
DELAC Minutes 10/2/2020 

 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

2020( 10)شهر كتوبرأ 2  

(http://www.santeesd.net/Page/7185) عبر االنترنت  

 

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

وأعلن أنه  .صباحا 9:01عند الساعة االفتراضي جتماع انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع -أ

 سوف يتم تسجيل االجتماع.

 الموافقة مايكل هوانغ قترحإقام بونر باستعراض جدول األعمال.    ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا   -ب

 شفهيا. وتم التصويت على الموافقة بنعم .إفتراضيا االقتراح كاتلين دوبنيكات يدأجدول والعلى إفتراضيا 

         

  : التواصل العام -2  

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام.             

 

 بنود جدول األعمال  -3  

ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق ق:  2020 (6يونيو)شهر 5الموافقة على وقائع محضر اجتماع -أ         

االقتراح.  أيد مايكل هوانغ إفتراضياثم و .وقائع المحضرعلى  إفتراضيا الموافقة بورغرسكلي ريدل تقترحإو للجنة ديالك.

   وتم التصويت على الموافقة بنعم.

        

ومسؤوليات لجنة ديالك دور  -ب          

لجنة ديالك.وسيتمكن عامة الشعب من الوصول إلى المعلومات عبر االنترنت على ومسؤوليات دورإستعرض بونر   

 http://www.santeesd.net/Page/7185  

 

"3رسائل اإلشعار ااسنوي واألولي / برنامج التمويل "تايتل  -ج         

ولي لتقييم مهارة اللغة االنجليزية تقديم امتحان "إلباك" األإجراء اليمكن إرسال رسائل اإلشعار األولي حتى يتم 

وسوف يتم تعديل رسائل اإلشعار السنوية ألن بعض المدارس لم تتمكن من لمتعلمي اللغة اآلنجليزية في كاليفورنيا. 

". وبالنسبة 19إكمال إجراء إمتحان "إلباك" في فصل الربيع الماضي خالل الحجر الصحي بسبب تفشي وباء "كوفيد 

مسجلين حديثا، فقد تم أرسال رسائل إلغالم أولياء أمورهم أنه سيتم إجراء االمتحان للطالب الذين للطالب الجدد ال

 يستوفون معايير مديرية مدارس سانتي بما يتعلق بتعدد اللغات. 

 

امتحان "إلباك" األولي -د        

( ولكن هدف مديرية مدارس سانتي هو إكمال 11نوفمبر )شهر 15ذكر بونر أنه تم تمديد فترة تقديم االمتحان حتى 

(. وثم أكد من جديد على أهمية الحفاظ على التباعد االجتماعي 11نوفمبر )شهر 11جميع إجراءات االمتحان بحلول 

 واستخدام معدات الوقاية الشخصية. 

 

http://www.santeesd.net/Page/7185)%20عبر
http://www.santeesd.net/Page/7185)%20عبر


انات الرسمية وإعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة االنجليزيةوضع االمتح  -ه       

لتقييم أداء جميع الطالب في والية كاليفورنيا، يمكن   2020أفاد بونر أنه بدال من نتائج إمتحان "كاسب" لعام 

وقد ألكاديمية. الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية الذين يتجاوزون المعايير ابعض للمعلمين الدعوة إلى إعادة تصنيف 

للقيام بإجراء هذا  2020خالل فصل الربيع للعام تتاح الفرصة للطالب الذين لم يتمكنوا من إكمال امتحان "إلباك" 

.2020أكتوبر  8االمتحان بحلول   

 

اجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين  -و      

( رهنا بإعادة فتح المدارس. 11من المقرر أن يتم إجراء هذه االجتماعات في األسبوع األول من شهر نوفمبر )شهر

والمعلومات بهذا الشأن متوفرة ألولياء أمور الطلبة على موقع "كولورن كولورادو"        

(https://www.colorincolorado.org/)     

إعداد أطفالهم للتعلم. كمورد لجميع أولياء األمور الذين يتطلعون إلى هذا الموقع ستخدم يوينبغي أن   

 

وسيتم  صباحا 10:30إلى  9:00من الساعة  2020( 11)شهر نوفمبر 6االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل:  -ج     

    اإلعالن عن الموقع. 

 

 

 صباحا. 9:29تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4 
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