
DELAC Minutes 2/9/2018 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  مركز الموارد التعليمية -2018( 2فبراير )شهر  9 اجتماع لجنة ديالك بتاريخ  وقائع محضر

 

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

    . 9:10جتماع عند الساعة انعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

                                                  إليزابت بريزعلى   أثنتو .الموافقة على جدول األعمال وبي برامبيالل اقترحت ستعراض جدول األعمال وإقراره:إ -ب            

 .باألكثريةعلى جدول األعمال ب "نعم" االقتراح. وتم التصويت                 

 

   لم يطرح أي موضوع جديد للمخاطبة.:  التواصل العام -2

 

 بنود جدول األعمال  -3
 إقترح .االجتماع قام بونر مونتلر بمراجعة محضر ( : 10أوكتوبر)شهر الموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر  -أ

محضر على  فوافقت اللجنةعلى االقتراح.  يريزإليزابت بوأثنت  ،المحضروقائع الموافقة على  مايكل لوبيز

  .ب "نعم" باألكثريةجتماع الا

"حمالت غوغل اإلستكشافية" برنامج إن : مج "الواقع اإلفتراضي" دان براوتي/ مدير التكنولوجيا التعليميةبرنا  -ب

عرض براوتي  هو برنامج إلكتروني مجاني. وهو أداة للواقع اإلفتراضي مصمم لالستخدام في الصفوف الدراسية.

كيفية الدخول إلى برنامج حمالت غوغل االستكشافية بما في ذلك طريقة االنخراط بالعرض الثالثي األبعاد. وهناك 

 حملة إستكشافية مختلفة تتوافق مع وحدات مختلفة حسب المراحل الدراسية المحتلفة. 150حوالي 

 -مورالس، تراسي ف. بيريز، إد جيغليوتي، كاري طومبسونميا اإلرشاد اإلجتماعي في المدارس:  يمستشار  -ج    

 عن ما يفعلونه في المدارس كمستشارين. والمواضع   كل من  إد جيغليوتي وكاري طومبسون وميا مورالس تحدث           

 بالعمل اإلرشادي مع الرئيسية الثالثة هي في المجال األكاديمي، والمهني، واالجتماعي العاطفي. يقوم المستشارون            

 يمكن أن يقوم المدرسون أو أولياء أمور الطالب الصف الدراسي.  داخلمجموعات صغيرة، أو  ضمنفراد، واأل           

  إذن أولياء أمور الطالب هو أمر ضروري ومطلوب لقيام علماً أن بتحويل الطالب لالنضمام إلى المجموعة.            

 .عمل مع الطلبةبالالمرشد            

 اللغة اإلنجليزية في والية   الجديد إلجادة متحانالا تحدث بونر مونتلر عن"إلباك" أي تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية :    -د    

 متىوهذا االمتحان مهارة الطالب باللغة اإلنجليزية. وأوضح السيد مونتلر من يقوم بتقديم االمتحان كاليفورنيا. يقيِم           

 عندما يصنف الطالب كمتعلم اللغة اإلنجليزية. أما االمتحان  يجرى. فإن التقييم األولي يحصل مرة واحدة فقط           

    اإلجمالي فهو يجرى سنوياً بين شهر فبراير وشهر مايوس.           

  الطلبة المتعلمي اللغة   عادة تصنيفإل نتيمديرية مدارس سا عرض بونر مونتلر معاييرمعايير إعادة تصنيف الطلبة:     -ه   

 االنجليزية. لتحديد إذا كان الطالب مستعداً إلعادة تصنيفه، سوف ينظر طاقم العمل بتقييمات مديرية التربية، وبنتائج         

 حان سيلدت ) امتحان امتحان "كاسب" )تقييم طالب والية كاليفورنيا(، وبدرجات تقييم مديرية التربية، وبنتائج امت         

 وبدرجات بطاقة تقارير الطالب، وبمالحظات أولياء أمور الطلبة. تقوم وزارة التربية في  متعلمي اللغة االنجليزية(،          

 كاليفورنيا بإجراء تغييرات على المبادىء الحالية إلعادة التصنيف كي تتماشى مع معايير اللغة االنجليزية الحالية.         

 صباحاً. 10:30إلى  9:00من الساعة  2018( 3مارس )شهر  9عقد االجتماع المقبل في يسوف االجتماع القادم :     -ز   

 

 .10:18تم فض االجتماع عند الساعة فض االجتماع وتأجيله:  -4

     

                  


