
DELAC Minutes 1/21/2022 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

   2022(1يناير )شهر 21  عبر االنترنت

إجراءات انعقاد االجتماع:   
      .صباحا 99:0عند الساعة االفتراضي جتماع انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع   -أ          

                                                                    ندى تقترحإقام بونر باستعراض جدول األعمال. ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب         

 .على الموافقة بنعم شفهيا وتم التصويت .شفهيا االقتراح كلسيت يدأجدول والعلى  شفهيا لموافقةا

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام. :  التواصل العام -2  

 

 :بنود جدول األعمال  -3  

  (10الموافقة على وقائع محضر اجتماع أكتوبر )شهر -أ      

أيدت ثم و .وقائع المحضرلى ع شفهيا الموافقة ندى تقترحإو ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق للجنة ديالك.ق  

   وتم التصويت شفهيا على الموافقة بنعم.االقتراح.  شفهيا إلفيا

 امتحان متعلمي اللغة االنجليزية "إلباك" السنوي -ب      

 هناك روابط للموارد المتوفرة، تهم طاقم العمل، وهناك روابط للموارد المتوفرة ألولياء أمور الطلبة.

(، ومديرية مدارس سانتي تحاول 5ماي )شهر  31( لغاية 2فبراير)شهر 1المدة التي يمكن أن يتم خاللها االمتحان: من 

  عطلة فصل الربيع.االنتهاء بحلول 

ELPAC.org .هو موقع الموارد المتوفرة ألولياء أمور الطلبة 

 إمتحان تقييم أداء الطالب لوالية كاليفورنيا "كاسب" -ج      

سوف يقوم الطالب من الصف الثالث لغاية الصف الثامن بإجراء االمتحان في موقع المدرسة، وأما المدارس البديلة فسوف 

 يكون االمتحان لديها عن بعد.

 سؤاال. 22-20سوف تكون نماذج االمتحانات مثل العام الماضي، و سيتم تخفيض عدد البنود غلى النصف، ويكون معظمها 

 .ات كاسب بعد عطلة فصل الربيعامتحان بدأسوف ت

  (.6يونيو )شهر 12تقوم كل مدرسة باتباع جدول زمني خاص بها، وآخر يوم لإلمتحان هو 

 وبدأت امتحانات كاسب األكثر ذكاء بتقديم تقارير لدرجات األطفال، واسئلة الممارسة للطالب وألولياء أمورهم.

 رنينغ" والتعليمي"إيماجن ل البرنامج -د      

 ترخيصا. 205لدينا و.. سوف يأخذ هذا البرنامج مكان برنامج "روزيتا ستون"

 طالبا نشطا في هذا البرنامج. 81يوجد حاليا . لدى كل متعلم اللغة االنجليزية حق الوصول إلى برنامج "إيماجن لورنينغ"

 وسوف يكون هناك في العام المقبل المزيد من التطوير المهني لهذا البرنامج.

 الخط الزمني لخطة المراقبة والمساءلة المحلية -ه     

 الخاص بالمشرف العام على موقع مديرية مدارس سانتي.توجد على صفحة موقع الويب 

وهو أول موعد للنظر في األوامر التنفيذية وطلب مدخالت من  – 2022( 3مارس )شهر 11االجتماع الكبير هو في 

 الجمهور والموظفين.

 الشريك التعليمي". المصلحة" أو المعنيين ب " تم استبدال "أصحاب

 افتراضيا.  10:30 إلى 9:00من الساعة  2022(2)شهرفبراير 25لمقبل في االجتماع ا يعقد االجتماع المقبل: -د       

 

   صباحا. 9:37تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4


