
DELAC Minutes 6/9/2017 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2017 ( 6يونيو)شهر   9 اجتماع لجنة ديالك بتاريخ  وقائع محضر

    القاعة المتعددة األهداف في مدرسة ريو سيكوفي 

 

 

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

    . 9:15جتماع عند الساعة انعقاد االبونر مونتلر أعلن :إعالن انعقاد االجتماع -أ

 لليوم هذا. استعرض بونر مونتلر جدول أعمال االجتماع استعراض جدول األعمال وإقراره: -ب

اقترحت ليلي كومكه الموافقة على جدول األعمال. أثنت ماريسيال فياللفا على االقتراح. وتمت 

  المو افقة ب "نعم" على الجدول.

 

   لعامالتواصل ا -2

 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 

 لم يطرح أي موضوع للمخاطبة.  .من مدة التكلم إلى خمس دقائق ألي متكلم

 

 

 جدول األعمالبنود  

 

قام بونر مونتلر بمراجعة محضر ( : 5)شهر  مايوالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر  -أ

الموافقة على  مايك هوانغ ( وأتاح الفرصة للحاضرين لمراجعته. إقترح5مايو )شهر اجتماع شهر 

على االقتراح. فصوتت اللجنة ب "نعم" على محضر اجتماع  وأثنت إليزابت بيريز ،المحضروقائع 

 .   يوماشهر 

    

دان براوتي ، المنسق/ التكنولوجيا التعليمية:  -سالمة استخدام اإلنترنت ) السالمة السيبرانية( -ب

بونر مونتلر وستاسي روبرتس كيفية تثقيف الطالب على كل من بسبب غياب دان براوتي، شرح 

مان أثناء استخدام االنترنت. قدم بونر مونتلر كتاباً، عنوانه " نت سيتيرا" أاسبة وبالتعامل بطريقة من

) أي االنترنت وهلم جرا( الذي يقوم بمساعدة أولياء أمور الطلبة في تعليم أبنائهم المواطنة والتربية 

وذلك  سيةفي الصفوف الدرا الرقمية. وقد أنشأت ستاسي روبرتس مع فريقها تعليم المواطنة الرقمية

موقع ال الوبسايت أي . وأوضحت أنه من خالل الذهاب إلىدراسية لول من كل سنةشهر أي خالل

األمور، وثم إلى مدخل مديرية مدارس سانتي ، وثم الوصول إلى موارد أولياء اإللكتروني ل

ولياء، يمكنكم العثور على الموارد التي تساعد على المحافظة على السالمة واألمان )بورتال( لأل

  وبأمان. تحت المساءلةجعلهم يعملون تمراقبة أطفالكم كما إن أثناء استخدام أطفالكم االنترنت. 



   

أوضحت ستاسي روبرتس أن أولياء أمور ستاسي روبرتس:  –لفصل الصيف "  أفكار لطفلكم"   -ج

الطلبة يمكنهم الحصول على الدعم من خالل الذهاب إلى موقع مديرية مدارس سانتي اإللكتروني. 

اختاروا الخدمات التعليمية "أيدوكيشونال سرفيسز"، وثم قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية" إي إل 

المسرودة لمساعدة الطالب ث توجد العناصر ديبارتمنت"، وأخيراً الدعم األساسي "هوم سابورت" حي

" و " روزيتا ستون" للطالب وألولياء 3000في المنزل. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر برامج " أشيف 

أمور الطلبة طوال فصل الصيف عبر أي جهاز إلكتروني. وقدمت ستاسي رسالة و مخطط للقراءة  

 قع على الشبكة لبرنامج روزيتا ستون هو:لتشجيع األطفال على القراءة في فصل الصيف. والمو
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" هو 3أوضح بونر مونتلر أن الباب الثالث "تايتل بونر مونتلر:  –" 3تقرير التطبيق الموحد "تايتل  -د

"، يجب على مديرية المدارس في منطقة سانتي أن 3حادي الفدرالي للتمويل. عند تطبيق "تايتل المصدر اإلت

التمويل نا حالياً في مرحلة انتقالية بالنسبة لكيفية تطبيق تبين نوايا استخدام التمويل وأهدافه. وأوضح بونر بأن

الب " هو القانون التعليمي "أي إس إس إ"  أي "قانون أن ينجح كل طمديرية مدارس سانتي.   من قبل

 والتربوي الجديد. 

 ستتم كل من النقاط التالية:تشمل خطة مديرية مدارس سانتي الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنجليزية كيف 

 *  توفير التنمية المهنية الفعالة   

 *  تنفيذ األنشطة والبرامج الفعالة   

 *  ضمان الكفاءة والتميز في تعلم اللغة اإلنجليزية وفي االنجاز األكاديمي.    

    توفير المشاركة ألولياء أمور الطلبة، ولألسر، وللمجتمع في تربية متعلمي اللغة اإلنجليزية وتعليمهم.*    

هاجرين. أما الحاجة " للم3وانفاق التمويل  "تايتل " 3وأوضح بونر مونتلر كيف يتم انفاق التمويل "تايتل 

للتمويل ألمور أخرى فهي تأتي من صندوق تمويل المراقبة المحلية والمساءلة. وسأل بونر عما إذا كانت 

 " للتمويل، فلم تطرح أي أسئلة بهذا الشأن. 3تعليقات أو مالحظات ما حول خطة "تايتل  هناك أي أسئلة أو

شرح بونر أن ردود المشرف العام لكاب" ورد المشرف العام: أسئلة خطة المراقبة المحلية والمساءلة  " إ   -ه

 على األسئلة المطروحة والتعليقات سوف تنشر قريباً على موقع مديرية مدارس منطقة سانتي اإللكتروني. 

بما فيها الكتب باللغة  ،أعضاء اللجنة للحصول على الكتب المجانيةدعت إلفيا ماريسكال الكتب المجانية:  -و

 اإلسبانية.

ً  10:30صباحاً إلى الساعة   9:00الساعة  من( 9)شهر  سبتمبر 22االجتماع المقبل في  -و  :صباحا

صباحاً في مركز  9:00سبتمبر عند الساعة  22قرر انعقاد اجتماع لجنة ديالك القادم يوم الجمعة في  

 الموارد التربوية.

 

ً  10:13عند الساعة  تم فض االجتماعفض االجتماع وتأجيله:  -ز  .صباحا
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