
DELAC Meeting Agenda  1/15/2021 
 مديرية مدارس منطقة سانتي

 "لجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية "ديالكخاص لإشعار حول اجتماع 

 2021 ( 1)شهر يناير 15    التاريخ:        

 اصباح 10:30 - صباحا   9:00الوقت:                 

 االنترنت برافتراضي عالمكان:      اجتماع             

بأن االجتماع  54956"، يتم أدناه تقديم إشعار خطي بموجب قانون الحكومة للبند 19إستجابة ألمر الحاكم بشأن وباء "كوفيد 

افتراضي عبر الخاص التالي لمجلس اإلدارة التربوي والتعليمي لمديرية مدارس منطقة سانتي سوف يعقد كاجتماع 

 .االنترنت

 

 إلى االجتماعلالنضمام 
 يرجى النقر بواسطة جهاز الكمبيوتر،  أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف الذكي. 

 

https://global.gotomeeting.com/join/745671373 
 هل انت تستخدم جديدا 

     GoToMeeting 
  GoToMeeting احصل على التطبيق اآلن، وكن مستعدًا عند بدء االجتماع األول ل           

https://global.gotomeeting.com/join/745671373 
 

  : مهام اللجنة          

 المداخالت واألراء حول البرامج الخاصة بمتعلمي اللغة االنجليزية وحول الخدمات وخطة  قديمتقوم بت      
 لمراقبة المحلية والمساءلة للمجلس التعليمي والتربوي ا      

  :سوف يقتصر جدول أعمال هذا االجتماع على ما يلي

 إجراءات إعالن انعقاد االجتماع   .أ 

 الدعوة النعقاد االجتماع  .أ   

 استعراض جدول األعمال والموافقة عليه  .ب  

 التواصل العام  ب. 

  حول أي بند غير مدرج على خالل هذا الوقت، إن المواطنين مدعوون لمخاطبة اللجنة االستشارية لمديرية مدارس سانتي

 ي متكلم. من مدة التكلم إلى خمس دقائق ألجدول األعمال الخاص بهذا االجتماع . وتتبع اللجنة سياسة الحد 

  بنود جدول األعمال  -ج

  (11)شهر نوفمبر شهر اجتماع محضر وقائع الموافقة على    - أ        

   لوحة المعلومات والقرارات لوالية كاليفورنيا    -ب          
                   والية في متعلمي اللغة االنجليزية دى لتقييم المهارة ل 1202-2020للعام  االمتحان السنوي  -ج       

   )أي امتحان إلباك(كاليفورنيا 
معايير إعادة التصنيفاالطالع على   -د          
اصباح 10:30 إلى الساعة 9:00 ، من الساعة1202 ( 2فبراير )شهر  5 القادم في االجتماع  -ه          

      تأجيل االجتماع  -د

                                                                                       

    ، إن الوثائق الداعمة لجدول أعمال هذا االجتماع متوفرة في قاعة االستقبال في مكتب إدارة343بموجب المرسوم مالحظة:  

 ، كما سوف تكون متاحة 92071يت، سانتي، كاليفورنيا كوياماكا ستر 9625مديرية مدارس منطقة سانتي، الذي يقع في 

 للعرض خالل االجتماع. تخضع مديرية مدارس سانتي للقانون األمريكي الخاص بذوي االعاقة. وإذا كنتم بحاجة إلى وسائل

 قمالر ومعقولة لهذا االجتماع بما في ذلك تنسيقات بديلة، فيرجى منكم االتصال بمكتب المشرف العام على  خاصة

  قبل يومين على األقل.  2304-258-619

https://global.gotomeeting.com/join/745671373
https://global.gotomeeting.com/join/745671373


 


