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 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2012نوفمبر 2 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

 مركز مديرية الموارد التربوية

حاً صبا 10:30إلى الساعة  9:00من الساعة   

 
  

اإلفطار -1  

 قبل وأثناء وجبة اإلفطار توفرت ، وقدتنوعة من األطعمةمجموعة ممونتلر بونر السيد قدم 
 االجتماع.

  
الدعوة النعقاد االجتماع .2  
قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية، الحاضرين الفتتاح الجلسة و  تقييم، منسق البونر مونتلر دعا السيد 

صباحا.   9:15في الساعة   
  

المقدمات -3  

 قدم السيد بونر مونتلر نفسه.

 

اءة محضر وقائع االجتماع السابق والموافقة عليهقر – 4  

 المواضيع المدرجة ت بعضاستعرض .2012سبتمبر 21اللجنة محضر وقائع جلسة  استعرضت
مثل الموضوع المتعلق بأهمية حضور الطلبة إلى المدرسة، تقرير التطبيق الموحد، مسؤولية قسم 

  بونر مونتلر إضافة بعضالسيد اقترح ". لجنة "ديالكمتعلمي اللغة اإلنجليزية، وترشيح أعضاء 
. وافقت السيدة إليزابت بريز 3موضوع تقرير المساءلة تايتل ب جدول األعمال تتعلق على البنود

.أورتيز على االقتراح وأثنت عليه السيدة كارمن  
 

"21 المنحة المقدمة من مؤسسة " سانتشوري -5  
ما بعد دوام المدرسة، عن إمكانية الحصول على تحدثت السيدة بام براشر، المسؤولة عن برنامج 
توفر  مدرسة برايد أكاديمي فإن . يدوام المدرسالمنحة قد تساهم في تطوير البرامج المتاحة بعد 

تلميذاً. وإذا حصلنا على المنحة  84اً أو مخفض السعر بعد الدوام المدرسي ل برنامجاً مجانيحالياً 
كارلتون هيلز، ومدرسة ببر درايف، ومدرسة شت إف  تقوم كل من مدرسة المذكورة، فسوف

تلميذاً لكل مدرسة، وسيتم زيادة التسجيل في مدرسة برايد أكاديمي  84هاريت بتوفير البرنامج إلى 
 أولياء أمور الطلبة الحاضرين في اجتماع "ديالك"  الراغبين من تلميذاً. ثم طلب من 104إلى 

صميم.المشاركة في إنشاء التالتوقيع على   
 

تقاعد د. شاو  -6  
 3بعد خدمة استمرت  2012أوكتوبر  31أعلن السيد بونر مونتلر أن الدكتور شاو قد تقاعد في 

كاتي كمشرف عام. وقد قام المجلس التربوي والتعليمي بملء المنصب وإعطائه إلى السيدة سنوات 
ب بها كل الترحيب.بيرس التي كانت مساعدة المشرف العام في مديرية رامونا. وإننا نرح  

 



 
  3تقرير المساءلة تايتل  -7

قبل الحكومة الفدرالية  شرح السيد بونر مونتلر أنه ينبغي علينا أن نحقق األهداف الموضوعة من 
بالنسبة للطلبة المتعلمي اللغة اإلنجليزية وذلك كل سنة في امتحان "سيلدت" وفي امتحان "سي إس 

   أهداف وقد حققت مدارس مديرية سانتي . 3الفدرالي تايتل تي"، من أجل الحصول على التمويل 
)أي النسبة المئوية من طلبة برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية الذين حققوا التقدم السنوي  1أو  إإم  إ

نجليزية الذين النسبة المئوية من متعلمي اللغة اإل) 2أو  إإم  إالمطلوب لدراسة اللغة اإلنجليزية(، 
)التقدم السنوي المطلوب لمتعلمي اللغة  3سيلدت(، وإ إم إ أو  بلغوا المستوى المتقدم في امتحان

إن تحقيق األهداف الثالثة يمنح مديرية مدارس سانتي حق  اإلنجليزية في امتحان سي إس تي(. 
كما تشأ. 3الحرية بالتصرف بتمويل تايتل   

 
  " أي خطة مراقبة اإللتحاق بالمستوى المطلوبالنالكاتش اب ب"االطالع على  -8

لنتائج امتحان "سيلدت" وامتحان "سي شرح السيد بونر مونتلر أن الكاتش أب بالن هو أداة مراقبة 
ً كل صف أرقاملإس تي" وامتحانات مديرية مدارس سانتي.  تختلف عن صف آخر. ويوجد في كل  ا
، والمستوى للتلميذ اللغة اإلنجليزية، والمستوى األولي خطة تاريخ إبتداء اإللتحاق ببرنامج متعلمي

الحالي. يتوقع أن يتقدم التلميذ مستوى واحد في كل عام دراسي وذلك من خالل امتحان سيلدت 
وامتحان سي أس تي. تتوفر العينات عن خطة الكاتش أب بالن على الموقع اإللكتروني الخاص 

 بمديرية التربية لإلطالع عليها.
جتماعات الفعالة والمفيدة ألولياء أمر الطلبة مع المدرسيناال -9  

ديسمبر.  14ديسمبر لغاية  10تحدث السيد بونر مونتلر عن إإلجتماعات التي سوف تعقد في 
موعد للتواصل مع المدرس وللتحدث معه. وتم لتحديد الفرصة ألولياء أمور الطلبة  توفرسوف ت

اإلجتماع  أن يصبح ي يجب أن يطرحها أولياء األمور، بهدفلتتوزيع قائمة بالمعلومات واألسئلة ا
  مع المدرس فعاالً ومفيداً. كما سوف يتوفر المترجمون إذا تم الطلب لذلك مسبقاً.

الخطة الرئسية اإلطالع على -10  
ووافقت السيدة إرجاء االطالع على الخطة الرئيسية لالجتماع المقبل. طلب السيد بونر مونتلر 

ز وأثنت السيدة ماي شابل على هذه الموافقة.كرمن أورتي  
انتخاب أعضاء لجنة "ديالك" -11  

 تم االنتخاب لرئيس لجنة ديالك. وقد انتخبتا فرونيكا أسترادا وإيزابل كويفاس كرئستين بالتعاون.
الصمود ضد المضايقة والتنمر -12  

الصمود ضد المضايقة فل عن الحدث الخاص بيمريديث ر ةبوب كول والسيدتحدثا كل من السيد 
مساًء. سوف يحضر  6:00في مركز الموارد التربوية الساعة نوفمبر  7 والتنمر الذي سيعقد في

كما ء بموضوع المضايقة على اإلنترنت.وخبرا ،شفى األطفالتومن مس ،ممثلون من قسم الشرطة
واي إم سي إ ي الشبان والشاباتونادي دسوف يحضر ممثلون من مؤسسات المجتمع المحلي مثل نا

 وخدمات الشبيبة في سان دياغو.
كان هنالك مالحظة حول عدم إعطاء الطالب واجبات مدرسية اسئلة ومواضيع اهتمام:  -13

للمنزل، فأوصى السيد بونر بإرسال رسالة إلكترونية للمعلم بهذا الشأن. علماً أن بعض المدرسين 
لن يكن لدى التلميذ واجبات فليقرأ كتاباً. جبات على موقعهم اإللكتروني. وإنايضعون جدوالً للو  

من قبل السيد بونر مونتلر.  10:55تم فض االجتماع عند الساعة االجتماع:  فض -14  
 


