
DELAC Minutes 3/15/2019 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2019  (3)شهر  مارس 15

  مركز الموارد التعليمية

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

وقام باستعراض . 9:13جتماع عند الساعة االانعقاد عن أعلن عَرف بونر عن نفسه و :إعالن انعقاد االجتماع -أ

                     ووظائفها. دور لجنة ديالك

 . جدول العلى فقة االمو  ليلي كومكيقترحتإقام بونر باستعراض جدول األعمال. و   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

                                نعم. األعمال بباألكثرية على جدول تم التصويت  .االقتراح إليزابت بيريز يدتأو

سال أحد أولياء أمور الطلبة عن اإلبالغ الذي يرسل لإلعالم عن اجتماع ديالك. أوضح بونر أنه يتم  :  التواصل العام -2  

اجتماعات ديالك. قال بونر فأوضح أحد األولياء أنه ال بفهم ما هي إرسال مراسلة هاتفية ونشرة إعالنية إلبالغ أولياء األمور. 

  أنهم سوف يحاولون البحث عن وسائل أخرى لجلب المزيد من أولياء األمور للمشاركة في هذه االجتماعات.

أرادت السيدة سومو المزيد من التوضيح حول موضوع الحضور والغياب. صرح بونر بأنه يجب على أولياء أمور الطلبة 

يوماً في السنة.  18م الطالب. ويحدث التغيب المزمن إذا تغيَب الطالب أكثر من االتصال بكاتب الحضور عند مرض طفله

 أيام في السنة.  4ويمكن إعفاء األعياد الدينية لمدة ال تتجاوز 

 

 بنود جدول األعمال  -3  

   .الجتماعامحضر وقائع قام بونر مونتلر بمراجعة ( :  1)شهر ينايرالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر -أ      

 وتم اقتراح الموافقة بنعم.االقتراح.  ماريسيال فياللفا أيدتو المحضروقائع الموافقة على  ت إليزابت بيريزإقترح

 

 االمتحان على الكبيوتر.  في العام المقبل، سوف يتم إجراءامتحان "إلباك" أي تقييم االمهارة بللغة االنجليزية :   -ب    

 

: تحدث بونر عن الطريقة التي يتم بها جلسة مداخالت أولياء األمور ألمعنيين -الخطة المحلية للمراقبة والمساءلة   -ج   

وتم توزيع وثقة الخطة المحلية "إلكاب" الخاصة تمويل المدارس. يجب أن تحدد مديرية المدارس كيف تنوي انفاق األموال. 

قام بونر بمراجعتها. واستعرض ثمانية مجاالت ذات أولوية بالنسبة لوالية بمديرية مدارس منطقة سانتي على األعضاء و

كاليفورنيا، وأهداف مديرية مدارس سانتي، وكيف سوف تستخدم مديرية مدارس سانتي التمويل لتحقيق األهداف. ودعا بونر 

بونر كيفية الوصول إلى "إلكاب"  اللجنة للرد على االسئلة المتعلقة بشروط التعلم، وبنتائج الطالب، وبالمشاركة. وأوضح

   الخطة المحلية للمراقبة والمساءلة عبر االنترنت حتى يتسنى ألولياء األمور تقديم المزيد من التعليقات واألراء. 

 

 أوضح بونر أن امتحان "كاسب"معلومات ألولياء األمور:  –تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمهم "كاسب"  -د   

الموجهة ألولياء أمور الطلبة على موقع مديرية مدارس سانتي ضمن  (. وتوجدج المعلومات4 سيبدأ في شهر أبريل )شهر

  تبويب موارد أولياء األمور. سيتم امتحان الصفين الخامس والثامن في مادة العلوم ابتداء من هذا العام.

 

 رس منطقة سانتي التسجيلألولياء األمور وللطالب في مدا يمكنبرنامج "روزيتا ستون" ألولياء أمور الطلبة:  -ه   

 لتعلم اللغة االنجليزية.برنامج روزيتا ستون ب

  

   صباحاً. 10:30إلى  9:00 من الساعة 2019( 4)شهر  أبريل 12االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل: - و     
 

   صباحاً. :4610تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله -4 


