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 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

   2020( 11)شهر نوفمبر  6

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

 

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

وأعلن أنه  .صباحا 9:02عند 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 ديان ألبرتت يدأجدول والعلى إفتراضيا 

         

  : التواصل العام -2  

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام.             

 

 بنود جدول األعمال  -3  

   2020 (10أكتوبر)شهر 2الموافقة على وقائع محضر اجتماع -أ

 .وقائع المحضرعلى  إفتراضيا الموافقة ديان البرت تقترحإو ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق للجنة ديالك.ق 

   وتم التصويت على الموافقة بنعم.االقتراح.  إفتراضيا أيدت تايلين هيكسثم و

 

 خارطة الطريق لمتعلمي اللغة االنجليزية في كاليفورنيا -ب

قد وافق على خارطة الطريق التي تركز اآلن على الموجودات والممتلكات التي  جلس التربية والتعليم للواليةأن مبونر  فادا

جليزية. كما ذكر أن مديرية مدارس سانتي سوف تسعى جاهدة لتنفيذ المبادْى نيتعين الحصول عليها من قبل متعلمي اللغة اال

. وسوف يتمكن الجمهور من الوصول الى المعلومات عبر المحلية والمساءلة ة لخارطة الطريق في خطة المراقبةاألربع

     https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/ االنترنت على :

 

 استعراض للمبادْى األربعة:  -ج

 عرض بونر المبادىء األربعة لخارطة الطريق، وهي

 االحتياجات، تجاوب حسبوالدارس الموجهة نحو الموجودات الم  ( 1    

 (   الجودة الفكرية للتعليم والموجودات المفيدة وذات مغزى،2    

 (   شروط النظام التي تدعم الفعالية  و3    

 (   المحاذاة والتكنن داخل األنظمة وعبرها.4    

كما يمكن االطالع على معلومات إضافية  

                                                                                                     على 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/rm/  
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امتحان تقييم اتقان اللغة االنجليزية لوالية كاليفورنيا ) إلباك ( -د     

ذكر بونر ان امتحان "إلباك" السنوي سوف يكون إلزاميا لجميع الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية بغض النظر عما إذا كان 

 وصى األسر والمعلمين باالستفادة من الموارد المتاحة على االنترنت، على   أافتراضيا أو من خالل التواجد الشخصي. والتعلم 

/ r.orghttps://elpac.startingsmarte  

/test-training-and-practice-https://www.elpac.org/resources/online          

 

برنامج "روزيتا ستون" لتعلم اللغة االنجليزية -ه  

متوفرة لمتعلمي اللغة االنجليزية وهي أعلنت إلفيا أن مديرية مدارس سانتي لديها تراخيص لبرنامج "روزيتا ستون" 

 وألولياء أمورهم. يرجى االتصال بإلفيا ماريسكال في مركز الموارد التربوية والتعليمية في مديرية مدارس سانتي.

 

وسيتم  صباحا :0310إلى  9:00من الساعة  2021(1ناير )شهري 15االجتماع المقبل هو فياالجتماع المقبل:  -و

    اإلعالن عن الموقع. 

 صباحا. 9:25تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4

    

  

 

  

  

     

 

https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/

