
DELAC Minutes 5/13/2022 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

  2022(5)شهرماي  13 

   الحضور كان شخصيا

  

إجراءات انعقاد االجتماع:  -1   
 

  .صباحا 49:0جتماع عند الساعة االانعقاد عن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع  -أ          

     

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

 .على الموافقة بنعم شفهيا التصويتوتم  .شفهيا االقتراح بوال لديسمات يدأجدول والعلى  شفهيا لموافقةا

 

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

 

 

 :بنود جدول األعمال -3  

 

 2022 ( 2)شهر فبراير 25الموافقة على وقائع محضر اجتماع  -أ   

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

   وتم التصويت شفهيا على الموافقة بنعم.االقتراح.  شفهيا فياللفا-ماريسيل لوبيزأيدت ثم و

 

 

 جسيكا كاريلو وديليا سالسيدو -البرنامج الصيفي خارج دوام المدرسة -ب  
لعام  األكاديمي لصف الروضة مخيم الصيفيوعن ال على اإلطالق أكاديمي أول مخيم صيفيعن جيسيكا وديليا  تحدثت  

لألطفال متاحا الصيفي األكاديمي مخيم ال بحيث يكونمن خالل تمويل جديد من الدولة  اممكنالقيام بهما  أصبحا   ز فقد2022

. 2022( 5ماي )شهر  20. وقد تم تمديد مدة التسجيل لغاية  2023-2022صف روضة األطفال للعام الدراسي المسجلين في 

        للمزيد من المعلومات:  
https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=36118034. 

 

"3التمويل"تايتل  -تقرير الطتبيق الموحد   -ج   
" الجزء أ ) الذي كان يستند سابقا إلى عدد طلبات وجبات الغداء 1بتمويل الباب األول "تايتل قدم بونر وشرح البيانات المتعلقة 

" ) الذي يستند إلى محدودية 3لمهني( والباب الثالث "تايتل " ) التطوير ا2المجانية أو المخفضة السعر( والباب الثاني "تايتل 

للحصول على تمويل المهاجرين من الباب  مديرية مدارس سانتيلم تتأهل الكفاءة في اللغة االنكليزية وإلى وضع المهاجر(. 

ي اللغة ، وعلى تراخيص . فقد أنفقت مديرية مدارس سانتي تمويلها على أثنتين من المساعدين الثنائي2019الثالث منذ عام 

لبرنامج " روزيتا ستون"،  وبرنامج " غالد" أي برنامج تصميم اكتساب اللغة الموجهة  وهو برنامج للموظفين المعتمدين، 

 وعلى تراخيص لبرنامج "إيماجن لورنينغ".

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=36118034


 

  مسودة ال-الملخص –2023-2022أهداف وخطوات عمل خطة المراقبة والمساءلة المحلية "إلكاب"  -د 
طلب بونر مدخالت "الشريك التعليمي" )أي ما كان يسمى سابقا المعني أو صاحب المصلحة( لخطة المراقبة والمساءلة 

( دعم التعلم 3( التطوير المهني، 2( تسريع التعليم، 1) إلكاب (. والنقاط الخمس هي:  2023-2022المحلية للعام 

( تنفيذ بروتوكوالت السالمة للتعليم من خالل الحضور الشخصي. تم 5، ( تعزيز ترابط الطالب4العاطفي، -االجتماعي

الدعم و، 19-عدي التعليم الذين تم تعيينهم استجابة لجائحة "كوفيدتخفيض كل من تمويل صف روضة األطفال االنتقالي، ومسا

وتحسين حضور الطالب إلى التعليمي للمدرسة البديلة، ومبادرات رفاهية الطالب، ومبادرات الصحة العقلية للطالب، 

والجمهور مدعو لمراجعة المسودة على موقع مديرية مدارس سانتي وتوجيه األسئلة  المدرسة، ومشاركة أولياء أمور الطلبة.

 التالي: إلى المشرف العام على الموقع

https://www.santeesd.net/cms/One.aspx?portalId=27050397&pageId=35261154. 

   

المجانيةالكتب  -ه  
 وزعت إلفيا الكتب المجانية على أولياء أمور الطلبة الحاضرين.

، وسوف 10:30 إلى 9:00من الساعة  ،2022 (9)شهر   شهر سبتمبرلمقبل فياالجتماع ا يعقد االجتماع المقبل: -و         

. الحقا تاريخ اليوميتم اإلعالن عن    

 

   صباحا. 10:06تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4


