
DELAC Minutes 10/20/2017 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2017 ( 10أكتوبر ) شهر  20 اجتماع لجنة ديالك بتاريخ  وقائع محضر

    

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

  

قدم بونر نفسه. . 9:09 جتماع عند الساعةانعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

 وقدم أيضاً كارين كيزادا التي تعمل في مدرسة كارلتون هيلز ومدرسة كارلتون أوكس.
   

 .جدول أعمال االجتماعالموافقة على بونر مونتلر  طلب ستعراض جدول األعمال وإقراره:إ -ب 

     على االقتراح. ليزابت بيريزاأثنت إلفيا ماريسكال الموافقة على جدول األعمال و اقترحت

 

   التواصل العام -2

 خالل هذا الوقت، إن المواطنين مدعوون لمخاطبة اللجنة االستشارية لمديرية مدارس سانتي      

 حول أي بند غير مدرج على جدول األعمال الخاص بهذا االجتماع . وتتبع اللجنة سياسة الحد 

 لم يطرح أي موضوع للمخاطبة.  .من مدة التكلم إلى خمس دقائق ألي متكلم

 

 

 بنود جدول األعمال 

 

قام بونر مونتلر بمراجعة محضر ( : 9)شهر  سبتمبرالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر  -أ

إليزابت وأثنت  ،المحضروقائع الموافقة على  تايلين هيكسإقترحت  (.9)شهر  سبتمبراجتماع شهر 

 . جتماع المحضر اعلى  فوافقت اللجنةعلى االقتراح.  يريزب

 

والكشف الملحق لإلشارة على إنجازات متعلم اللغة االنجليزية  /خطة االلتحاق بالمستوى المتوقع -ب

أوضحت إليزابت بيريز أنه يجب على أولياء أمور الطلبة أن يَطلعوا على كل لكل فصل دراسي: 

من الوثيقتين خالل اإلجتماع مع المعلمين. وتم عرض الوثيقتين على اللجنة لالطالع عليهما. 

وأوضحت إليزابت كيف يجب أن تقرأ خطة االلتحاق بالمستوى المتوقع. وشرحت أيضاً كيفية 

في كل كل فصل. وأفادت أن أولياء أمور الطلية سوف يتلقون هذا الكشف استخدام الكشف الملحق ل

   فصل من الفصول الدراسية الثالثة.

 

 أنه بعد إعادة تصنيف الطالب  ذكر بونر مونتلروثيقة مراقبة الطلبة الذين تمت إعادة تصنيفهم:     -ج

 لمدة أربع سنوات )كانت أن تتم مراقبتهم إلى ال يزالوا بحاجةمن برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية،         

 المدة سنتين في السابق(.        



 تحدثت كيلي سنايدر عن كيفية التحضير بونر مونتلر:  -إجتماعات أولياء أمور الطلبة مع المعلمين  -د

 ض من هذه االجتماعات وما يجب أن يتوقع رالجتماعات أولياء أمور الطلبة مع المعلمين. وناقشت الغ    

 قدمت كيلي عينة من     ثم . وأيضاً، أبلغت كيلي اللجنة أنه يمكن طلب المترجمين. أولياء أمور الطلبة    

 األسئلة التي يمكن أن يسألها أولياء أمور الطلبة للمعلم. فطلب أحد األولياء أن تترجم هذه األسئلة إلى      

 سوف تتوفر على الموقع اإللكتروني:بانية واللغة العربية. أفاد بونر أنه سوف تتم ترجمتها واللغة اإلس    

    santeesd.net  

 

 وصف بونر التقييم الجديد إلجادة إمتحان "إلباك" أي تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا:   -ه

 . والمدة التي يمكن أن يجرى فيها االمتحان تمتد مناللغة اإلنجليزية الذي سيحل محل امتحان "سيلدت"    

 (. وسوف يتم تقييم الطالب الذين كانوا يقدمون امتحان 5مايوس )شهر  31( إلى 2فبراير )شهر  1    

      ً  من خالل االمتحان الجديد "إلباك". وهذا التقييم الجديد لديه أربع مستويات بدالً من خمسة. سيلدت سنويا

 

 شرح بونر أن مديرية برنامج "روزيتا ستون" لتعليم اللغة اإلنجليزية والمقدم ألولياء أمور الطلبة:   -و

 مدارس منطقة سانتي سوف توفر برنامج "روزيتا ستون" ألولياء أمور الطلبة المتعلمي اللغة اإلنجليزية      

 ذو ترخيص يصلح لعدة سنوات، ويبقى فعاالً  الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم باللغة اإلنجليزية. وهو     

 طالما يتم استخدامه. يحتاج أولياء أمور الطلبة إلى أن يكون لديهم خدمة االنترنت والسماعات الخاصة     

 بالكمبيوتر.     

 

  حين يقوم الطالب بالتسجيل في برنامج "دريم بوكس" االطالع على برنامج "دريم بوكس" للرياضيات:  -ز

 يتمكن أولياء أموره من الوصول إلى حساب الطالب الخاص به وثم مشاهدة التقارير المختلفة.    

 

  10:30لغاية الساعة  9:00من الساعة  2018( 1يناير )شهر  19هو في االجتماع القادم للجنة ديالك:  -ح

 صباحاً .    

 

 باحاً.ص 10:30تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:   -ط

  

          

 

   

  

                                

 


