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 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"

  

    5132 مارس )الشهر الثالث( 31في محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك 

اً صباح  31011  إلى الساعة  0011  من الساعة في مركز الموارد التربوية     

 

 

 

مقدماتمشتركة و جبة إفطارتقديم ولترحيب وا .1    
قدم السيد مونتلر نفسه ورّحب  صباحا. 1:95عند الساعة االجتماع  لعقدالحاضرين  بونر مونتلر السيد ادع 

    االستمتاع بتناول اإلفطار. الجميعتمنى على والسيدة إيلين مورينو.  قام بتقديمبالحاضرين. كما 
  

  والموافقة عليها (3هر يناير )ش قراءة وقائع محضراجتماع شهر – 2

(. وجهت السيدة مورينو سؤاالً يتعلق بامكانية 9شهر استعرض السيد مونتلر محضر وقائع اجتماع شهر يناير )
" في المنزل بدون أن يؤثر ذلك على تقدم الطلبة. تم االقتراح على الموافقة على 0333استخدام برنامج "أشيف 

أفريقا ريس. وأثنت على االقتراح السيدة لوبي برامبيال. فتمت الموافقة  محضر اجتماع شهر يناير من قبل السيدة
 على محضر وقائع االجتماع.

 
) تقييم كاليفورنيا النجاز الطالب ولتقدمه(إضافة بند إلى جدول األعمال   -3  

الطالب ولتقدمه  بتقسسم كاليفورنيا النجازيتعلق االجتماع عمال إلى جدول أبند مناقشة ضافة مونتلر  إ السيد طلب
على هوانيتا  . وثم أثنت السيدةلوبي برامبيالاقتراح قامت به السيدة  خاللتمت الموافقة على قبول التعديل هذا من 

   االقتراح. 
  
  المساءلة المحلية و مراقبة الخطة  -4

أي باد( في الصفوف يظهر كيف يتم تطبيق التعلم الرقمي ) تكنولوجيا / فيديو استعرضت السيدة إيلين مورينو 
الدراسية. وبينت استجابة الطالب وأولياء األمور والمعلمين على استخدام ال " أي باد " في الصفوف. فهذا 

الفرص الحالية والمستقبلية للمعرفة وللتفكير النقدي. ساهم في اكتشافاالستخدام ي  
مقدار األموال التي تحصل عليها كل مدرسة. ثم تحدد وأوضحت السيدة مورينو أن المعادلة للمراقبة المحلية للتمويل 

مجموعة لجنة "ديالك" كتيبات تم استعراضها من قبل السيدة مورينو، تتضمن عدد مبالغ التمويل التي   لأعطيت 
من أجل وضع ال "أي باد" في أيدي  استحصل عليه المدارس، مؤكدة أن نسبة كبيرة من هذا التمويل يتم استخدامه

 هموللحصول على ردود فعل رأيهم أن هذا العرض نفسه سوف يعطى لمجموعات متعددة البداء الطالب. وذكرت
 حول هذا االقتراح. 

مؤشر األداء األكاديمي، إلتزام وفنونها، الرياضيات، االنجليزية أهداف: اللغة  6حالياً، لدى مديرية مدارس سانتي 
ركة أولياء األمور.الطالب، تطوير الدعم لبعض الفئات المعينة، تحسين مشا  

على سمحت ألعضاء لجنة "ديالك" الحاضرين  و عرضت السيدة مورينو خطوات العمل لتحقيق هذه األهداف.ثم 
مناقشة البنود الواردة في الكتيب. وأشارت أن أولياء أمور الطلبة وافراد طاقم العمل يمكنهم أن يساهموا كل طاولة 

جلس اإلدارة لمراجعتها. كما كان هناك جدول زمني على الجزء الخلفي من لعرضها بالتالي على مفي إبداء أرائهم 
  الكتيب يحتوي  على فرص أخرى إلبداء األراء. 

  
مديرة المناهج والتقييم -إيلين مورينو –اإلستطالعي للمداخالت بعد مشاهدة الفيديو  ءاإلحصا -5  

 المحلية المراقبة خطةحول  ياالستطالعاإلحصاء رين للمشاركة في دعت السيدة مورينو األعضاء الحاض
أراءهم  على الجدران لتقديم  وجودةوالمساءلة. وطلبت  من أعضاء لجنة "ديالك" كتابة أرائهم على الملصقات الم

ومن خالل هذه الملصقات أتيحت الفرصة لتسجيل المتعلقة بخطة المراقبة المحلية والمساءلة.  الشخصية ومالحظاتهم
جاوز ت بشنن األداء الحالي للمدارس، والمجاالت والمواضيع المثيرة للقلق، وكيف أن المدارس تفي او تتالمداخال

بمختلف المجاالت.التوقعات في تحقيق األهداف   
 



  5132معايير إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية للعام  -6

اإلنجليزية *    بونر مونتلر / المنسق للتقييم ولقسم متعلمي اللغة        

 

. 6112(3مارس )شهر  66مساًء في مدرسة ريو سيكو بتاريخ  6طالباً وذلك عند الساعة  111لقد تم إعادة تصنيف 

المعايير في إعادة التصنيف على اتباع الخطوات اآلتية: رتكزوت  

 

لغة اإلنجليزية للعام الدراسي ال .    درجات امتحان "سيلدت" )أي امتحان والية كاليفورنيا لتطوير اللغة لمتعلمي1     

           6111- 6112  

  

6112-6111.    التقييم الذي يجرى في الصف للعام الدراسي 6       

  

  6111.    التقييم للفصل األول  3     

 

.    توصيات المعلم واإلدارة1       

 

.    أبالغ أولياء األمور2       

 

مدة سنتين ( وذلك على  ) تتم مراقبة تقدم الطالب بعد إعادة تصنيفه ن .    مراقبة الطالب لمدة سنتي6       

  
 
 

امتحان "كاسب" ) امتحان والية كاليفورنيا لتقييم أداء الطالب وتقدمه(  -7  
( سوف يجرى اختبار الطالب من صف الثالث لغاية الصف الخامس بواسطة استخدام 5خالل شهر مايو )شهر  

يجري  م طالب الصف السادس لغاية الصف الثامن األجهزة الموجودة حالياً في المدارس.ال"أي باد". وسوف يستخد
على الصفحة الرئيسية الخاصة بوبسايت مديرية مدارس سانتي يحتوي على رسائل جدديد  حالياً إنشاء موقع

ب الدخول على الموقع على هذه المعلومات، يجللعثور  ومقاالت حول  المعلومات الخاصة باختبار والية كاليفورنيا.
 الخاص بموارد أولياء أمور الطلبة في "وبسايت مدارس سانتي"،  وثم يجب الضغط عى الرابط األول.    

لصف الثالث ة خالل األسبوعين الماضيين وذلك من امرحليتجريبية وأوضح السيد بونر أنه قد تم إجراء تقييمات 
العام في مدارس سانتي، وفي العام المقبل سوف يتم استخدام النتائج  وقد تم تجريب التقييم هذا لغاية الصف الثامن.

( سوف ترسل إدارة المدارس رسالة تشرح 5كمعيار  لمعرفة مستوى الطالب. بالنسبة المتحانات شهر مايو )شهر 
 فيها إجراءات االمتحانات.

 
 

اجتماع لجنة "ديالك" المقبل -8  
صباحاً في مركز  93:03حتى الساعة   1:33من الساعة  5395 (5شهر مايو ) 8حدد االجتماع المقبل في 

الموارد التربوية. ومن المقرر تقديم إفطار مشترك حول موضوع يوم األم. وقد طلب السيد بونر من الحاضرين 
   جلب أصدقائهم لحضور اجتماعات لجنة ديالك المقبلة.

 
    
تأجيل االجتماع  -9  

صباحاً. 99:03تم فض االجتماع عند الساعة   
 

  
  
   


