
DELAC Minutes 10/11/2019 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2019  (10أكتوبر )شهر  11

  مركز الموارد التعليمية

 

 

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

  صباحاً.  9:11جتماع عند الساعة انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع -أ

                     

  جدول العلى  الموافقة ديان ألبرت قترحتإقام بونر باستعراض جدول األعمال. و   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

    .جدول األعمالباألكثرية ب نعم على تم التصويت  .االقتراح ماريا باركر )نائب المدير في مدرسة برايد أكاديمي( يدتأو

                        

  : التواصل العام -2  

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام.       

 

 

 بنود جدول األعمال  -3  

  محضر وقائع قام بونر مونتلر بمراجعة ( :  5)شهر  ماي 31الموافقة على وقائع محضر اجتماع  -أ

 االقتراح.  مايكل لوبيز أيدو المحضروقائع الموافقة على  ديان البرتت قترحإ .قالساب 5شهر اجتماع 

  

 دور لجنة ديالك ومسؤولياتها  -ب

 تم استعراض دور لجنة ديالك ومسؤولياتها على الموقع الشبكي لمديرية مدارس سانتي.

 

 تقرير المدير -ت

 الطالب في االجتماع المقبل() يطرح ملف مهمة مديرية مدارس سانتي والرؤية، والملف الشخصي للطالب  -

 أهداف مديرية مدارس سانتي -

 تم استعراض البيان المتعلق بمهمة مديرية مدارس سانتي، ورؤية المديرية وأهدافها على الموقع الشبكي   

 للمديرية.  

 

 " 3اإلشعار األولي واإلشعار السنوي الموجه ألولياء أمور الطالبة / برنامج التمويل "تايتل   -ث         

 . الرسائل األولية سوف ترسل قريبا. وتتضمن هذه الرسائلإلى أولياء أمور الطلبة قد أرسلتالرسائل السنوية    

  ة تصنيف متعلمي اللغة االنجليزية.معايير إعاد   

 

 مور الطلبة والمعلمين اجتماعات أولياء أ -ج

  2019( 11نوفمبر )شهر  8إلى  4 من

https://www.colorincolorado.org 

  لألسر، وأيضا لنجاح الطالب   



الموقع الشبكي هو عن: "كيفية التحضير الجتماعات أولياء األمور مع المعلمين". وهذا الموقع يقدم قائمة اختيار 

 لم.جيدة تتعلق بطفلكم لمناقشتها مع المع

 وب" الخاصة بطفلكم خالل اجتماعكم مع المعلم.أسألوا عن "خطة اإللتحاق بالمستوى المطل

 

   الجدول الزمني لخطة المراقبة المحلية والمساءلة )إلكاب( -ح

يمكن ألولياء أمور الطلبة تقديم مالحظات ومداخالت بشأن خطة المراقبة والمساءلة المحلية. نرحب بجميع 

 في مدرسة ريو سيكو. 2020( عام 3مارس )شهر  12للقيام بذلك بتاريخ أولياء األمور 

 

 الملحق االتحادي اإلضافي لخطة المراقبة المحلية والمساءلة )إلكاب( -خ

 من قبل" 3" ولخطة التمويل "تايتل 1تتناول هذه الوثيقة كيفية يتم دعم الطالب التابعين لخطة التمويل "تايتل 

 مدارس سانتي.مديرية 

" للمجاالت التكميلية ) أمثلة عن برامج التمويل التكميلية : برنامج "روزيتا 3استخدام خطة التمويل "تايتل يمكن 

 ستون" وتمويل مشروع "غالد" ( وأيضا للموظفين.

 

 استعراض لنتائج امتحان "كاسب" أي تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمه  -د

االنجليزية في امتحان "كاسب" لمادة اللغة االنجليزية ولمادة الرياضيات  لقد تم استعراض نتائج متعلمي اللغة

، وبما في ذلك الطالب الذين تمت إعادة تصنيفهم. ولدى مديرية 2019، 2018، 2017نوات : س 3وذلك على 

 . التركيز هو على الصف الثالث.2019مدارس سانتي خطة لزيادة الدرجات التي تراجعت عام 

 

تائج امتحان "إلباك" على االنترنت: إدخلوا على باور سكول. لم تعد النسخ الورقية متوفرة للحصول على ن

  حاليا.  

    
             

     صباحاً. 10:30إلى  9:00 من الساعة 2019( 11نوفمبر )شهر  15االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل:  -ذ

  

 

 .صباحا 10:12تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله -4 


