
DELAC MINUTES 1/15/2016 
 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك"
  

    2016يناير  15في  محضر وقائع اجتماع لجنة ديالك 
  

في مركز الموارد التربوية       
 

اً صباح  10:30  إلى الساعة  9:00من الساعة    
 
 
 

.  اعالن انعقاد االجتماع1  
       صباحاً. 9:15في تمام الساعة  االجتماعالحاضرين النعقاد بونر مونتلر  دعا

 
      

الترحيب وتقديم وجبة إفطار مشتركة ومقدمات  .2    
للجميع. دعا بونر الحاضرين لإلستمتاع بالطعام المشترك المتوفر  

 
 

.   التواصل العام3  
م يقم أحد ياختيار أي بند إضافي للمناقشة.أتاح بونر مونتلر الفرصة لتقديم بنود للمناقشة. ل   
    
 

  والموافقة عليھانوفمبر  قراءة وقائع محضراجتماع شھر . 4 
استعرض بونر مونتلر محضر وقائع اجتماع شھر نوفمبر. اقترحت ليلي كومكي الموافقة على المحضر. وأثنت لوبي 

ع. برامبيال على االقتراح. ثم تمت الموافقة على محضر االجتما  
 
 

.  إضافة بنود إلى جدول األعمال4  
التواصل العام عل جدول األعمال. اقترحت اليزابت بريز الموافقة على ذلك، وأثنت    اقترح السيد مونتلر إضافة بند

 لوبي برامبيال على االقترح.
 
 

 –مريديث ريفال  –خنلف الموارد المتوفرة ألولياء أمور الطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية لماستعراض  -5
 المسؤولة عن التنسيق التعاوني

 وزعت مريديث قائمة لمختلف الخدمات المتوفرة في المجتمع المحلي والتي تغطي مجموعة متنوعة من الخدمات. 
كما تحدثت ووزعت بعض المعلومات حول يوم تعليم قوانين ركوب الدراجات الذي يعقد من قبل قسم مديرية الشرطة 

يناير في كنيسة "سانرايز". وباإلضافة إلى ذلك قامت بتوزيع المعلومات حول  30يوم السبت في  "شريف" للمنطقة
الفرص المجانية المتوفرة إلجراء الضرائب. كما قدمت معلومات توضح كيفية االتصال بالجھات الخاصة التي يمكن 

لمالية، والخدمات الطبية، وبطاقات المواد أن تساعد في حل المشاكل المتعلقة بخدمات " الكالوركس" لتقديم المعونة ا
 الغذائية، وإلخ. 

 
 

2016-2015موجز التحديث السنوي لخطة المراقبة والمساءلة المحلية لعام  -6  
بونر المجاالت الثمانية ذات األولية في والية كاليفورنيا. كما استعرض وثيقة موجز التحديث السنوي لخطة  استعرض

. ثم تحدث بونر عن أھداف مديرية مدارس سانتي، وعن اإلجراءات، 2016-2015حلية لعام المراقبة والمساءلة الم



دقيقة لالطالع  15أوليات الوالية. وقد خصص بونر للحاضرين مدة بحسب وعن التمويل، وشرح كيف يتم التنسيق 
 على الوثيقة ولمراجعتھا. ثم سأل إذا كانت ھناك أي أسئلة، ولم يكن ھناك أي سؤال. 

 
 

التقرير الخاص  –امتحانات "سيلدت" (امتحانات والية كاليفورنيا لتطوير اللغة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية)  -7
  بنتيجة االمتحان لكل طالب

لقد تم إرسال نتيجة امتحان "سيلدت" الرسمية بالبريد  إلى منزل كل طالب.  وھناك رابط على الموقع اإللكتروني 
يه ترجمة لدليل إصدار التقرير يوضح الغرض من االمتحان، والمواد، وأسلوب وشكل لمديرية مدارس سانتي يوجد ف

  االختبار.
ثم سأل أحد أولياء أمور الطلبة متى تتم مراجعة الطالب للقيام بإعادة تصنيفھم. فأجاب بونر أنه عادة تتم المراجعة في 

التي تكون قد وردت من قسم التربية في والية شھر فبراير أو أوائل شھر مارس ، بعد الحصول على النتئج الرسمية 
  كاليفورنيا. 

 
           

.   اجتماع لجنة "ديالك" المقبل8  
صباحاً، في قاعة   10:30إلى الساعة  9:00، من الساعة 2016مارس  11حدد االجتماع المقبل يوم الجمعة في 

 مركز الموارد التربوية.  
   
 

  األسئلة والمخاوف .9
  
وھلم  صف روضة األطفال من للطالب في جھاز أي باد ستبقى نفس البرامج إذا كانت أولياء أمور الطلبة أحد سأل) 1

من قبل المعلمين ومن قبل طاقم  التي يتم طلبھا البرامج تحميل المسؤول عن التكنولوجيا ھو قسم أن بونر رد. جرا
  العمل على جھاز أي باد.

  
 اجتماع ديالك في تلك البرامج التي عرضت من برنامج للرياضيات م اختيارت إذا أولياء أمور الطلبة سأل أحد) 2

والذي يدعى "مات إكسبرشن"، وذلك من ، التعبيرالرياضيات الذي يعتمد  تم اختيار برنامجقد أنه  بونر قالف. السابق
  صف الروضة لغاية الصف الخامس.

  
فإنه يوجد الكثير من الطالب . ھا الطالبال يأكل طعمة التيذائية واألالغ موادال عن أحد أولياء أمور الطلبة سأل) 3

ما  حول دراسةلقيام بل اقتراح وأعرب عن. أكله ونرغبي الألنھم  أو الذين يرمون الطعام ألنھم غير معتادون على أكله
المبادئ  تي تلبيالاألطعمة  وبين هتناولب سيقوم الطالب بين ما إليجاد توازن التي يأكلھا الطالب صحيةال ھي األطعمة
  تتعلق بقسم الخدمات الغذائية. ھذه مسألة أن بونر ذكر. للتغذية التوجيھية

 
            

  سحب على ھدية وتوزيع كتب مجانية – 10
    
  
تأجيل االجتماع  -12   

صباحاً. :3010الساعة  في تمامتم فض االجتماع   
  


