
DELAC Minutes 3/9/2018 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2018( 3)شهر  مارس 9  

  مركز الموارد التعليمية

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

                                      . 9:14جتماع عند الساعة انعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

 الموافقة  ليلي كومكي اقترحتقام بونر مونتلر باستعراض جدول األعمال.  ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

                                                   باألكثرية على جدول األعمال ب "نعم".   تم التصويت جينيفر ماهوني على االقتراح.  أثنتو .على جدول األعمال                

               

 :  التواصل العام -2

وذلك في المدة ما قبل ابتداء الدوام أعرب أحد أولياء أمور الطلبة عن قلقه إزاء موقف السيارارت في مدرسة كارلتون هيلز 

على أولياء األمور الوصول إلى الموقف. وتعطى األولية لذوي التعليم الخاص، فهو مسموح لهم. لقد الدراسي. ال يمكن 

أوضح بونر أنه سوف ينقل هذا الموضوع الذي عرض بلجنة "ديالك" إلى مدرسة كارلتون هيلز. كما أوصى بأن تعرض هذه 

من خالل جدول أعمال اجتماع لجنة "ديالك" القادم وسوف يتم االطالع  األمور في اجتماع المجلس الخاص بموقع المدرسة.

 على إجراءات التحديث التي حصلت بالنسبة لموقف السيارات في مدرسة كارلتون هيلز. 

 

بالقيام بالتواصل مع معلم الصف ألنه يوجد إمكانية الوصول إلى معرفة مهام الطالب. فأوصى بونر  كما طرح السؤال حول

   لكل صف تنظيم بشكل مختلف. 

 

 بنود جدول األعمال  -3
 .شهر فبرايرجتماع اقام بونر مونتلر بمراجعة محضر ( : 2)شهر فبرايرالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر  -أ

على  فوافقت اللجنةعلى االقتراح. إريكا أدمونستون وأثنت  .المحضروقائع الموافقة على ت جنيفر ماهوني إقترح

 .ب "نعم" باألكثريةجتماع المحضر ا

  

عرض بونر فيديو من إعداد دان بروتي لإلبتداء جلسة المعنيين:  –الخطة المحلية للمراقبة والمساءلة )إلكاب(  -ب

ى موقع مديرية مدارس سانمتي لع هذه الخطةبالجلسة. وثم أوضح بونر أين يمكن إيجاد المعلومات حول 

 المتعلقة ب"إلكاب" عبر الموقع اإللكتروني.  يمكن إضافة األراء والمداخالتكما اإللكتروني. 

اللجنة أن أعضاء من  . وطلب2018ثم استعرض بونر الموجز التنفيذي للخطة المحلية للمراقبة والمساءلة لعام 

الموضوعة في الغرفة والتي تركز على ثالثة مجاالت: أوضاع التعلم الملصقات  مستخدمينيكتبوا تعليقاتهم وأرائهم 

( ما هي مجاالت األداء 1وكان لكل مجال أربعة ملصقات مع األسئلة التالية وشروطه، ونتائج الطالب، والمشاركة. 

ما هي  (3( ما هي المجاالت التي هي دون مستوى التوقعات؟ 2التي هي حسب التوقعات أو التي تفوق التوقعات؟ 

( إلى ما أو أين تقترح أن نلجأ أو نذهب إبتداءاً من اآلن؟ 4بعض المالحظات المفاجئة أو غير المتوقعة في البيانات؟ 

. كما سيكون 2019-2018الخطة للعام الدراسي  لوضعوأوضح بونر أهمية تعليقات اللجنة  التي سوف تستخدم 

 .حول  هذه الخطةاألسئلة على المشرف العام لطرح  أخرىهناك فرصة 

        

 صباحاً. 10:30إلى الساعة  9:00من الساعة  2018أبريل  13االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل:   -ج 

 

 .10:33تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4


