
DELAC Minutes 6/8/2018 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2018  (6يونيو )شهر  8

  مركز الموارد التعليمية

 

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

  . 9:10جتماع عند الساعة انعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

                                      

وذكر بونر أنه سوف يتكلم عن بعض قام بونر مونتلر باستعراض جدول األعمال.  ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

   ليلي كوكمكي قترحتي سيقدم في العام القادم. إتاألفكار الستخدام التكنولوجية في فصل الصيف وأن عرض دان براو

      نعم. باألكثرية على جدول األعمال بتم التصويت االقتراح.  إكسل ماتياس يدتأو .على جدول األعمالفقة االمو

                                                  

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

 

 األعمالبنود جدول   -3  

شهر جتماع اقام بونر مونتلر بمراجعة محضر ( : 5)شهر يوسماالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر  -أ

 االقتراح.  ماري كيلي أيدتو المحضروقائع الموافقة على  ت ليلي كزكيإقترح .سيوما

 المدرسي خارج الدوام عقدالبرامج التي ت منسقة -كريستي شين –" "برنامج األوقات خارج الدوام المدرسي -ب 

يقدم البرنامج رعاية األطفال من في األوقات التي هي خارج الدوام المدرسي. عقد كريستي البرامج التي ت إستعرضت 

بما في ذلك برامج التقوية والرحالت الميدانية. طالب مدرسة برايد أكاديمي هم مؤهلون  6:30إلى  6:30الساعة 

دوالراً في األسبوع. والبرنامج متوفر للطالب من صف الروضة لغاية الصف الثامن. وبرنامج  16للحضور مقابل مبلغ 

 نب فقدان المعرفة والعلم لدى الطالب خالل العطلة الصيفية. والمعلومات متاحة على الموقع التقوية يساعد على تج

santeesd.net  و يوم كامل إذا كانت هناك  ،يوم جزئي مع أنشطة للتقوية –. كما تتوفر البرامج لطالب الحضانة

  حاجة لرعاية األطفال.

  ق، المسؤول عن التكنولوجيا التعليميةدان براوتي/ المنس -عرض للتكنولوجيا التعليمية  -ج

لم يستطع دان الحضور فقام بونر مونتلر بالتحدث عن البرامج التكنولوجية المتاحة خالل فصل الصيف. فمن خالل 

من أي جهاز كمبيوتر، يمكن للطالب  santeesd.netمن موقع   Clever Learning Portalالوصول إلى موقع 

وكلمة المرور هي نفس  ،تعليمية مثل "دريم بوكس" . واسم المستخدم هو رقم الغداء الخاص بهمتابعة برامجهم الرقمية ال

 حسابه على "كليفر".

وزارة التعليم في  من قبل أن هذا التطبيق يستخدمأوضح بونر  -" لتقرير التطبيق الموحد3برنامج التمويل "تايتل   -د 

". 3"، و"تايتل 2"، و"تايتل 1كاليفورنيا لتحديد كيفية توزيع األموال االتحادية. واوضح بونر كيفية استخدام أموال "تايتل 

للطالب الذين لديهم كفاءة محدودة  ط" هي محمية جداً ويجب استخدامها فق3ببرنامج التمويل "تايتل إن األموال الخاصة 

 زية وللطالب المهاجرين.باللغة االنجلي

في الموقع  عرض بونر المكان –اسئلة خطة المراقبة والمساءلة المحلية "إلكاب" وأجابة المشرف العام   -ه

التي تمت اإلجابة عليها من قبل المشرف العام كريستن لجنة "ديالك" و هاالتي توجد عليه األسئلة التي طرحت اإللكتروني

  بارنسكي.

صباحاً  10:30إلى الساعة  9:00، من الساعة 2018 سبتمبر  21االجتماع المقبل هو في مقبل: االجتماع ال-ه     

   صباحاً. 9:54تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4


