
DELAC Meeting Agenda 10/11/2019 
 مديرية مدارس منطقة سانتي

 "إشعار حول اجتماع اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية "ديالك

، سوف يعقد االجتماع الخاص 54956بموجب هذا االشعار الخطي الذي تم منحه وفقاً لقانون الحكومة قسم 

 :االنجليزية لمديرية مدارس منطقة سانتيللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة 

  2019 (10أكتوبر )شهر  11    التاريخ:                                              

ً  9:00     الوقت:             ً  10:30 - صباحا  صباحا

 مركز الموارد التربوية    المكان : 

  : مهام اللجنة      -

 المداخالت واألراء حول البرامج الخاصة بمتعلمي اللغة االنجليزية وحول الخدمات وخطة  قديمتقوم بت      
 لمراقبة المحلية والمساءلة للمجلس التعليمي والتربوي ا      

 

  :سوف يقتصر جدول أعمال هذا االجتماع على ما يلي

 إجراءات إعالن انعقاد االجتماع   .أ 

 الدعوة النعقاد االجتماع  .أ

 استعراض جدول األعمال والموافقة عليه  .ب

 

 التواصل العام  ب. 

 خالل هذا الوقت، إن المواطنين مدعوون لمخاطبة اللجنة االستشارية لمديرية مدارس سانتي 

 حول أي بند غير مدرج على جدول األعمال الخاص بهذا االجتماع . وتتبع اللجنة سياسة الحد 

  .متكلممن مدة التكلم إلى خمس دقائق ألي 

 

  بنود جدول األعمال  -ج

  (5)شهر مايوس شهر اجتماع محضر وقائع الموافقة على    - أ

    دور لجنة " ديالك "  و مسؤؤلياتها   -ب

 تقرير المدير    -ج

   الرؤية ومعلومات الطالب السخصية مهمة مديرية المدارس،   *              

   أهداف مديرية المدارس         *            

   "3اإلشعار األولي والسنوي الموجه ألولياء أمور الطلبة / برنامج التمويل "تايتل    -د

 إجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين   - ه

 الجدول الزمني لخطة المراقبة المحلية والمساءلة   -و

 المحلية والمساءلة ) إلكاب (الملحق اإلتحادي اإلضافي لخطة المراقبة    -ز

 إستعراض إلمتحان كاليفورنيا " كاسب" ) تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمه(    -ح

ً  10:30 إلى الساعة 9:00 ، من الساعة2019 (11)شهر  نوفمبر 15 القادم في االجتماع  - ط   صباحا

تأجيل االجتماع   -د      
    ، إن الوثائق الداعمة لجدول أعمال هذا االجتماع متوفرة في قاعة االستقبال في مكتب إدارة343بموجب المرسوم مالحظة:   

 ، كما سوف تكون متاحة 92071كوياماكا ستريت، سانتي، كاليفورنيا  9625مديرية مدارس منطقة سانتي، الذي يقع في 

 الخاص بذوي االعاقة. وإذا كنتم بحاجة إلى وسائل للعرض خالل االجتماع. تخضع مديرية مدارس سانتي للقانون األمريكي

 الرقم ومعقولة لهذا االجتماع بما في ذلك تنسيقات بديلة، فيرجى منكم االتصال بمكتب المشرف العام على  خاصة

 قبل يومين على األقل.  2304-258-619


