
DELAC MINUTES 9/26/2014 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 
   2014سبتمبر  26 محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك في

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

 
 

 
 
الدعوة النعقاد االجتماع .1    
إستمتع أعضاء اللجنة الحاضرون  صباحا. 9:16عند الساعة النعقاد االجتماع الحاضرين  بونر مونتلر ةيدالس ادع 
المشتركة. تم التعارف على الحاضرين في القاعة. قدم السيد بونر مونتلر شرحاً لوظيفة لجنة وجبة اإلفطار ب

 "ديالك" ولدورھا.   
 

وافقة عليھاوالميونيو  قراءة وقائع محضراجتماع شھر – 2   
تمت الموافقة على وقائع المحضر كما ھي.وقد  .شھر يونيو للجنة ديالكمحضر وقائع جلسة مونتلراستعرض السيد   

 
جدول األعمال ل يتعد  -3  

 ة" على جدول األعمال. وقدمت السيد3"تايتل  لبرنامج التمويل افترح السيد مونتلر إضافة بند المساءلة والمحاسبة
"تايتل الخاص بالتمويلبند التراحاً يالموافقة. وأثنت السيدة إليزابت بريز على اإلقتراح. فتمت إضافة تايلين ھيكس اق

" على جدول األعمال.3  
 

بونر مونتلر - "3"تايتل لبرنامج التمويل المساءلة والمحاسبة  -4  
" للتمويل 3رنامج "تايتل طريقة التي تنظر من خاللھا مديرية سانتي إلى بقد حدثت التغيرات التي تؤثر على ال

" التمويل اإلضافي والتكميلي لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. ھناك مجموعة من 3برنامج "تايتل  قدمي الخاص بھا.
وتعرف ھذه األھداف ب . للمساءلة والمحاسبةالمدارس من قبل التي يجب اتباعھا ض المطلوبة األھداف  

AMAO  .أي  أھداف مقياس االنجاز السنوي  
  
  تقدم سنوي في تعلم اللغة اإلنجليزيةإحراز بالطالب قيام  مقياس األول لإلنجاز السنوي:   ال

  المقياس الثاني لإلنجاز السنوي:   بلوغ مستوى اإلجادة في امتحان "سيلدت" أي امتحان إنماء اللغة لمتعلمي اللغة
  اإلنجليزية                                      

  لمجموعة متعلمي اللغة اإلنجليزيةالتقدم السنوي المطلوب والمالئم إلنجاز السنوي:   الوصول إلى المقياس الثالث ل
  المحليةوفقاً للمدارس الثانوية التربوية                                        

  
داف فإنھا يجب على المدارس أن تلبي الشروط الثالثة الموضوعة والمستھدفة، وفي حال عدم بلوغ ھذه األھ

  ستصنف ضمن المدارس التي تتبع برنامج التحسين في المنھاج.
  

الھدف. وقد أظھرت  مدارس سانتي أن % من الطالب 59ي بالنسبة للمقياس األول، فالھدف الحالي ھو أن يلب
  % من طالبھا قد حققوا الھدف السنوي.67

  
  % من الطالب الھدف.60.6لھدف. وقد حقق % من الطالب أن يلبوا ا49بالنسبة للمقياس الثاني، فيجب على 

  
م بتقديم االمتحان وعفو ألن الوالية بأجمعھا لم تق حكومة الوالية طلب تنازل تبالنسبة للمقياس الثالث، فقد قدم

% من الطالب درجة التقدم واإلجادة (وأما الھدف في 90الرسمي. وفي العام ما قبل الماضي، كان الھدف أن يسجل 
فإن مدارس مديرية سانتي ھي مصنفة اآلن ضمن تحسين البرنامج للسنة األولى حتى %). 100فكان  العام الماضي

  يتم تنفيذ االمتحان الرسمي الجديد للوالية، وقد قدم ھدف جديد إلجادة اللغة واتقانھا. 
  



  بونر مونتلر –إجراءات إعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية  -5
بع إلعادة تصنيف الطالب ھو نتيجة امتحان "سيلدت" ، واالمتحانات الرسمية للوالية، والتقييم من كان المعيار المت

خذھا قبل مديرية مدارس سانتي، وموافقة المعلم وأولياء أمور الطلبة. وبما أنه لم تجر االمتحانات الرسمية للوالية أل
المعيار رتكز فسي ب المتعلمي اللغة اإلنجليزية،إعادة تصنيف بعض الطال إجراءاتب خالل القيام بعين االعتبار

امتحان "سيلدت"، وتقييم المعلم، ورأي أولياء أمور  على إلعادة التصنيف 2015-2014كاديمي للعام الدراسي األ
الطلبة وأستشارتھم. لم تقم مدارس سانتي بإجراء امتحانات التقييم من قبل المديرية التربوية في العام الماضي، ولكن 

اختبار تقييم الكتابة    ستخدمفنحن (أي لجنة "ديالك") سوف نقرر إذا كنا سن .ام سيتم إجراء امتحات التقييم ھذهذا العھ
تجرى مھامات الكتابة بدءاً من صف الروضة حتى الصف الثامن. قد إلعادة التصنيف. ولمديرية المدارس كمعيار 

اقترح السيد مونتلر أن تحل اختبارات الكتابة مكان امتحانات الوالية الرسمية. وطلب من لجنة "ديالك" اإلجابة على 
يقوم طالب صف األسئلة. علماً أن المعلمين سوف يقومون بإدارة امتحانات التقييم قبل نھاية الفصل األول. وسوف 

السرد، واالمتحان  كتابة في الروضة حتى الصف الثامن بإجراء امتحان واحد للكتابة في كل فصل ( امتحان
بل القريب سيتم مجدداً استخدام وامتحان في إبداء الرأي أو الجدلي). في نھاية المطاف أي في المستق المعلوماتي،

نيف. أما ھذا العام فسيستخدم امتحان الفصل األول والفصل الثاني متحان رسمي جديد للوالية كمعيار إلعادة التصا
. حالياً تجرى عملية إعادة التصنيف ابتداءاً من الصف الثالث. وبما أن طالب الصف الثاني كمعيار إلعادة التصنيف

  لرابع. الطالب في الصف ا صبحإلجراء إعادة التصنيف حتى يحان التقييم الجديد، فسوف ننتظر لن يقدموا امت
   

إحالة موضوع استخدام امتحان تقييم الكتابة إلى مجلس اإلدارة كأداة ومعيار في عملية  اقترح السيد بونر مونتلر
إعادة التصنيف للطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية. وافقت السيدة إليزابت بيريز على االقتراح، وأثنت عليه السيدة 

  نعم للموافقة على االقتراح. ليلي كومكي. وصوتت اللجنة باالجماع ب
  
  بونر مونتلر –التعلم بواسطة برنامج "دريم بوكس"  -6

" أي باد " فردي، لكل سوف تسمح المبادرة الرقمية للطالب من الصف الثالث حتى الصف الخامس بالحصول على 
في السنة ما بعد طالب. وفي السنة القادمة سوف يحصل طالب الصف السادس حتى الصف الثامن عليھم أيضاً، و

  سوف يحصل كل طالب المدارس على " أي باد" فردي، لكل واحد منھم.
  

"دريم بوكس" ھو برنامج رياضيات يسمح للطالب أن يعملوا وفقاً لوتيرة خاصة بكل واحد منھم. حالياً، يتوفر ھذا 
لصف الثالث حتى الصف اص بالسيد مونتلر برنامج "دريم بوكس" الخالبرنامج باللغة اإلسبانية أيضاً. وقد عرض ا

. يمكن للطالب استخدام برنامج " الدريم بوكس" على الكمبيوتر المحمول أو على األي الخامس على جھاز العرض
بھدف تحقيق النجاح وباد. كما يستطيع المدرسون أن يطلعوا على تقارير العمل لطالب صفھم من أجل مراقبتھم 

  المطلوب.
  
  تقرير التطبيق الموحد  -7

  تم تأجيل ھذا البند لالجتماع المقبل.
  
  بونر مونتلر –مسؤولية قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية / وضع الطالب في المستوى المالئم  -8

  لماذا يطلب من أولياء أمور الطلبة ملء ھذه -في المنزل  *  الدراسة واالستطالع حول اللغة األساسية المستخدمة   
  اإلستمارة؟      
  من قائمة األسئلة تدل على استخدام لغة أخرى غير   3حتى  1كانت اإلجابة على أحد األسئلة من  إذا      
  اإلنجليزية، فسيقوم الطالب بإجراء امتحان "سيلدت" لتحديد مستوى كفائتھم. وتستخدم عندئذ النتيجة       
  لتحديد نوع المساعدة المطلوبة والمناسبة.       

   األولية او األصلية  للغة الرسمي تقييم ال*     
  المبتدئون والمستويات المتوسطة المبكرة –*  المستوى اإليوائي أو اإلبتدائي في اللغة اإلنجليزية    
  المستوى المتوسط والمتقدم المبكر والمتقدم -*  الصف األساسي في اللغة اإلنجليزية     
  غير متوفر في األولية ( لتعليم اللغة بالتكلم باللغة األصلية –*  إجراء طلب اإلعفاء من قبل أولياء أمور الطلبة    

   مدارس مديرية سانتي)       
  



معلم إن الطالب يقومون حالياً بإجراء امتحان "سيلدت"، وستعلن النتائج الرسمية في شھر يناير. يرجى االتصال بال
  حول وضع الطالب في أي برنامج.  إذا كان لديكم أي أسئلة أو مخاوف

  
   2015-2014تعيين أعضاء لجنة "ديالك" للعام الدراسي  -9

رشح السيد بونر مونتلر كل من السيدة إيزابيال والسيدة فيرونيكا للشراكة في رئاسة اللجنة. وسيتم اإلعالن النھائي 
  في شھر نوفمبر. 

  
  االجتماع المقبل للجنة االستشارية لمدارس سانتي "ديالك"  -10

في مركز الموارد التربوية في قاعة مجلس اإلدارة،  من  2014نوفمبر  7جنة "ديالك" المقبل في تم تحديد اجتماع ل
  صباحاً.  10:30لغاية الساعة  9:00الساعة 

  
  أسئلة مختلفة ومواضيع اھتمام -11
  اھتمام.ھناك أي أسئلة أو مواضيع  تطرحلم 
  

  تأجيل االجتماع -12
   اً.صباح 10:28عند الساعة  تم فض االجتماع

   
  
   

      
  
                                  

 
 

  


