
DELAC MINUTES 11/06/2015 
 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"
  

   2015 )  11ر ( شھر نوفمب 6  فيمحضر وقائع اجتماع لجنة ديالك 
  

   في مركز الموارد التربوية   
 

اً صباح  10:30  إلى الساعة  9:00من الساعة    
 
 
 

االجتماع.  اعالن انعقاد 1  
       صباحاً. 9:12في تمام الساعة  االجتماعالحاضرين النعقاد دعا بونر مونتلر 

 
      

مقدماتمشتركة و تقديم وجبة إفطارلترحيب وا  .2    
منسق قسم  ،قام بونر مونتلر ودعاھم لتناول وجبة الفطور المشترك. الحاضرينبجميع بونر مونتلر  السيد رحب 

وعلى إلفيا  ،المساعدين الثنائيي اللغةي اللغة اإلنجليزية  بتقديم نفسه، وثم تم التعرف على كل التقييم وقسم متعلم
.      وعلى فرونيكا إسترادا (رئيسة لجنة "ديالك") ،قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية)من ماريسكل (  

 
 

  والموافقة عليھا) 9سبتمبر (شھر قراءة وقائع محضراجتماع شھر . 3 
ليلي كومكي الموافقة على المحضر. وأثنى دان . اقترحت شھر سبتمبرنر مونتلر محضر وقائع اجتماع استعرض بو

. تمت الموافقة على محضر االجتماعثم . القتراحعلى ابراودي   
 
 

.  إضافة بنود إلى جدول األعمال4  
  الموافقة على ذلك، وأثنت  ريزاليزابت ب ت. اقترحعل جدول األعمال التواصل العام اقترح السيد مونتلر إضافة بند

على االقترح. برامبيال لوبي  
 
 

لتواصل العاما  . 5  
أتاح بونر مونتلر الفرصة لتقديم بنود للمناقشة. لم يقدم أحد أي بند إضافي للمناقشة.   

  
    

نتلر/ منسق بونر موالدراسي /  و الئحة التقييم للفصلخطة االلتحاق بالمستوى المطلوب " كاتش أب بالن" .  6   
التقييم وقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية    
. فالخطة تبّين نتائج والمناسب أوضح بونر كيف تتم مراقبة الطالب باستخدام خطة االلتحاق بالمستوى المطلوب 

في كاليفورنيا وتقييم مديرية مدارس منطقة سانتي.المدارس تستخدم  تطور اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجليزيةاختبار 
النتائج الرسمية في شھر فبراير. كما حالياً نتائج غير رسمية للقيام بتقديم خدمات التعليم حسب الحاجة. وسوف تتوفر 

استعرض بونر عينة من خطة ال"كاتش أب بالن" وشرح المعلومات المبينة في الخطة. ثم طرح أحد أولياء أمور 
ً  ضح بونر أن عملية التقييمال التالي: كم مرة يتم تقييم الطالب؟ فأوالطلبة السؤ من قبل ويحدث تقييم  .تجرى حاليا

ھو مرة فتقييم الدولة ي بالتقييم ثالث مرات في السنة،أما المعلمين على مدار السنة، وتقوم مديرية مدارس سانت
لدت" يحدد على اختبار "سيلدت"، فرد بونر أن اختبار "سييؤثر تقييم المديرية  كانإذا  ھوسنوياً. والسؤال الثاني 

 مستوى الطالب خالل العام الدراسي. ويتم استخدام ال"كاتش أب بالن" في اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين.   
 



 
 
 

  -تدريب الطالب على استخدام لوحة مفاتيح الطباعةبرنامج  –عرض للبرنامج الرقمي التعليمي لكل فرد .  7
منسق التكنولوجيا التعليمية -براوديدان   
يقدم للطلبة من وف الذي سوعلى الكمبيوتر عن برنامج تدريب الطالب على استخدام لوحة مفاتيح الطباعة دان  حدثت

سرعة الوھو برنامج يتكيف مع الطالب وله فوائد عديدة، بما في ذلك زيادة  الصف الثاني لغاية الصف الثامن.
فقد . الطالب في الطباعةتقدم لمين ولإلداريين مراقبة كن للمعيم. كما كومبيوترتحسن في مھارات الطباعة على الالو

رة الطالب والصف الذي مھاالبرنامج حسب  ويمكن تعديلالبرنامج. لھذا قدم دان برودي عينة بواسطة تدريب عملي 
  من المقرر أن يتم تطبيق ھذا البرنامج قريباً.  يلتحق به. ف

 
 

االطالع على منھاج الرياضيات .  8  
ن مديرية مدارس سانتي تعمل حالياً مع المعلمين العتماد منھاج جديد لمادة الرياضيات. ثم تم عرض أوضح بونر أ

البرامج المختلفة التي يجرى النظر فيھا على لجنة "ديالك". ودعا أعضاء اللجنة الحاضرين لالطالع على المواد 
إلى اللجنة المختصة باعتماد المنھاج  اكي يتم تحويلھتعبئة االستبيان الخاص البداء أرائھم ومن ثم  المتوفرة والمختلفة،

من المرجح أن يعتمد المنھاج الجديد في فصل الخريف المقبل.  والجديد.   
 
 

اجتماعات أولياء أمور الطلبة مع المعلمين   . 9  
وف يكون الدوام ديسمبر. وس 11 لغايةديسمبر  7والمعلمين ابتداءاً من من المقرر أن تعقد اجتماعات أولياء األمور 

عقد ھذه االجتماعات. وھذه فرصة لطرح األسئلة حول تعلم أطفالكم وحول تاح الفرصة لمخفضاً خالل ھذه األسبوع ال
 عطيوھو ي www.colorincolorado.orgعرض بونر موقعاً إلكترونياً على شبكة اإلنترنت    تقدمھم األكاديمي.

ما يجب فعله قبل، وأثناء، وبعد االجتماع.  معلومات حولكم ويقدم الخاص بنصائح حول كيفية التحضير لالجتماع 
وذلك  ان يحضروا االجتماع،أبلغ بونر مجموعة الحاضرين أن أرباب العمل يجب أن يسمحوا ألولياء األمور العاملين 

بطلب االطالع على  من الناحية القانونية (لكن يمكنھم أن ال يدفعوا الراتب خالل الغياب). وأوصى بونر أولياء األمور
خطة االلتحاق بالمستوى المطلوب " كاتش أب بالن" التي ھي أداة قوية ومفيدة ألنھا تدل وتبيّن بوضوح المستوى 

  المناسب المتوقع أن يكون الطالب قد وصل إليه. 
  
           

اجتماع لجنة "ديالك" المقبل .  01  
 صباحاً، في قاعة  10:30إلى الساعة  9:00، من الساعة 6201يناير 15في يوم الجمعة حدد االجتماع المقبل 

  مركز الموارد التربوية. 
  
  

  أسئلة مختلفة  . 11
  ثم شجع بونر الحاضرين على دعوة المزيد من أولياء أمور الطلبة لحضور االجتماعات المقبلة.  لم تطرح األسئلة.

    
  
تأجيل االجتماع  -21   

صباحاً. 80:11الساعة  في تمامتم فض االجتماع   
 

  
  
   


