
DELAC MINUTES 6/6/2014 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

   2014يونيو  6 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

في مركز الموارد التربوية   

صباحاً   10:30  إلى الساعة  9:00  من الساعة   

الدعوة النعقاد االجتماع .1    
إستمتع أعضاء اللجنة الحاضرون صباحا. 9:12عند الساعة النعقاد االجتماع الحاضرين  ر مونتلربون ةالسيد ادع 
المشتركة.   وجبة اإلفطار ب  

 
والموافقة عليها)نيسان(  بريلإ قراءة وقائع محضراجتماع شهر – 2   

قائع المحضر كما هي.تمت الموافقة على ووقد  .للجنة ديالك إبريل شهرمحضر وقائع جلسة مونتلراستعرض السيد   
 

جودة الضمان والرعاية الصحية بأسعار في متناول الجميع –الرعاية الصحية للمجتمع المحلي  -3  
بمناقشة موضوع الضمان الصحي "كافرد كاليفورنيا" وغيرها  مانوشيكار إغلوس وفيرونيكا دلغادييو قامت كل من

فورنيا" هو برنامج تديره الدولة وهو يوفر الرعاية الصحية من برامج الخدمات والرعاية الصحية. فإن "كافرد كالي
بأسعار معقولة مع أقساط التأمين وفقاً ألساس الدخل المادي، والرعاية الوقائية المجانية، والخطط التي ال تتطلب دفع 

شخص من  مبالغ تخصم من مستحقات التأمين، واألسعار المنخفضة جداً. ال يمنع برنامج "كافرد كاليفورنيا" أي
ً  إذا كان لديه حاالت مرضية موجودة من قبل. إن مواطني كاليفورنيا همحتى االنضمام إليه لتلقي خدماته   جميعا

لإلنضمام إليه إال إذا كانوا غير شرعيين أو مسجونين حالياً. كل ما هو مطلوب لإللتحاق بطريقة سهلة مؤهلون 
الدخل المادي. يمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات أو  بالبرنامج هو رقم الضمان اإلجتماعي ومعلومات عن

 .  888-975-1142أو على  رقم الهاتف   coveredca.comطلب المساعدة عبر الموقع اإللكتروني: 
 
 تقرير التطبيق الموحد -4

يرية أوضح بونر مونتلر أن تقرير العمل الموحد يجب أن تستكمل تعبئته في كل عام دراسي كي تستطيع مد
المدارس التربوية أن تحصل على التمويل من قبل الحكومة االتحادية. ويستخدم هذا التمويل في وضع مخطط لكيفية 

موضوع "كارز" أي النظام الحسابي للتقرير الموحد وكيف يستخدم لجمع المعلومات، إنفاق هذه الألموال. كما ناقش 
مخطط اإلنفاق الخاص بمديرية المدارس التربوية. وفي شهر يونيو )حزيران(  وضعولمتابعة اإلنفاق ومراقبته، ول

 عن المدة الزمنية منيجب على المديرية التربوية أن تقدم بيانات فصل الربيع. ثم استعرض السيد مونتلر التقرير 
تلقته مديرية  ، واطلعت اللجنة على التمويل الذي2014لغاية شهر يونيو )حزيران(  2013يوليو )تموز( شهر 

 المدارس وعلى األموال التي تم صرفها.
 
 أفكار  لطفلكم لتطبيقها خالل فصل الصيف -5

خالل فصل  الذهن النشيط لدى الطالبشاركت إيلين مورينو في تقديم أفكار لنشاطات تربوية تساهم في الحفاظ على 
فرص المجانية التي تقدمها المتاحف في "بالبوا . فقد قامت بتوزيع قوائم بأسماء الكتب المناسبة لكل صف وبالالصيف

بارك". ثم استعرضت كيفية الدخول إلى البرنامج اإللكتروني " تنماركس" وهو برنامج رياضيات مجاني، يقدم 
  .  2خالل فصل الصيف إبتداءاً من برنامج الرياضيات الخاص بالصف األول لغاية برنامج علوم الجبر رقم 

 
 للجنة االستشارية لمدارس سانتي "ديالك"  االجتماع المقبل -6

  في مركز الموارد التربوية في قاعة مجلس اإلدارة، 2014 سبتمبر 26اجتماع لجنة "ديالك" المقبل في  حديدتم ت
 صباحاً.  10:30عة لغاية السا 9:00من الساعة 

 
 ومواضيع اهتمام لفةأسئلة مخت -7
خارج المدرسة. شرح بونر مونتلر أنه ولتي تقدم بعد الدوام الدراسي تم طرح سؤاالً يتعلق بالدروس الخصوصية ا 

ساعة من الدروس المجانية للطالب المؤهلين للغداء المجاني أو المخفض، والذين يلتحقون  14إلى  10يتم تقديم 
الدروس  لميذت 90إلى  80هذا العام حوالي  تلقىبمدرستين هما للسنة الثانية ضمن برنامج التحسين والتطوير. فقد 

 الخصوصية المدفوعة من قبل الخدمات التربوية اإلضافية. 
     صباحاً. 10:50عند الساعة  وتأجيلهلجنة "ديالك" تم فض اجتماع تأجيل االجتماع:  -8


