
DELAC Minutes 1/20/2017 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2017( 1يناير )شهر  20اجتماع لجنة ديالك بتاريخ  وقائع محضر

 صباحاً  10:00إلى الساعة  9:00في مركز الموارد التربوية من الساعة 

 

قدم الحاضرون أنفسهم. واستعرض بونر مونتلر جدول األعمال . 9:18جتماع عند الساعة االتم انعقاد  :إعالن انعقاد االجتماع -1

(. اقترحت تايلين هيكس الموافقة على الجدول وأثنت ماريسال لوبيز فياللفا على االقتراح. فتمت 1يناير )شهر الجتماع  شهر 

 الموافقة.

 

 لم يطلب أي شيء للتواصل العام.التواصل العام:  -2

 

قام بونر مونتلر بمراجعة محضر اجتماع شهر نوفمبر ) شهر ( : 11فقة على وقائع محضر اجتماع شهر نوفمبر )شهر الموا -3

على االقتراح. ( وأتاح الفرصة للحاضرين لمراجعته. إقترحت إيليزابت بريز الموافقة على المحضر وأثنت ليلي كومكي  11

 ر.فصوتت اللجنة ب "نعم" على محضر اجتماع شهر نوفمب

 

تمت إضافة لغة إضافية للجزء الخاص : بتطور مهني لطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزيةالرئيسية مع دعم ا استعراض الخطة -4

من خالل تدريب بتطور متعلمي اللغة االنجليزية  توجيه التطبيق المتعلقتطور المهني من الخطة الرئيسية، وذلك من أجل بال

 جميع طاقم العمل.

 

أرسلت نتائج امتحان االطالع على نتائج امتحان سيلدت )أي امتحان كاليفورنيا لتطور اللغة لدى متعلمي اللغة االنجليزية( :  -5

بواسطة البريد إلى منزل الطالب. وشرح بونر أن نطام المعلومات التعليمية والتربوية منشور على الموقع : "سيلدت" 

 www.cde.ca.gov/ta/tg/el  يمكن كما موقع مديرية مدارس منطقة سانتي.  علىفي جزء موارد أولياء أمور الطلبة

مستويات الو ،النتائج، والدرجاتوتظهر كل تقارير سيلدت واألوصاف في اإلصدارات المترجمة. عينة من االطالع على 

  .المستويات هما تمثليصف شرح يتضمن كما التقرير. في النتيجة اإلجمالية أيضاً و من االمتحان، للمجاالت األربعة

 

 التصنيف إعادة معايير   العديدة التي طرأت على التغيرات بسببمعايير إعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية: -6 -6

بع، ابتداء من الصف الرالذلك  التقييميتم التصنيف. شروط إعادة ، فقد تقرر إنشاء تخطيط لتوضيح لمتعلمي اللغة االإنجليزية

الخاصة بمدارس مديرية  تقييمات القراءةوفي  ،"كاسبامتحان والية كاليفورنيا "نتائج و، امتحان سيلدتنتائج كل من في نظر يو

عن فضال  ،ر الدرجاتاريتقوتؤخذ بعين االعتبار تدرس اإلنجليزية وفنونها. كما   لغةالخاص بأداء ال معيارفي الو ،سانتي

بالغ أولياء أمور الطالب، ويطلب أيضا  مشاركتهم في أجراءات عملية إعادة التصنيف. يتم إ . وأخيرا  مالحظات ومداخالت المعلم

(.3يبدأ الفرز بأسماء المرشحين المحتملين إلعادة التصنيف في شهر مارس )شهر   

 

صباحا . 10:30إلى الساعة  9:00من الساعة  2017( 3مارس )شهر  10في  االجتماع المقبل  – 7   

 

صباحاً. 10:07قد تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -8  

 

  

   

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el

