
DELAC MINUTES 5/6/2016 

 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"

    6201 (5مايو )شهر  6في محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك  

اً صباح  10:30  إلى الساعة  9:00  من الساعة في مركز الموارد التربوية     

 

 

  .ا  صباح 9:14عند الساعة لعقد االجتماع الحاضرين بونر مونتلر  السيد ادع -اعالن انعقاد االجتماع .1  
   
على الجميع  وجبة االفطار وتمنى تناول اللجنة إلىبونر  دعا -ديم وجبة إفطار مشتركة والمقدماتلترحيب وتقا .2 

رك وفي مدرسة كارلتون وقدم مايكل ونغ مساعد ثنائي اللغة الجديد في مدرسة كاهون با االستمتاع بتناول اإلفطار.
هيلز، وأيضا  وندي بندر التي تعمل في مدرسة هيل كريك كمساعدة ثنائي اللغة. ثم قام المساعدون لثنائي اللغة 

   اآلخرون بتقديم أنفسهم.  
  
 

أحد أي شيء للتواصل العام أو يطرح لم يطلب. التواصل العام 3  
 
 

إليزابت بيريز الموافقة على  اقترحت والموافقة عليه (3)شهر  مارس قراءة وقائع محضراجتماع شهر – 4
  المحضر. وأثنت على االقتراح السيدة لوبي برامبيال. فتمت الموافقة على محضر االجتماع. 

 
  

استعرض بونر جدول األعمال.استعراض جدول األعمال  -5  
 
 

ة على الصفحة الرئيسية من الموقع مراجعة المسودة األولى المتوفر - المساءلة المحلية و مراقبة الخطة  -6
   http://www.santeesd.net/Page/11538اإللكتروني لمديرية المدارس في سانتي:

 
لمداخالت المعنيين للعام الدراسي  السيد بونر مونتلر وثيقة ملخص خطة المراقبة والمساءلة المحلية استعرض  *

تخدمة لتحضير مسودة الخطة.استعرض بونر الوثيقة وشرح الخطوات المسف.2016-2017  
 

 *  التعليقات العامة والمالحظات
   التعليقات واألسئلة الموجهة للمشرف العام:   
؟تعليم فن الخط في الكتابة المراقبة والمساءلة خطةهل تتضمن   -1     
 علمي اللغة اإلنجليزية : ما هي اإلجراءات التي تقدمها الخطة لزيادة دعوة أولياء أمور الطلبة المت9اإلجراء   -2   

مترجمين؟ال الحاجة إلى وتوفير تلبيةلزيادة مشاركتهم في جلسات عمل مع و          
مع وجود التعليم المشترك الجديد، كيف يستطيع أولياء أمور الطلبة مساعدة أطفالهم في المنزل؟ وهل هناك   -3     

موقع الكتروني يمكن الوصول إليه لهذا السبب؟          
كيف تعالج خطة المراقبة والمساءلة الترجمة للرسائل الصوتية المرسلة إلى المنزل؟  -4     

"غوغل"؟ بواسطةالترجمة  استخدام  ترجمة الدقيقة بدال  منلكيف تنفق الموارد نحو ا  -5     
جراءات التعليم؟من هم المؤهلون وكيف تتم النشاطات وإ -متابعة الدراسة في فصل الصيف: 15اإلجراء   -6     
هل هناك خطط للتوسع في برنامج متابعة الدراسة في فصل الصيف بحيث يشمل الطالب اآلخرين ويمدد  -7     

ألكثر من ثالث سنوات؟         
هل يمكن توفير التنقل من حرم مدرسة الطالب العادية إلى حرم المدرسة الصيفية؟ -8     
األسئلة والتعليقات عبر الموقع اإللكتروني.طرح المزيد من ثم دعا بونر الحاضرين ل   
 
 



  2016( 4أبريل )شهر  12استعراض حفل إعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية الذي أقيم في  -7
ألنهم أصبحوا يتقنون اللغة اإلنجليزية.طالبا   102كان الحدث رائعا  وقد تم إعادة تصنيف    
 
 

ي   ندوة القيادة وتعليم القراءة والكتابة هإن المكرمون  –ر لتعليم القراءة والكتابة الندوة السنوية السابعة عش -8
حفل تقدم خالله الجوائز لتكريم أشخاص مميزين. وقد اختارت مديرية مدارس سانتي ماريسيال فياللفا وإكسيل 

 ماتياس لتكريمهما.
 
 

سوف يقوم طالب الصف الثالث لغاية الب ولتقدمهم "كاسب" أي تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطحولمعلومات  -9
مايو. يتم استخدام هذا االختبار لرصد تقدم  29( لغاية 5مايو )شهر  16الصف الثامن بتقديم هذا االمتحان ابتداء  من 

 الطالب وتحسن التعليم والتعلم. سيتم توفير النتائج والدرجات ألولياء أمور الطلبة على األرجح في شهر أغسطس.
 
 

سوف يكون هذا البرنامج بمثابة متابعة وتواصل لتقديم المساعدة والدعم معلومات حول مدرسة فصل الصيف  -10
القوانين، يجب أن يّوجه التمويل  بموجب في العام الدراسي المقبل.طلوب تعليم الملبمستوى ا اللحاق من أجل للطالب

فئة  -متعلمي اللغة اإلنجليزية، فئة  -ثالث من الفئات التالية:  في هذا البرنامج للطالب الذين يستوفون فئة واحدة أو
لطالب الذين يحصلون على وجبة غداء مجانية أو مخفضة فئة اللتبني، أو األطفال الذين هم "فوستر" أي وضعوا 

  السعر.
   

 
حتى   9:00اعة من الس ، 2016( 6يونيو )شهر  10حدد االجتماع المقبل في  اجتماع لجنة "ديالك" المقبل -9

.92071شارع كوياماكا ، سانتي كاليفورنيا  9619صباحا ، في مركز الموارد التربوية  10:30الساعة   
  
  

لم تقدم أو تطرح أي أسئلة من قبل الحاضرين. : األسئلة ومواضيع االهتمام10  
  
 

تأجيل االجتماع  -11  
صباحا . 10:31تم فض االجتماع عند الساعة   


