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 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"

  

   5105 ( 6يونيو )شهر  5  فيمحضر وقائع اجتماع لجنة ديالك 

  

   في مركز الموارد التربوية   

 

اً صباح  01001  إلى الساعة  0011من الساعة    

 

 

 

 

مقدماتمشتركة و جبة إفطارتقديم ولترحيب وا  .1    
قدم بونر نفسه ، ودان بروتي، .صباحا   9:12الساعة  في تماماالجتماع  لعقدالحاضرين بونر مونتلر  السيد تدع 

وإيلين مورينو. ابلغ بونر اللجنة أن إيلين مورينو سوف تغادر مديرية مدارس منطقة سانتي وستعود إلى مديرية 
      عام المقبل. سوف نفتقدها.  مدارس سان دياغو الموحدة في ال

 
 

لتواصل العاما  . 2  
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية أي لجنة "ديالك" حول أي بند ليس على  دعي الحاضرون لمخاطبة اللجنة االستشارية 

  جدول األعمال. لم يمارس أحد حقه بالتواصل العام ضمن الخمس دقائق المتاحة. 
    
 

  والموافقة عليها (5مايو )شهر ع شهرقراءة وقائع محضراجتما . 3

استعرض بونر مونتلر محضر وقائع اجتماع شهر مايو . وأشار بونر أنه تم نشر الردود على تعليقات اللجنة حول 

تم االقتراح على الموافقة على و خطة المراقبة المحلية والمساءلة على الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سانتي.
  . فتمت الموافقة على محضرأفريقا رويزوأثنت على االقتراح السيدة  ،إليزابت بيريز دةمن قبل السيالمحضر
بنعم من الحاضرين. االجتماع  

 
 

المنسق / تكنولوجيا التعليم –وتي ادان بر –.  التسلط عبر اإلنترنت 4  
سخ المطبوعات المتوفرة ووزع نور بوينت" حول التسلط عبر اإلنترنت. اوتي للجنة عرضاً بواسطة ال"باقدم دان بر

باللغة اإلسبانية عن العرض ) الباور بوينت(. وأشار إلى أهمية مناقشة موضوع التسلط عبر اإلنترنت مع الطالب 

. وعّرف التسلط عبر اإلنترنت بأنه استخدام أي أداة رقمية والكترونية همنظراً لتوفر مختلف أنواع األجهزة التقنية مع

وإحراجه. وناقش أسباب التسلط ، شخص ما، ومضايقته ساءةاالستمرار والتكرار بإبهدف ) هواتف، إنترنت، الخ( 

عبر اإلنترنت، والطرق المستخدمة للتسلط، وسبل وقف التسلط عبر اإلنترنت، واستراجيات تعليم األطفال لمنع 

 التسلط من الحدوث. 

قمية للتربية الوطنية لجميع الطالب كجزء من وتي أن مديرية مدارس منطقة سانتي توفر المناهج الراوأوضح دان بر

وهناك جلسات الجلسات الجماعية التي تعقد للتكلم عن السلوك. كما هناك دروس تدريبية لجميع المعلمين واإلداريين. 

خاصة ألولياء أمور الطلبة ) سوف يصدر جدول أوقاتها وتاريخها في فصل الخريف( كما هناك موارد ومواد عبر 

اإلنترنت موجهة ألولياء أمور الطلبة على الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سانتي. والمعلمون واإلداريون في 

كما دعا دان أي أسئلة أو استفسارات يطرحها أولياء أمور الطلبة. مديرية المدارس هم دائماً جاهزون لإلجابة على 

         براوتي أي شخص التصال به إذا كانت لديه أي أسئلة. 

  
 
 



 بونر مونتلر – ")الثالث(   IIIتقرير التمويل "تايتل  -5
 إلىطلب بتقديمها  التي تحصل عليه من خاللوهو التمويل االتحادي الخاص بمديريات المدارس  "IIIالتايتل "

وينقسم التمويل حين يتم استالمه على جميع الحكومة الفدرالية االتحادية، ولكن تتم إدارته من قبل حكومة الوالية. 
مدارس سانتي. عرض بونر وثائق تبين التمويل خالل السنوات الثالث األخيرة. والتطبيق الحالي لهذا العام، وأين 

هذه المعلومات. وثم أوضح أن المديرية  استعراضأن تستخدم األموال. فقام بسوف تقرر مديرية مدارس سانتي 
 "IIIوالتمويل " تايتل  ،للطالب المحدودين في اتقان اللغة اإلنجليزية "ألف جزء""  IIIستقدم طلبا  للتمويل "تايتل 

ى مصدر التمويل. ثم طلب باالطالع عل "ديالك" لجنةبونر مونتلر أن تقوم للطالب المهاجرين. وطلب  "جزء  ألف"
مجلس التربية والتعليم  من اللجنة أن توصيمن اللجنة أن تقوم بطرح األسئلة إذا كانت هناك أي أسئلة. كما طلب 

ثم و ،الموافقة على الطلب" للحصول عليه. اقترحت السيدة إليزابت بيريز  IIIبالموافقة على طلب التمويل "تايتل 
االقتراح. لم تسجل أي أصوات معارضة، وكانت األصوات بنعم باالجماع، لذلك تمت  أثنت السيدة أفراح سومو على

   " . IIIالموافقة على االقتراح. فأوصت اللجنة بأن يوافق مجلس التربية والتعليم على طلب التمويل "تايتل 
  
 
 أسئلة مختلفة  - 6

 لم تطرح األسئلة.
  
   
اجتماع لجنة "ديالك" المقبل -7   

صباحا ،  21:01إلى الساعة  9:11، من الساعة 1125( 9سبتمبر )شهر  15في يوم الجمعة جتماع المقبل حدد اال
  في قاعة مجلس التربية والتعليم في مركز الموارد التربوية. 

  
  
تأجيل االجتماع  -11   

صباحا . 21:25الساعة  في تمامتم فض االجتماع   
 
  
  
   


