
DELAC MINUTES 11/8/2013 

ليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" جاللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلن  

  2013نوفمبر  8محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في 

صباحاً  10:30إلى الساعة  9:00من الساعة في مركز الموارد التربوية    

الدعوة النعقاد االجتماع .1    
 9:20الساعة  عندقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية، الحاضرين الفتتاح الجلسة و  تقييم، منسق التلربونر مون دعا السيد 

    من قبل السيد مونتلر. ثم تم تقديم وجبة اإلفطار الكونتينانتالصباحا. 
اوالموافقة عليه سبتمبرشهر جتماع اوقائع محضرقراءة  – 2   

ل حاجة إلجراء أي تعدي ةليس هنالك أي هلوحظ أنقد و .2013رسبتمب 27محضر وقائع جلسة  بونرالسيد  استعرض
ندى   وأثنت على ذلك السيدة ،المحضر وقائع الموافقة علىإيفا غونزالز  على وقائع الجلسة السابقة. فاقترحت السيدة

تمت الموافقة على وقائع االجتماع.ف. صوايا  
 

السيدة إيلين مورينو –)سي سي إس إس( شتركبمعايير التعليم األساسي الم متعلقةال الدورات -3  
* اللغة اإلنجليزية ومهاراتها      

أن برنامج ال" سي سي إس إس" سوف يزود الطالب بالمهارات الالزمة لإلستعداد  السيدة إيلين مورينو أفادت
رنامج ال"سي سي لإللتحاق بالكلية واإلستعداد الوظيفي وذلك في مادة اللغة اإلنجليزية ومهاراتها. كما أوضحت أن ب

 المضمون القوي في المعرفة، كما سوف يسمح لهمإس إس" سوف يساعد الطالب في إظهار اإلستقاللية وبناء 
على مجموعة واسعة من في مادة القراءة  زسوف يكون التركيدبد من مطالب الجمهور والمجتمع. باالستجابة للع

ف تشمل الكتابة اإلنشاء الجدلي، والغني بالمعلومات، كما سوهي أكثر صعوبة وفيها تحدي أكبر.  النصوص التي
  .الرسمية وغير الرسمية لغةالفعال بال على التداول، من خالل التحدث واإلستماع ،والسرد والقصص. وسيتم التركيز

 
  االجتماعات الفعالة والمفيدة ألولياء أمور الطلبة مع المعلمين  -4

 9التي سوف تعقد في الفترة ما بين  والمعلمين ت أولياء أمور الطلبةماعاموضوع اجتعن السيد بونر مونتلر  تحدث
التي تشرح ما يجب و ،للتوزيع من الموقع اإللكتروني لكولورين كولورادوالخاصة ثم عرض النشرة ديسمبر. 13و 

أظهر السيد مونتلر موقع "كولورين كولورادو". وأشار أن القيام به قبل االجتماعات، وأثناءها، ومن بعدها. كما 
يرجى التنظيم مبكراً لطلب المترجم إذا كانت هناك حاجة له.فالترجمة سوف تكون متوفرة خالل االجتماعات.   

 
للفصل الدراسيالتوقف عن استخدام خطة متابعة اإللتحاق بالمستوى المطلوب وامتحان التقييم  -5  

أن "الكاتش أب بالن" أي خطة االلتحاق بالمستوى المطلوب سوف تعلق ولن يتم إجراء امتحانات  السيد مونتلر أفاد
التقييم للفصل الدراسي. تحتاج خطة اإللتحاق بالمستوىالمطلوب إلى إعادة صياغة لتناسب برنامج التعليم األساسي 

ديمة وتحناج إلى إعادة معالجة.المشترك الجديد. كما إن امتحانات التقييم الحالية للفصل الدراسي هي ق  
 

أمتحانات التقييم التي كانت تجرى في فصل الربيع -6  
أعلن السيد مونتلر أن في هذا العام الدراسي لن يتم إجراء امتحان ال" سي إس تي" أي امتحان والية كاليفورنيا 

ثامن امتحان التقييم المتوازن الرسمي، باستثناء امتحان مادة العلوم. سوف يقدم طالب الصفوف الثالث لغاية ال
من أجل أن يتعرف الطالب على ما هو متوقع منهم. سوف يتمكن  فقط واألذكى خالل فصل الربيع وذلك للممارسة

الطالب من الحصول على المعاجم لترجمة الكلمات. أما الطالب الذين أتوا إلى الواليات المتحدة منذ أقل من سنة 
 ولكنجزء الخاص باللغة اإلنجليزية ومهاراتها من امتحان التقييم المتوازن واألذكى، واحدة، فلن يقوموا بإجراء ال

الرياضيات. الجزء الخاص ب سوف يجروا فقط  
 
   اسئلة ومواضيع اهتمام -7 

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية بحال عدم وجود اسئل السيد مونتلر حول المعايير المستخدمة إلعادة تصنيف الطلبة 
فأجاب أنه سوف يتم استخدام نتائج امتحان "سيلدت"، ونتائج امتحان "سي  الرسمية في الفصل الثالث. االمتحانات

إس تي" السابق، وستؤخذ مداخالت المعلمين بعين االعتبار كمعيار إلعادة التصنيف. ثم طرح سؤال سواء كان لدى 
 في هذا المجال. مديرية خطة لإلعداد المدارس الكمية الكافية من أجهزة الكمبيوتر، فكان الرد أنه لدى ال

 صباحاً.  10:30إلى  9:00في مديرية التربية الساعة  2014فبراير  7: في "االجتماع القادم ل"ديالك -8
ً  9:29عند الساعة  فض االجتماعفض االجتماع:  -9  .  صباحا


