
DELAC Minutes 9/9/2022 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

اجتماع لجنة ديالك وقائع محضر  

  2022(9)شهر سبتمبر 9

   الحضور شخصيا

  

إجراءات انعقاد االجتماع:  -1   

 

  .صباحا 69:0جتماع عند الساعة انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع  -أ      

     

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

 .على الموافقة بنعم شفهيا وتم التصويت .شفهيا االقتراح إيفيت غونزالزت يدأجدول والعلى  لموافقةا

 

 

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

 

 

 :بنود جدول األعمال -3  

 2022 ( 5)شهر ماي 13الموافقة على وقائع محضر اجتماع  -أ      

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

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

 

    –رعاية األطفال بدون تكلفة  -دوام المدرسة خطة فرص التعلم الممتدة/ برنامج ما قبل وما بعد  -ب       

 كريسشون غرين          

قدمت كريسشون غرين معلومات تتعلق بالمبادىء التوجيهية الجديدة لبرامج مديرية مدارس سانتي لما قبل  

ول وما بعد  الدوام المدرسي. يمكن لجميع الطالب المصنفين كمتعلمي اللغة االنجليزية، أو المؤهلين للحص

التبني "فوستر"، المشاركة في هذه على للغداء المجاني أو المخفض، أو الذين هم بال مأوى، أو األطفال ب

يوما من رعاية األطفال خالل  30 البرامج مجانا. كما سوف يوفر مشروع الرعاية اآلمنة "بروجكت ساف" 

    فصل الصيف، ويطلب منه أن يشمل التقوية األكاديمية والبدنية يوميا.

 

 بونر مونتلر -  ك" ومسؤولياتهادور اللجنة االستشارية لمتلعمي اللغة االنجليزية " ديال  -ج       

لخص بونر دور ومسؤوليات  اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية " ديالك" التي تهدف إلى تقديم 

طفال في مدارس منطقة سانتي مصنفين كمتعلمي  590المشورة لمديرية المدارس وهي تساعد أكثر من 

  اللغة االنجليزية.



                      

     3و تايتل  1رسالة اإلشعار األولي والسنوي ألولياء أمور الطلبة / وفقا لبرنامج التمويل تايتل   -د     

وصف بونر مونتلر بوتوكول مديرية مدارس سانتي لتحديد الطالب الذين يمكن تصنيفهم كطالب متعلمي  

اللغة االنجليزية. وعند التحديد والتصنيف، يجب على الطالب بعد ذلك أن يستمر في العمل إلظهار أنه )هو 

ومهارة وفقا لمعايير زية بطالقة أو هي، أو هم، أو هن( مؤهل إلعادة التصنيف وأنه أصبح يتقن اللغة االنجلي

نتائج إمتحان "إلباك" لمتعلمي اللغة االنجليزية، وحسب معايير الوكالة المحلية للتعليم )من خالل برنامج "أي 

 ريدي" لتقييم القراءة، وألداء الطالب باللغة االنجليزية وفنونها، وتقرير درجاته(. 

 

  مولتقدمه تقييم أداء الطالبالية كاليفورنا لعرض حول امتحان "كاسب" أي امتحان و -ه     

تناول بونر نتائج امتحان "كاسب" الذي جرى في فصل الربيع الماضي. وكان العرض لجزء من التقييم 

لمادة اللغة االنجليزية ولمادة الرياضيات. وقد استوفى أو تجاوز ما يقارب نصف عدد الطالب المستوى 

الرغم من عدم وجود تعليم شخصي  "طبيعي" حضوريا ومستمر  المطلوب حسب معايير الوالية على

منطقة سانتي تقريبا على جميع مدارس مديرية أيضا ن. كما قد تفوقت متسق على مدار العامين الماضييو

لكل الطالب المصنفين كمتعلمي اللغة اإلنجليزية  . وذلكمديريات المناطق األخرى في مقاطعة سان دياغو

على كل مديريات المدارس باستثناء مديرية ن كانت قد تمت إعادة تصنيفهم(، حيث تفوقوا حاليا  ولكل الذي)

مدارس "باوي". سوف يتم نشر جميع النتائج عبر االنترنت من خالل وزارة التعليم الحقا هذا العام، علما 

 أن النتائج الفردية متوفرة حاليا في "باور سكول" .

 

  االجتماع المقبل: -و      

 صباحا. 10:30الساعة إلى  9:00من الساعة  ،2022( 10)شهر أكتوبر 14في د االجتماع المقبل يعق

  

   

 صباحا.   9:50تم فض االجتماع عند الساعة  فض االجتماع وتأجيله: -4

 

 

  

 


