
DELAC MINUTES 9/23/2016 

 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"

 

    6201 ( 9سبتمبر )شهر  23في محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك  

 

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

 

 

 

ثم قدم  .ا  صباح :159عند الساعة لعقد االجتماع الحاضرين بونر مونتلر  السيد ادع -اعاعالن انعقاد االجتم .1  
أفراد طاقم العمل تقديم أنفسهم. وطلب بونر من اللجنة إعادة النظر في جدول األعمال. اقترحت نفسه كما طلب من 

على جدول األعمال كما هو يت التصو اليزابت لوبيز الموافقة على جدول األعمال وأثنت عليها ليلي كومكي. وتم
 مقدم.
    

 
يونيو من قبل بونر  10تمت مراجعة محضر اجتماع   ( 6يونيو )شهر  وقائع محضراجتماع شهر الموافقة على .2

مونتلر. وكان ينبغي إجراء تصحيح ضروري لتغيير وظيفة ستاسي روبرتس كي تصبح " معلمة منهاج الموارد" .  

لوبي برامبيال. فصوتت اللجنة على الموافقة على المحضر. وأثنت على االقتراح السيدة  فيرونيكا استرادا  اقترحت
   الموافقة على المحضر مع إجراء التصحيح الوحيد المطلوب.

 
 
لم و دعى الحاضرون إلى إلتوجه إلى اللجنة حول أي بند في جدول األعمال لهذا االجتماع.: . التواصل العام3 

.شيء للتواصل العام أحد أي أو يطرح يطلب  
 
 

  . اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمديرية المدارس " ديالك "4
وعلى مسؤولياتها وتم شرحها إلى اللجنة "ديالك"تم االطالع على دور لجنة   

           * مهام اللجنة، دورها ومسؤولياتها 

طة الرئيسية لبرامج التعليم والخدمات التربوية لمتعلمي اللغةتستعرض وتناقش تطوير أو مراجعة الخ   -1            

 االنجليزية، مع األخذ باالعتبار الخطة الموحدة للمدرسة النجاز الطالب               

 تستعرض وتناقش برامج مديرية المدارس، واألهداف، وأهداف البرامج والخدمات المتوفرة لمتعلمي   -2         

 اللغة االنجليزية ) مثالً.، االعفاءات واالستثناء الممنوح ألولياء أمور الطلبة والتمويل(               

 تستعرض وتناقش وضع خطة لضمان تطبيق متطلبات المدرس والمساعد التدريسي   -3         

 االستمارات(   تستعرض وتناقش االستطالع أو اإلحصاء السنوي للغة ) مثالً.، اإلجراءات ونماذج    -4         

 تستعرض وتقدم التعليق بشأن إجراءات إعادة تصنيف متعلمي اللغة االنجليزية لمديرية المدارس   -5         

 تسعرض وتقدم التعليق بشأن االشعارات الخطية المطلوب إرسالها إلى أولياء أمور الطلبة واألوصياء   -6         

 بيانات المتعلقة بانجاز الطالب وبمؤشرات األداء المختلفة، كما تناقش األثارتستعرض وتناقش نقاط  ال   -7         

 والنتائج والخطوات المقبلة               

 تستعرض وتناقش  خطة المراقبة المحلية والمساءلة، وتقدم اقتراحات كجزء من إجراء المداخالت من   -8         

 ن، وتقدم ردود الفعل واألراء حول مسودة خطة المراقبة المحلة والمساءلةقبل المعنيين وأصحاب الشأ               

 اللجنة مطلوبة بموجب قانون التعليم في والية كاليفورنيا      -9         

  
 

. ترشيح األعضاء لمنصب الرئيس ولنائب الرئيس5  
أن تتم إعادتها في موعد ال  التي ينبغيللترشيح لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس للجنة ديالك وزعت البطاقات 

في االجتماع القادم للجنة " ديالك ".نوفمبر  4سبتمبر. وسوف تجرى االنتخابات في  30تاريخ يتجاوز   



 
 
 
 

"3. االشعار السنوي واألولي/ برنامج التمويل "تايتل 6  
ة على تمويل برامج متعلمي اللغة " هو برنامج اتحادي )فدرالي( للمساعد3أوضح بونر مونتلر أن برنامج "تايتل 

االنجليزية. واالستمارات الخاصة بهذا البرنامج هي متوفرة وموجودة على الموقع االلكتروني لمدارس مديرية 
 منطقة سانتي. 

دل أن امتحان ياالشعار السنوي واألولي عن طريق البريد والذي  استلم أولياء أمور الطلبة المتعلمي اللغة االنجليزية
.واالشعار الثاني يحدد البرنامج الذي سوف يشارك فيه الطفل. وتحدد نتائج أطفالهمخضعون له لدت" سوف ي"سي

امتحان "سيلدت" ما إذا كان الطالب سوف يتلقى الدعم في الصف العادي أو وسيحصل على دعم إضافي  باللغة 
 االنجليزية.

رسمية التي حصل عليها الطالب وتبّين البرنامج اقترح بونر استخدام استمارة إضافية تتضمن الدرجات الغي 
بالبدء باستخدام االستمارة. وأثنت على االقتراح فيرونيكا إسترادا. وتم التصويت الموصى به. فأوصت تايلين هيكس 
 ياالجماع الستخدام النموذج الجديد. 

لطلبة إذا كان االمتحان يجرى داخل تحدث بونر عن التاريخ اآلخر إلجراء امتحان سيلدت. ثم سأل أحد أولياء أمور ا
الصف الدراسي. فأوضح بونر أن الطالب يذهبون إلى صف أو مكان آخر في المدرسة إلجراء االمتحان. وشرح 
بونر أن في الخريف المقبل ستجرى امتحانات سيلدت آلخر مرة كامتحانات أولية. سوف يكون هناك امتحان جديد 

في الربيع ويجرى  2018-2017ة االنجليزية(، وسوف يبدأ في العام الدراسي تقييم الكفاءة في اللغ"إلباك" ) 
 كامتحان سنوي. 

 
 

الخطة الرئيسية -7  
بونر الخطة الرئيسية لمديرية مدارس سانتي. وطلب من اللجنة القيام باالطالع علي هذه الخطة المتوفرة على ناقش 

م التوصيات لمجلس إدارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس منطقة سانتي وتقدي
 "ديالك" المقبل في شهر نوفمبر.

 
 

ملخص نتائج امتحان "كاسب" والموارد المتوفرة ألولياء أمور الطلبة -8  
قدم بونر عرضا  يظهر لمحة عامة عن نتائج امتحان "كاسب". وبوجه عام هناك تقدم في درجات مادة اللغة 

. وبالمقارنة مع مدارس أخرى في المحافظة، فإن أداء 2015ة وفنونها وفي مادة الرياضيات منذ عام االنجليزي
طالب مدارس سانتي كان حسنا  نسبيا  في كل الصفوف في مادة اللغة االنجليزية والرياضيات. فاالطالع على النتائج 

يمكن تنفيذها وتطبيقها وتحسينها أو تعديلها. تقييم البرامج التي لمديرية مدارس سانتي ل توفر الفرصةومعرفتها 
  وأين يمكن العثور على ترجمة النماذج ألولياء األمور.  نتائج امتحان "كاسب"نموذج وشرح بونر 

 
 

. التعليقات والهواجز9  
نه حاليا  ال قام أحد أولياء أمور الطلبة بطرح سؤال حول إمكانية توفير برنامج لتعليم لغة أجنبية للطالب. فأفاد بونر أ

 تنظر مديرية مدارس سانتي بهذا األمر وال تقدم للطالب أي لغة أجنبية.
 
 

. تأجيل االجتماع10  
     .   10:35تم فض االجتماع عند الساعة 

 

  



  

  
       
      


