
DELAC MINUTES 4/25/2014 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2014أبريل  25 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

في مركز الموارد التربوية   

صباحاً   10:30  إلى الساعة  9:00  من الساعة   

 

 

الدعوة النعقاد االجتماع .1    
صباحا. ثم تم تقديم وجبة اإلفطار  69:0عند الساعة النعقاد االجتماع الحاضرين  بونر مونتلر ةالسيد ادع 

قدم السيد مونتلر الدكتورة ستيفاني بيرس، مساعدة المشرف العام للخدمات التربوية، وعضو مجلس و .الكونتينانتال
كريغ.-إدارة مديرية مدارس سانتي السيدة إلينا لوفني  

    
والموافقة عليها فبراير قائع محضراجتماع شهرقراءة و – 2   

غيير أو وقد لوحظ أنه ليس هنالك أية حاجة إلجراء أي ت .4201فبرايرمحضر وقائع جلسة مونتلراستعرض السيد 
  على وقائع الجلسة السابقة. إضافة

  
 السيد كارل كريستنسن – (LCAP) الخطة المحلية لمراقبة المساءلة -3

عناصر المسودة األولى للخطة المحلية ، مساعد المشرف العام في خدمات العمل، كريستنسن السيد كارل إستعرض
(.  www.santeesd.netويمكن االطالع عليها على موقع مديرية التربية اإللكتروني : النسخ  وزعت)وقد 

اليفورنيا ) تحدد من قبل الوالية كي يتم تنفيذها وتطبيقها من قبل ( األولويات الثمانية لوالية ك1وهي تتضمن: 
( األهداف الستة للخطة المحلية )التي يتم تطويرها من قبل مديرية المدارس ليتم ارتباطها بأولويات 2المدارس (،   

ب من الحاضرين ) اإلجراءات الرامية لتحقيق األهداف(. طل الخطة الخمسة عشر وخدمات ( تطبيقات3  الوالية( و
 المشرف العام كتابةً. وكانت التعليقات على النحو التالي:جاوب عليها التي سوف ي قراءة الوثائق واإلدالء بالتعليقات

 
 ، كيف تقوم مديرية التربية بإشراك أولياء أجهزة التكنولوجيافيما يتعلق بالمبادرة باستخدام  -1      

 على مساعدة أطفالهم في استخدام هذه  للتعلمكلمون اإلنجليزية بطريقة محدودة جداً األمور الذين يت          
   األجهزة ؟          

 
 .التكنولوجياجهزة يب أولياء األمور على استخدام أتدر -2     

  
 هل ستقوم "توسا" بمساعدة طاقم العمل المصنف وأيضاً المعلمين ؟ -3     

 
 واجبات المنزلية، هل سيتمكن الطالب الذين يحصلون على خدمة التنقل من المشاركة؟بالنسبة ألندية ال -4     

 
 ما هي المدارس التي ستتوفر لديها أندية الواجبات المنزلية؟ -5     

 
 إستعراض حفل إعادة تصنيف بعض الطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية -4

 أسر الطالب وطاقم العمل.  بفخر حضرهوقد  مارس، 27التصنيف بتاريخ  طالباً في حفل إعادة 86تم تكريم 
 
 إعالن -5

في التعليم الثنائي اللغة خالل هذا العام الدراسي  االنجازاتهمسيتم تكريم السيدة لوبي برامبيال والسيدة لورا ستابلين 
 . 2014مايو  8في ندوة التربية والقيادة في وذلك 

 
 التقييم األذكى والمتوازن -6

ع مدارس االختبار التجريبي للتقييم األذكى والمتوازن. وستبدأ بقية مدارس سانتي إجراء االختبار أربقد بدأت 
المعلمين، أو أو إلى  ،النتائج إلى أولياء أمور الطلبةبتزويد الاألسبوع القادم. هذه هي فرصة للجميع للتعلم. لن يتم 

         إلى الطالب، أو إلى مديرية المدارس. 

http://www.santeesd.net/


 للجنة االستشارية لمدارس سانتي "ديالك" المقبل  عجتماالا -6
من   ،قاعة مجلس اإلدارةمركز الموارد التربوية في في  2014 يونيو 6 في تم تعيين اجتماع لجنة "ديالك" المقبل

 صباحاً.  10:30لغاية السااعة  9:00الساعة 
 
 أسئلة مختلفة ومواضيع اهتمام -7
 لن يطرح أي سؤال. 
 
 تماعتأجيل االج -8

                 صباحاً. 10:23تم فض االجتماع وتأجيله عند الساعة 
 
  

       
      

      
 

  
  

 


