2017-2018 BPAC
Bilingual Parent Advisory Committee

BPAC Members

The purpose of a the bilingual advisory committee is to
discuss and provide recommendations to the Superintendent
and the Chief Student Support Officer regarding JPPSS’s ELL
program, registration, enrollment, bullying, harassment, and
communications with LEP parents.

)LEP Parents (10
)Principal (1
)Teacher (1
Bilingual
)Para-professional (1
Bilingual Counselor/
)Social Worker (1

September 26, 2017 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA

December 12, 2017 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA
February 27, 2018 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA

If you are interested in joining please contact: Karina Castillo, Committee Coordinator
504-349-7776 | Karina.Castillo@jppss.k12.la.us
Buổi họp phụ huynh của ủy ban cố vấn
Mục đích buổi họp Phụ huynh của Ủy Ban Cố Vấn Song Ngữ là
để chúng ta cùng thảo luận và cung cấp những kiến nghị đến
Trưởng Ty Học Chánh và Hội đồng Giáo dục của chương trình
ngôn ngữ Anh văn (ELL), cũng như việc ghi danh cho các em đến
trường, sự bắt nạt, sự quấy rối – hiếp đáp và những thông tin cần
liên lạc.
)Song ngữ Phụ giáo (1
Cố vấn song ngữ/
)Nhân viên xã hội (1

Thành viên tham gia
Phụ huynh của học sinh đang
)học song ngữ (10
)Hiệu trưởng (1
)Thầy/ Cô giáo (1

Ngày 26 tháng 9, 2017 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA 70058
Ngày 12 tháng 12, 2017 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA 70058
BPAC
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Ngày 27 tháng 2, 2018 • 6pm – 7pm
501 Manhattan Blvd. • Harvey, LA 70058
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Comité de Asesoría de Padres Bilingües
El propósito del comité de asesoría bilingüe es para discutir
y proveer recomendaciones al Superintendente y al Jefe
Oficial de Apoyo al Estudiante con relación al programa de
ELL de JPPSS, registración, inscripción, intimidación, acoso,
y comunicación con los padres con capacidad limitada en el
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inglés.
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