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ليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" جاللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلن  

  2013أبريل  19 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

مركز الموارد التربوية في    

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

   
الدعوة النعقاد االجتماع .1  
قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية، الحاضرين الفتتاح الجلسة و  تقييم، منسق الر مونتلربون دعا السيد 

صباحا.  9:07الساعة  عند  
 

الترحيب والمقدمات -2  
.باللجنة وقدم نفسه للجميع السيد بونر مونتلر رّحبثم   
    
قراءة محضر وقائع االجتماع السابق والموافقة عليه – 3  

حاجة  ةليس هنالك أي هلوحظ أنقد و .2013مارس  1قائع جلسة محضر و بونرالسيد  استعرض
 وقائع الموافقة على ل على وقائع الجلسة السابقة. فاقترحت السيدة لوبي برامبيالإلجراء أي تعدي

. وأثنت على ذلك السيدة ليلي كومكي ،المحضر  
 
  برامج فصل الصيفو ما بعد الدوام المدرسيالمتوفرة البرامج  -4

    اآلمن،خارج المدرسة، بما في ذلك المشروع التي تجرى لورا نونيلي البرامج سيدة ناقشت ال
 في الواجبات لمساعدةلو ،للعبلوجبة خفيفة، و تا  وق اآلمن المشروع. يوفر، والبرامج الصيفية"ييل"و

 3الخاص باألطفال من عمر  "ييل"أخرى مثل الفن والعلم.  ووصفت برنامج ألنشطة و ،المنزلية
ومدرسة  كريك هيلالمتوفرة في مدرسة فصل الصيف برامج تحدثت عن  ثم .سنوات 5وات إلى سن

.كانيون سيكامور . 
 
لذوي االحتياجات الخاصة من متعلمي اللغة اإلنجليزيةتعليم اللغة اإلنجليزية   -5   
جديدة.  ال والية كاليفورنيا المعايير األساسية المشتركة  اعتمدت كيف السيد بونر مونتلر شرح 

كثر األتقييم التوازن لكاليفورنيا "الكونسورتيوم من قبل والية سيتم تنفيذ  2015ابتداء من عام 
وزارة التعليم في لالسيد مونتلير كيفية الوصول إلى المعلومات على الموقع اإللكتروني بيّن ذكاء". 

واصفات أخرى موالية كاليفورنيا.  ويمكن العثور على عناصر مثل عالمات مستوى الصف و
.على هذا الموقعلتقييم  الجديد لبرنامج ا  

 
وضع  الذي  مقاطعة فنتوراعن تطبيق مديرية مدارس مقاطعة سانتي لبرنامج  مونتلير ثم تكلم بونر
 فيالذين هم اللغة اإلنجليزية  يلطالب المتعلماإعادة تصنيف  ومعايير شروطحديد من أجل ت
لطالب هؤالء ا. وهذا سيعالج إعادة التصنيف لياجات الخاصةخاص لذوي االحتالتعليم ال برنامج

في قائمة  1المعيار  برنامج مقاطعة فنتوراسيلدت. يستوفي امتحان على اتخاذ  ينالذين هم غير قادر
  موضوعي".التقييم لل"أداة صنيف وهو يعتبر بمثابة التإعادة 

   



 
برنامج الدروس الخصوصية المكثف والفوري  -6   
من صف الروضة للصف  طالبعن الدروس الخصوصية المقدمة لل تحدثت السيدة تيري بوظهر  

النشرات التي تحتوي على األسعار ووزعت على مدار السنة. و، اد، لجميع الموالثاني عشر
 الذي يعرض "ريبلي بليف أور نوت"   أسابيع  3لمدة صيفي المخيم فهناك ال.  المتوفرة والبرامج

لمدارس طالب أو يوم كامل.  وتتوفر فرص العمل ل يوم لمدة نصف وهأن يحضر للطالبيمكن و
غير  إن برنامج الدروس الخصوصية المكثف والفوري هو برنامجالثانوية وطالب الجامعات.  

" رسوم الدراسية من خالل برنامج "الدفع الفوريللمساعدة يحصل على هو و ،المادي هادف للربح
  و".الذي يدعى "باي أز يو غ

 
لمراسم حفل إعادة تصنيف بعض الطلبة من برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزيةاستعراض -7  
بعض الطلبة من برنامج متعلمي اللغة ل تصنيفالإعادة حفل مراسم  بونر مونتلير استعرض 

أعضاء وكاثي بيرس، العام  .  وقد حضر الحفل المشرفطالبا   97حيث تم تكريم اإلنجليزية 
أوضح السيد ثم الخدمات التعليمية ستيفاني بيرس.   ةومدير وإيلينا لفينسكريغ، فوكسكين المجلس 

سنتين. لمدة ومراقبتهم هؤالء الطالبمتابعة مونتلير أنه سيتم   
 

  المكرمون  –لتعليم القراءة والكتابة  الخامسة عشر الندوة السنوية -8  
متكلمي   تعليم مساعدي  اثنتين منتكريم غو بسوف يقوم مكتب التربية والتعليم في مقاطعة سان ديا 
   ريو سيكومدرسة كومكي من  يوليل ،كريك هيل مدرسةإيفا غونزاليس من فقد تم اختيار  .لغتينال

مايو في فندق  23 في حتفال يوم الخميسالسوف يقام ا. في تعليم القراءة والكتابةلتكريمهما كقادة 
  مساء . 7اعة إلى الس 4الساعة من ، وياهال ،ماريوت

   
   اسئلة ومواضيع اهتمام -9

 الثاني لصفلمايو  17مايو إلى  6من امتحان "سي إس تي" سوف يجرى أن بونر مونتلير ذكر 
  والتغذية الجيدة. قبل االمتحان، والراحة ،.  وشدد على أهمية الحضورحتى الصف الثامن

  
   للجنة "ديالك" االجتماع المقبل .11
مركز الموارد  في ،3201 مايو 31في يوم الجمعة  للجنة "ديالك" االجتماع المقبل موعدتحديد  تم
ا . صباح 10:30إلى الساعة  9:00 الساعة منوية في قاعة مجلس اإلدارة، بالتر  

 

   فض االجتماع -12
. صباحا   :0910فض االجتماع رسميا  عند الساعة   


