
DELAC MINUTES 3/11/2016 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"
    6201 مارس (الشھر الثالث) 11في محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك  

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

اعاعالن انعقاد االجتم .1    
ً صباح 9:17عند الساعة االجتماع  لعقدالحاضرين  بونر مونتلر السيد ادع    .ا
  
على الجميع  وجبة االفطار وتمنى تناول اللجنة إلىبونر  دعالترحيب وتقديم وجبة إفطار مشتركة والمقدمات  ا .2 

    االستمتاع بتناول اإلفطار.
  
  والموافقة عليھا )1يناير (شھر  قراءة وقائع محضراجتماع شھر – 3

من قبل  المحضرتم االقتراح على الموافقة على  ).1شھر استعرض السيد مونتلر محضر وقائع اجتماع شھر يناير (
. وأثنت على االقتراح السيدة لوبي برامبيال. فتمت الموافقة على محضر االجتماع.ز فياللفا يماريسيال لوب السيدة  

 
التواصل العام -4  

. أفاد بونر أنه سيتم  ھيل"-"مورغان دعوىالواردة بشأن أمور الطالبة مناقشة موضوع الرسالة طلب أحد أولياء 
موضوع ضمن الجزء المخصص لألسئلة وللمواضيع المختلفة في جدول أعمال االجتماع.لالتصدي لھذا ا  

 
كاتي آبل / مديرة الخدمات الغذائية –تغذية الطفل  -5  

، ولدى البرنامج االتحاديةالخدمات الغذائية من قبل حكومة الوالية والحكومة ل السيدة كاتي أنه يتم تمويأوضحت   
  مدارس. كما أنھا تناولت موضوع ھدر الطعام من قبل األطفال. المديرية  من قبلمبادىء توجيھية يجب اتباعھا 

 
التقييم وقسم متعلمي بونر مونتلر/ منسق  –جلسة مداخالت المعنيين  –المساءلة المحلية و مراقبة الخطة  -6

 اللغة االنجليزية
 استلم كل عضو نسخة من الملخص. ثماستعرض السيد بونر مونتلر وثيقة ملخص خطة المراقبة والمساءلة المحلية و

تعليم، ونتائج الطلبة، ثم طلب من اللجنة مراجعة الخطة ومناقشتھا والتعليق عليھا وذلك في مجال شروط ال
ات التي تشمل كل المجاالت. قالملص بواسطةاستعراض الخطة قدم أعضاء اللجنة ردود الفعل . وبعد والمشاركة  

 
  " ( تقييم والية كاليفورنا األذكى والمتوازن)SBACالموارد الخاصة بامتحان " -7

  تتوفر نمازج التمارين لھذا االمتحان على الموقع إللكتروني لمديرية مدارس سانتي من خالل موارد الطلبة.
  
  بونر مونتلر/ منسق التقييم وقسم متعلمي اللغة اإلنجليزية – 2015معايير إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية لعام  -8

التي تستخدم لتحديد إذا سوف يتم تصنيف الطالب. سوف يعقد حفل إعادة وثيقة إعادة التصنيف نموزج عرض بونر 
  مساًء. 6:00أبريل عند الساعة  12التصنيف في 

  
اجتماع لجنة "ديالك" المقبل -9  

  صباحاً في مركز الموارد التربوية.  10:30حتى الساعة   9:00من الساعة  6201 مايو  6حدد االجتماع المقبل في 
  

: األسئلة ومواضيع االھتمام10  
لمزيد ونر أن الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سانتي يوفر ابھيل". فأوضح -"مورغانطرح سوال حول دعوى 

لبريد من أجل منع االفراج عن المعلومات.يجب تعبئته وإرساله بامن المعلومات التي تتضمن النموزج الذي   
فاد بونر أنه سيتم مناقشة ھذا الموضوع في االجتماع القادم.أثم طرح سؤال حول فرص تقديم المنح المدرسية. ف  

 
تأجيل االجتماع  -11  

قبل الظھر. :1611تم فض االجتماع عند الساعة   


