
DELAC Minutes 10/29 /2021 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

2021( 10)شهر أكتوبر 92  

 أونالين / عبر االنترنت

(https://p16cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_27050313/File/Departments%2

0&%20Services/English%20Learner/District%20English%20Learner%20Advisory%20Commite

e/DELAC%20Meeting%20Agenda%20%2010-29-2021.pdf)  

إجراءات انعقاد االجتماع -1   
 وتسببت بعض   .صباحا 9:05عند الساعة االفتراضي جتماع انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع   -أ        

 دقائق. 5لمدة مؤقتا الصعوبات في وقف االجتماع              

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

 .على الموافقة بنعم شفهيا وتم التصويت .شفهيا االقتراح قوقافرح ت يدأجدول والعلى  شفهيا لموافقةا

 :  التواصل العام -2  

لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام.         

 بنود جدول األعمال  -3  

  2021 (5)شهر يما 21الموافقة على وقائع محضر اجتماع  -أ      

 .وقائع المحضرلى ع شفهيا الموافقة كارن هوهيمر تقترحإو ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق للجنة ديالك.ق  

   وتم التصويت شفهيا على الموافقة بنعم.االقتراح.  شفهيا ايفيت غونزالسأيدت ثم و

 دور اللجنة ووظيفتها ومسؤولياتها -ب      

 عرض بونر دور اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمديرية مدارس سانتي ومسؤولياتها.

 )الباب الثالث( 3الكتاب الموجه ألولياء أمور الطلبة للشعار السنوي واألولي / تايتل  -ج     

والمتطلبات الفدرالية بشأن بإبالغ أولياء أمور الطلبة فيما يتعلق بحالة ووضع  متطلبات والية كاليفورنيا استعرض بونر 

 أطفالهم المتعلمي اللغة االنجليزية. 

 اجتماعات أولياء أمور الطلبة مع المعلمين -د      
-وباء "كوفيد ستعقد عن طريق زووم خالل األيام المعدلة من هذا العام بسبب المخاوف المستمرة بشأن انتشار جتماعاتوذكر بونر أن اال

" ومتغيراته. كما شارك الجميع بموقع "كولورن كولورادو.كوم" وبالنصائح حول كيفية عقد اجماع ناجح وكيفية الحصول على 19

 مساعدة أطفالهمكيفي يمكن  ثم شارك العديد من أولياء أمور الطلبة رسة.الموظبة على الحضور إلى المدمعلومات حول أهمية 
 على االحتفاظ بلغة أولياء أمورهم.الثنائي اللغة 

 عرض بيانات تقييم نهاية العام -ه     

قدم بونر عرضا حول تقدم الطالب وفقا لنتائج برنامج "أي ريدي" وامتحان "كاسب". وسوف يتم نشر عرض الشرائح على 

فحة اللجنة االستشارية لمديرية مدارس سانتي. كما قدم بونر النتائج وفقا لدراسة بانوراما اإلستطالعية، والتي تشير إلى ص

الحديث عن القلق الذي يتعلق بعدم معرفة كيف التصورات بشأن الطالب فيما يتعلق بالسالمة والشعور باالنتماء للمدرسة. وتم 

   (elpac.startingsmarter.org)أوالين أي على االنترنت  المتحانات ستتم ممارسات إجراء التمارين ل

 إلى 9:00من الساعة  2022 (1)شهر  ينايراالجتماع المقبل في شهر  سوف يعقدسوف االجتماع المقبل:  -د        

 صباحا وسيتم اإلعالن عن الموقع 10:30

 صباحا. 10:00تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4


