
DELAC MINUTES 9/25/2015 
 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"
  

   2015 )  9سبتمبر ( شھر  25  فيمحضر وقائع اجتماع لجنة ديالك 
  

   في مركز الموارد التربوية   
 

اً صباح  10:30  إلى الساعة  9:00من الساعة    
 
 

جتماع.  اعالن انعقاد اال1  
       .9:17في تمام الساعة  االجتماعالحاضرين النعقاد دعا بونر مونتلر 

 
      

مقدماتمشتركة و تقديم وجبة إفطارلترحيب وا  .2    
وضح أن . وأ2016-2015ول من العام الدراسي األ االجتماع فيالحاضرين بجميع بونر مونتلر  السيد رحب 

 توفير المعلومات والحصول على ردود فعل حول مواضع وقضايا معينة. الھدف من اجتماعات لجنة "ديالك" ھو
 قام بونر مونتلر منسق قسم التقييم وقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية  بتقديم نفسه، وثم تم التعرف على كل األفراد

في جميع أنحاء القاعة.  الموجودين  
 

  عليھا والموافقة) 9سبتمبر (شھر قراءة وقائع محضراجتماع شھر . 3 
. اقترحت تايلين ھيكس الموافقة على المحضر. وأثنت 2015يونيو  5استعرض بونر مونتلر محضر وقائع اجتماع 

. وتمت الموافقة على محضر االجتماع بنعم. القتراحسوزي مارتن على ا  
 

.  إضافة بنود إلى جدول األعمال4  
ومسؤوليات لجنة "ديالك". اقترح تيري ھاك اصل العام، : التو اقترح السيد مونتلر إضافة بندين إلى جدول األعمال

 الموافقة على ذلك، وأثنت تايلين ھيكس على االقترح.
 

لتواصل العاما  . 5  
أتاح بونر مونتلر الفرصة لتقديم بنود للمناقشة. لم يقدم أحد أي بند إضافي للمناقشة.   

  
    

.  مسؤوليات لجنة "ديالك"6   
واستعرض الوثيقة مشدداً على الخطة الرئيسية لمديرية مدارس  ؤوليات لجنة "ديالك".عرض بونر وثيقة توضح مس

 سانتي وعلى عملية إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية.
  

 *  المسؤوليات: 
رة لمجلس اإلدا قدم المشورة.     يجب على لجنة "ديالك"،  أو اللجنة الفرعية لتعليم متعلمي اللغة اإلنجليزية، أن ت1

مسؤول إداري) (على سبيل المثال، شخصياً، أو بواسطة الرسائل والتقارير، أو من خالل المحلي لمديرية المدارس 
 بالبرامج والخدمات الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنجليزية.

.     يجب على لجنة "ديالك" أن تقدم المشورة لمجلس اإلدارة المحلي لمديرية المدارس بالمھمات التالية: 2  
للبرامج والخدمات التربوية والتعليمية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية      تطوير أو مراجعة الخطة الرئيسية   - أ          

بمديرية المدارس، مع األخذ بعين االعتبار الخطة الفردية للمدرسة النجاز الطلبة.                
كل مدرسة من مدارس المنطقة.إجراء تقييم لالحتياجات على المستوى الفردي ل  -ب         
إنشاء برامج مديرية المدارس، واألھداف، وأھداف البرامج والخدمات الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنجليزية،   - ج        

( مثالً، طلب اإلعفاء من قبل أولياء أمور الطلبة والتمويل).               



على المعلم وعلى مساعد المعلم.   وضع خطة لضمان االمتثال ألي متطلبات تنطبق   -د        
( مثالً، اإلجراءات واإلستمارات). في المنزل السنوي للغة المتداولة مسحأو ال دارة اإلستطالعإ  -ه        
المراجعة والتعليق على إجراءات عملية إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية في مديرية المدارس.  -و        
عليق على اإلبالغات الخطية المطلوب إرسالھا إلى أولياء أمور الطلبة أو األوصياء.المراجعة والت - ز        

 
"/  خطة المراقبة والمساءلة المحلية 3.    برنامج "تايتل 7  

بونر مونتلر -صيغة التمويل للتعليم العام والمساءلة           
وية تحدد كيفية يتم انفاق المال. يجب إنشاء ھي خطة سن للتمويل أوضح بونر أن خطة المراقبة والمساءلة المحلية

الخطة والتعليق عليھا كل عام. يمكن االطالع على خطة المراقبة والمساءلة عبر الموقع اإللكتروني لمديرية 
المدارس. ثم أظھر بونر كيفية االطالع على الموقع الخاص بالخطة وكيفية العثور على الصفحات المترجمة. ال تزال 

تأھلت مديرية مدارس سانتي للحصول قد الحالية. وأوضح بونر أنه خالل فصل الصيف ى على الخطة الترجمة تجر
على التمويل الخاص بتوفير الخدمات الالزمة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين يستوفون بعض المعايير المعينة. يجب 
عى الطالب المؤھلين لھذا التمويل أن يكونوا قد ولدوا خارج الواليات المتحدة، وأن يكونوا قد التحقوا بالمدارس منذ 

ث سنوات. فقد استخدمت مديرية مدارس سانتي ھذه األموال لشراء التراخيص لبرنامج " روزيتا ستون" أقل من ثال
 الذي يدعم الطالب في اكتساب اللغة اإلنجليزية وفي تعلمھا. 

 
بونر مونتلر –.   برنامج "دريم بوكس" 8  

ً إن  ، ھو متوفر للطالب الستخدامه في برنامج "دريم بوكس" للرياضيات، الذي تم استخدامه منذ عام ونصف تقريبا
غة األولية اإلسبانية. عرض بونر للجنة برنامج "دريم بوكس" ووصف ليوفر الدعم بال وھوالمنزل أو في المدرسة. 

وذلك بإجراء التعديالت حسب مستوى  ،كيف تم تصميمه بشكل يسمح للطالب العمل على وتيرتھم الخاصة بھم
علمي اللغة اإلنجليزية لسماع مفردات مادة الرياضيات واللغة األكاديمية. كما تتوفر الطالب. فإنھا فرصة مناسبة لمت

يتم تدريس المواطنة الرقمية في بداية العام الدراسي  ألولياء أمور الطلبة التقارير الخاصة ببرنامج "دريم بوكس".
الشھر. ويجب على المعلمين إرسال  اھذ لتعليم االحترام والمسؤولية. سوف يتم توفير الكلمة السرية بحلول نھاية

 المعلومات الخاصة ببرنامج "دريم بوكس" إلى المنزل. 
أعرب أحد أولياء مور الطلبة عن قلقه على االعتماد بشكل كبير على أجھزة الكمبيوتر وعلى التكنولوجيا. فأوضح 

ن الكمبيوتر والتكنولوجيا ليست بديالً عن التوازن عند استخدام ال " أي بادز"، مؤكداً أ للجوء إلى عمليةبونر أھمية ا
للطالب. مناسبةالتعليم التقليدي. إن ال "أي بادز" ھي األمثل للتعليم الشخصي وھي تقوم بتلبية االحتياجات المحددة وال  

 
بونر مونتلر   –تقييم كاليفورنيا ألداء الطالب وتقدمه "كاسب"   . 9  

عبر البريد إلى أسر الطالب من الصف الرابع للصف الثامن والتي بينت  استعرض بونر النماذج التي كانت قد أرسلت
فصل الربيع. كما أظھر بونر كيفية البحث على الموقع " كاسب" في الدرجات التي حققھا الطالب خالل اختبار 

لغة لة باعن موارد خاصة باختبار"كاسب". وأظھر بونر دليل أولياء أمور الطلباإللكتروني لمديرية مدارس سانتي 
 اإلسبانية وأوضح أنه يتوفر أيضاً بلغات إضافية أخرى.

 
بونر مونتلر    –.  مسؤولية البرنامج ووضع الطالب المتعلم اللغة اإلنجليزية 10  

. تصنيفھمومتعلمي اللغة اإلنجليزية وضع استعرض بونر عملية تحديد   
ا يتم ملء ھذه االستمارة من قبل أولياء أمور الطلبةلماذ –اإلستطالع للغة الرئيسية بالمنزل استمارة المسح و*    
المطلوب. وتحدد نتائج ھذا االمتحان الدعم األكاديمي اإلضافي الالزم. يجرى امتحان الواليةاعتماداً على الردود       

 *  تقييم اللغة األساسية األولية الغير رسمي   
ستوى المتوسط المبكر المستوى المبتدء والم –التمھيدي*  المستوى اإليوائي   

الوضع المنظم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية: يتم سحب الطالب من الصف ويقدم لھم التعليم المحدد من أجل تحسين       
اكتسابھم للغة اإلنجليزية. ويعمل المساعدون الذين يتكلمون لغتين مع المعلمين لتحسين التعلم لدى الطالب.           

المستوى المتوسط، والمتقدم المبكر، والمتقدم –لعادي *  المستوى األساسي وا  
مستوى جيد في امتحان الكفاءة والمھارة في اللغة اإلنجليزية.ال يتم سحب الطالب خارج الصف النھم قد حققوا       
.العادي المعلمون يدعمونھم الكتساب اللغة في داخل الصف الدراسيو ال يزال       

بل أولياء أمور الطلبة: يتم تقديم التعليم للطالب بلغتھم األم واألولية. ھذه العملية غير *  طلب عملية اإلعفاء من ق  



متوفرة في مديرية مدارس سانتي.              
 

          
اجتماع لجنة "ديالك" المقبل .  11  

صباحاً،  10:30 إلى الساعة 9:00، من الساعة 2015 )11نوفمبر (شھر  6في يوم الجمعة حدد االجتماع المقبل 
  في قاعة مجلس التربية والتعليم في مركز الموارد التربوية. 

  
  أسئلة مختلفة  . 12

  لم تطرح األسئلة.
  
  .   كتب وكوبونات مجانية13 

   قامت إلفيا ماريسكال بتوزيع الكتب والكوبونات المجانية للحاضرين. 
   
تأجيل االجتماع  -11   

صباحاً. 510:1الساعة  في تمامتم فض االجتماع   
 

  
  
   


