
DELAC MINUTES 5/31/2013 

 

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

  2013مايو  31 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 المونتلر بونر دعا السيد 

كما دعا السيد مونتلر الحاضرين لتناول وجبة اإلفطار الكونتينانتال.صباحا.  9:15الساعة  عند  
     
والموافقة عليه شهر إبريلجتماع اقراءة محضر وقائع  – 2  

حاجة  ةليس هنالك أي هلوحظ أنقد و .2013 أبريل 19 محضر وقائع جلسة بونرالسيد  استعرض
 وقائع الموافقة على إليزابت بريز ل على وقائع الجلسة السابقة. فاقترحت السيدةإلجراء أي تعدي

وتمت الموافقة على وقائع االجتماع.. إكسل ماتياس وأثنت على ذلك السيدة ،المحضر  
 

إقتراح لتعديل جدول األعمال -3  
السيدة لوبي برامبيال  تمونتلر إضافة بند التطبيق الموحد إل جدول األعمال. اقترحاقترح السيد 

أثنت على االقتراح السيدة ميليندا بريل. فتمت إضافة هذا البند إلى جدول األعمال. ، ثم الموافقة   
 

شريل كوزارت/ مديرة الفرع -نادي القراءة لفصل الصيف في مكتبة مقاطعة سانتي -4  
العديد من البرامج المجانية المتاحة لجميع األعمار في فرع سانتي وغيره  كوزارتة وصفت السيد

. كما ودعم محو األمية الكتب المجانية، وبرامج القراءة من فروع مكتبات سان دييغو. تقدم المكتبة
 ناقشت السيدة كوزارت البرنامج المجاني لمحو األمية للكبار، الذي يدعى "لرن" أي "تعلم" والذي

يقدم دروساً خصوصية من معلم واحد لتلميذ واحد، والدورات المؤلفة من مجموعة صغيرة، وبرامج 
الكمبيوتر لتحسين القراءة والكتابة ومهارات التحدث. وسوف يتوفر التشخيص الصحي المجاني. 

كما  اإلسبانية، والعربية.ويمكن الوصول إلى موقع المكتبة اإللكتروني وذلك باللغة اإلنجليزية، 
وأيضاً التعرف  ،لمكتبةلعضوية اشتراك المجاني اليمكن الوصول إلى التطبيق الخاص ببطاقات ا

 ً بواسطة شبكة اإلنترنت.   ،على األحداث التي تعقد شهريا  
 

ساندي رولدان وإنجيل /  –نادي ال "واي إم سي إي" في المنطقة الشرقية من سان دييغو  -5
كامرونفي موقع  –منسقي مراقبة الطفل   

إن االشتراك بالعضوية ليس ضرورياً الستخدام الموقع. ولكن هناك بعض الفوائد من العضوية  
)مثالً في التسعير(. فهناك عضوية لألسرة )الدفع شهرياً(، وللشباب والمراهقين ) معدل مقطوع 

ل عن البرامج المائية، والرقص، ونشاطات الجمباز، ساندي رولدان وأيضاً إنجيسنوي(. تحدثت 
 فضالً عن مركز اللياقة البدنية. ووصفوا أيضاً البرامج المتوفرة للمخيم الصيفي األسبوعي.

 
 
 



التعليميةلورا سبنسر  / المنسقة المسؤولة عن التكنولوجيا  –التسلط عبر اإلنترنت  -6  
نوات العشرة الماضية قد حصل تغيير في لورا سبنسر أنه على مدى السالسيدة أوضحت  

، كما الوصول الفوري والسريع لمزيد من المعلومات إمكانية التكنولوجيا. فأصبح لدى الطالب
بعدة  تسلط يمكن أن يحصللأصبحوا قادرين على توجيه هذه المعلومات وإرسالها إلى اآلخرين. فا

شددت السيدة سبنسر على  لذلكى اإلنترنت. إلى انطالق الشائعات عل تهديد طرق إبتداءاً من إرسال
علماً أنه نترنت، بما في ذلك معرفة كلمات المرور الخاصة بهم. إهمية مراقبة استخدام األطفال لإل

 ينبغي اإلبالغ عن اكتشاف أي تسلط إلى الشرطة. 
 

بونر مونتلر  -نظام التطبيق الموحد  -7  
ريقة التي تحصل بواسطتها مديرية مدارس سانتي أوضح السيد مونتلر أن التطبيق الموحد هو الط

على التمويل من حكومة الوالية ومن حكومة الدولة اإلتحادية. يتم تزويد األموال للبرامج المحددة 
شهر يونيو. ترسل من خالل نظام التطبيق الموحد والبيانات )كارس(. وتتم تلك العملية سنوياً في 

كما  التمويل الضروري.لتقديم طلب فصل الربيع لبيانات في كل مديرية تعليمية وتربوية محلية ا
سوف يتم استعراض ويجب اإلبالغ وتقديم البيانات عن جميع األموال التي انفقت إلى "كارس". 

جراء الخاص بنظام التطبيق الموحد من قبل أحد رؤساء لجنة "ديالك".إلل  
 

   اسئلة ومواضيع اهتمام -8  
"كيف يمكن مراقبة الطالب الذين تمت إعادة تصنيفهم من برنامج متعلمي قد طرح السؤال التالي : 

فرد السيد مونتلر أن المراقبة تتم على مدة سنتين من خالل اختبارات مديرية  اللغة اإلنجليزية ؟ "
مية، ومراقبة الدرجات، وتعليقات المعلمين سمدارس سانتي، ومن خالل امتحانات الدولة الر

توفر برامج أخرى لدعم التعليم وتقديم المساعدات الضرورية إذا انخفض ومالحظاتهم. كما ت
 المستوى الدراسي لدى الطالب. 

 
الكتب المجانية -9  

الكتب المجانية المختلفة ألولياء األمور في نهاية االجتماع. وزيعقامت السيدة الفيا ماريسكال بت  
  

   للجنة "ديالك" االجتماع المقبل .11
مركز  في ،3201 سبتمبر 27في يوم الجمعة  للجنة "ديالك" االجتماع المقبل موعدتحديد  تم

اً. صباح 10:30إلى الساعة  9:00 الساعة منوية في قاعة مجلس اإلدارة، بالموارد التر  
 

   فض االجتماع -12
ً  :4510فض االجتماع رسمياً عند الساعة  . صباحا  


