
DELAC Minutes 10/12/2018 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2018  (10)شهر أكتوبر  12

  مركز الموارد التعليمية

 

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

رحب بونر بالجميع وحصل . 9:05جتماع عند الساعة انعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

  التعرف على الموجودين في القاعة.

                                      

االقتراح.  كيلي سنايدر يدتأو .على جدول األعمالفقة االمو إايزابت بيريز قترحتإ   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

      نعم. األعمال بباألكثرية على جدول تم التصويت 

                                                  

 لم تقدم أي مواضيع للطرح أثناء التواصل العام. :  التواصل العام -2  

 

 بنود جدول األعمال  -3  

ت إقترح .الجتماعامحضر وقائع قام بونر مونتلر بمراجعة ( : 6)شهر يونيوالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر -أ

 وتم اقتراح الموافقة بنعم.االقتراح.  ماريسيال فيالفا أيدتو المحضروقائع الموافقة على  جنيفر ماهوني

 

 .DELAC"ديالك"  وصف بونر مونتلر وظيفة لجنة  دور لجنة "ديالك" ومسؤولياتها :  -ب
 

       ر أظهر بونر مونتل ": 3"تايتل  العنوان الثالث /األولية والسنوية   أولياء أمور الطلبةبالغ االخطار أو إج. رسالة 
 الموجهة ألولياء أمور الطلبة.  اإلخطار السنوي واألولي رسالةينة من الرسائل وشرح الغرض من عي
 
. قدمت إليزابيث (11)شهرنوفمبر 16و  9في الفترة ما بين االجتماعات  تعقداجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين:  -د 

يجب . جتماع. أوصت إليزابيث بإنشاء قائمة من األسئلة قبل االأولياء أمور الطلبة في االجتماعات تساعدبيريز معلومات 
 ColorinColorado.org سايتإذا كانت الترجمة ضرورية. يحتوي موقع الويب ،في وقت مبكرمسبقاً، غ المدرسة أبال

وخالله وبعده. يجب على أولياء األمور رؤية  جتماعنجليزية واإلسبانية الستخدامها قبل االعلى نصائح متوفرة باللغتين اإل
 وذلك خالل االجتماعات. ،والتقارير الملحقة الخاصة بأداء متعلمي اللغة االنجليزية ،خطط التنفيذ

 
إلى ر بونر مونتل عرض:    ELPAC اللغة االنجليزيةلمتعلمي كاليفورنيا المتحان خاصة بأولياء أمور الطلبة  ه. موارد

عبر اإلنترنت  ELPAC رين المتحاناوالتم اللجنة أين يمكن العثور على الموارد. يمكن الوصول إلى اختبارات الممارسة
على موقع لخاصة بمتعلمي اللغة االنجليزية يمكن اتباع الخريطة ا. صففي المنزل أو في الهذه الموارد  ستخدامويمكن ا

  . وزارة التعليم 
     
  والسكرتير. بونر مونتلر بتوزيع نماذج الترشيح للرئيس ونائب الرئيس  قام: نائب الرئيس والسكرتيرو تعيين رئيس اللجنة.و 

  

   صباحاً. 10:30إلى  9:00 من الساعة 2018(12ديسمبر)شهر  21االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل: - ز

 

   صباحاً. 10:15تم فض االجتماع عند الساعة : االجتماع وتأجيلهفض  -4 


