
DELAC MINUTES 11/ 4 / 2016 

 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"

 

    6201 ( 11نوفمبر )شهر  4في محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك  

 

اً صباح  :0010  إلى الساعة  9:00  من الساعة في مركز الموارد التربوية     

 

 

 

وأستعرض  .ا  صباح 9.07عند الساعة لعقد االجتماع الحاضرين بونر مونتلر  السيد ادع -تماعاعالن انعقاد االج .1 
الجتماع شهر نوفمبر والغرض من لجنة "ديالك".  جدول األعمال بونر   
   

 
  . أحد أي شيء للتواصل العام لم يطلبو ،أتاح بونر الفرصة للجنة  للتواصل العام. التواصل العام: 2

 
 

شهر سبتمبر )شهر تمت مراجعة محضر اجتماع    :(9سبتمبر )شهر  وقائع محضراجتماع شهر ة علىالموافق .3

لوقائع المحضر المتعلقة بتوفير " برنامج للغة من قبل بونر مونتلر. وكان ينبغي إجراء تصحيح ضروري ( 9

اً اآلن في مدارس منطقة ليس متوفر هو برنامج األجنبية" .فيجب صياغة الجملة بحيث تفيد أن برنامج " اللغة الثنائية"

فصوتت اللجنة  كارال أورتيز.الموافقة على المحضر. وأثنت على االقتراح السيدة السيدة كوين فان  اقترحتسانتي.  
   على الموافقة على المحضر مع إجراء التصحيح المطلوب.

مدرسة كارلتون هيلز ومدرسة كاهون بارك.وقدم بونر السيدة إيفت غونزالز، المساعدة الجديدة الثنائية اللغة في   
 

 

أوضح بونر أن خطة اإللتحاق خطة اإللتحاق بالمستوى المطلوب/ تقرير الدرجات اإلضافي لكل فصل دراسي: . 4

الطالب أن تأكد من لأسلوبين للنظر بأداء الطالب ول وأبالمستوى المطلوب وتقرير الدرجات اإلضافي هما وسيلتين 

الصحيح في اكتساب اللغة اإلنجليزية جنباً إلى جنب مع محتوى برنامج التعليم األساسي في كل يسير نحو الطريق 

سوف يتمكن أولياء أمور الطلبة كما وأوضح كيف يتم فهمها.  ،المجاالت. وقدم بونر بعض النماذج لوثائق ومستندات

لمعلمين.من االطالع على تقرير الدرجات اإلضافي خالل اجتماعات أولياء األمور وا  

سؤال: متى تتم إعادة تصنيف الطالب من برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية؟ أجاب بونر أنه كان يمكن إعادة تصنيف  -

الطالب ابتداءاً من الصف الثالث مع النظر بنتائج االمتحان الرسمي للصف الثاني وأخذها بعين االعتبار. أما حالياً، فلم 

إعادة تصنيف الطالب في الصف الرابع ألن االمتحانات الرسمية تجرى سوف تتم  يحدد القرار حتى اآلن فيما إذا

 ابتداءاً من الصف الثالث.   

 

 

معلمة الموارد التعليمية والمساعدات في  -السيدة كالي سنايدر –اجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين  . 5

لمين. فإن الغرض جتماعات أولياء أمور الطلبة والمعقدمت السيدة كالي لمحة موجزة عن امدرسة كارلتون هيلز : 

منها هو إنشاء التواصل بين المعلم وأولياء أمور الطلبة وتحديد ما إذا كان الطالب ناجحاً أو ما هي اإلجراءات 

هذه االجتماعات الفرصة المثالية لطرح مواضيع االهتمام والشواغل. ويتوفر  وفرالضروري اتخاذها لتقدمه. وت

جمون خالل االجتماعات. يرجى طلب المترجم مسبقاً قبل الموعد المحدد لالجتماع وذلك في موقع مدرسة المتر

كالي قائمة بأسئلة يمكن أن يطرحها أولياء أمور الطلبة على المعلمين. تعقد االجتماعات إبتداءاً  ةثم قدمت السيدطفلكم. 

ديسمبر . وأضاف بونر أن موقع اإلنترنت " كولورن كولورادو" هو مصدر ممتاز  9( لغاية 12ديسمبر )شهر  5من 

علمين.للحصول على نصائح الستخدامها خالل اجتماعات أولياء أمور الطلبة والم  

  بونر أن الترجمة تتوفر في أي لغة ما. أجابسؤال: هل تتوفر الترجمة باللغة اإلسبانية واللغة العربية فقط؟  -

لوثائق، ذا كان بعض األشخاص بحاجة إلى ترجمة االجواب: إت؟ اسؤال: هل تتوفر الترجمة فقط خالل االجتماع -

 فيمكن ترجمتها. 



 

اللجنة أنه كان قد ر بونر ذك  الخطة األساسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية: الت حول المالحظات والمداخ. استعراض/ 6

استعرض خالل االجتماع السابق الخطة الرئيسية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية التي تهدف إلى ضمان المساواة في 

اإللكتروني.   santeesd.org  الوصول إلى التعليم لجميع الطالب. ثم وصف كيف يمكن إيجاد هذه الخطة على موقع 

واستعرض بونر محتويات هذه الخطة. وأبلغ مجموعة الحاضرين أنه يمكن تقديم المداخالت والمالحظات اآلن أو 

تقديمها إلى قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية خالل األسبوع المقبل عندما سيتم وضع النموذج النهائي للخطة. لم تعطى أي 

 االجتماع.  مالحظات أو أي ردود خالل هذا

 

 

التي أرسلت  السنوي شعاررسالة اإل استعرض بونرالسنوي:  شعار. الرسالة الموجهة إلى أولياء أمور الطلبة / اإل7

التي تحددد لها إلى أولياء أمور الطلبة نتائج االمتحان غير الرسمية من خال عرضإلى المنزل. ت بواسطة البريد

  الخدمات المناسبة للطالب. 

 

 

سوف تؤثر التحويالت والتغييرات (: ELPACييم التجريبي إلجادة اللغة اإلنجليزية في والية كاليفورنيا ) . التق8

العام القادم، سوف يعطى في الجديدة في إجرء االمتحان الجديد على وضع الطالب والتنسيب وعلى إعادة التصنيف. 

أما التقييمات السنوية فسوف تقام في شهر فقط.  مرة(االمتحان ألول  قدمون) الذين ي امتحان "سيلدت" للطالب الجدد

(. وخالل فصل الربيع هذا، سوف يجرى االختبار التجريبي المتحان 3( أو في شهر مارس )شهر 2فبراير )شهر 

(ELPAC)  في مدرسة "برايد أكاديمي" للطالب الذين تم تقييمهم سنوياً. ال يزال هذا االمتحان يستخدم الورقة والقلم

في  ألولي والسنويا  (ELPAC)سوف يعطى امتحان   2018مع تسجيالت موحدة لبعض األجزاء. وفي عام  ولكن

 كل مدارس منطقة سانتي.

 

 

قام بونر بتوزيع بطاقات االقتراع على واألمين العام )السكرتير(:   ،ونائب الرئيس ،. نتائج انتخاب رئيس اللجنة9

بت السيدة إيفت غونزالز كرئيس لجنة، والسيدة يوكو هوانغ كنائب رئيس، اللجنة للمشاركة في االنتخاب. فقد انتخ

 والسيدة لورا ستابلين كسكرتيرة.

 

 

 صباحاً.  10:30إلى الساعة  9:00، من الساعة  2017( 1يناير )شهر  20: في االجتماع المقبل . 10

 

 

     .   :1910تم فض االجتماع عند الساعة :  . تأجيل االجتماع11
 

  

  

  
       
      


