họp định kỳ trong năm đúng với trách nhiệm và đưa ra lời khuyên về giáo dục đặc biệt 
có tác động đến SELPA. Các cuộc họp được công khai. Mọi người quan tâm đến giáo dục đặc biệt đều có thể 
tham dự, đặc biệt là những phụ huynh có con đang hưởng dịch vụ giáo dục đặc biệt của một trong những cơ 
quan giáo dục địa phương ở Santa Clara SELPA III. 

Lịch họp CAC năm 2021-2022 
Ngày 25 tháng 10 năm 2021 lúc 3:00 chiều  

Ngày X tháng 11 năm 2021 lúc 12:00 chiều  

Ngày 14 tháng 2 năm 2022 (Thời gian: Thông báo sau) 

Ngày 14 tháng 3 năm 2022 (Thời gian: Thông báo sau) 

Ngày 9 tháng 5 năm 2022 (Thời gian: Thông báo sau) 

Cơ quan Giáo dục Địa phương Thành viên SELPA III 
Học khu Cambrian, Học khu Campbell Union, Trung Học Khu Campbell Union, Học khu Lakeside Joint 
Union, Học khu Loma Prieta Joint Union, Học khu Los Gatos Union, Trung học Khu Los Gatos-Saratoga 
Union, Học khu Luther Burbank, Học khu Moreland, Học khu Saratoga Union, Tiểu học khu Union, Phòng 
Giáo Dục Quận Santa Clara  

 
Nếu quý vị quan tâm đến CAC hoặc muốn nhận thông báo về các hoạt động giáo dục đặc biệt,                            

vui lòng hoàn thành interest form; 
hoặc liên hệ với chúng tôi qua SĐT 408-453-6960, selpa3cac@gmail.com. 
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https://www.sccoe.org/selpa/selpa3-cac/Pages/default.aspx
https://forms.gle/8YGBih86zgeW1eDg7
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