
DELAC Minutes 1/10/2020 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2020 (1)شهر  يناير 10

  مركز الموارد التعليمية

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

            صباحاً.  9:13جتماع عند الساعة انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع -أ

  جدول العلى  الموافقة تايلين هيكس قترحتإقام بونر باستعراض جدول األعمال. و   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

                     .باألكثرية ب نعم على جدول األعمالتم التصويت  .االقتراح ماريا باركر يدتأو

  : العامالتواصل  -2  

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام.       

 بنود جدول األعمال  -3  

ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق ق( : 10)شهر  أكتوبر 11الموافقة على وقائع محضر اجتماع  -أ

وتم .التغييراته هذ ندى صوايات أيدثم و وقائع المحضرالموافقة على مايكل هوانغ  قترحإو للجنة ديالك.

      التصويت ب نعم على التغييرات.

 لوحة المعلومات لوالية كاليفورنيا -ب

النتائج التي حققتها مديرية مدارس  لخص بونر التحديثات التي تمت على لوحة والية كاليفورنيا، كما استعرض

غياب منخفض(، وثم مؤشرا    " عن الغياب المزمن ) وهذا يعني اللون سانتي، والتي تتضمن مؤشرا " أخضر

، ومؤشرا "أصفر اللون" للغة االنجليزية وفنونها  ولمادة يقاف الطلبة عن الدراسة" لمعدالت االلون  "برتقالي

غير كانت الرياضيات. ولم يكن هناك أي مؤشر لمتعلمي اللغة االنجليزية حيث أن البيانات القابلة للمقارنة 

% من الطلبة المتعلمي اللغة االنجليزية الذين أحرزوا تقدما نحو اتقان اللغة 53.9هناك نسبة تبلغ  متوفرة. ثم

. كما كان أيضا متعلمو اللغة االنجليزية وقد كان أدائهم بالمستوى "البرتقالي" باللغة االنجليزية وبالرياضيات

صول على المعلومات عبر االنجليزية بالمستوى "البرتقالي" بالتغيب المزمن وبايقافهم عن الدراسة. ويمكن الح

 موقع مديرية مدرسة سانتي اإللكتروني تحت الربط " موارد أولياء أمور الطلبة". 

في والية كاليفورنيا القائم على الكمبيوتر بالعام  تقييم المهارة لمتعلمي اللغة االنجليزيةل السنوي متحانالا -ت

 )إلباك( 2020-2019الدراسي 

خلت على امتحان "إلباك"، موضحا أن جزأ كبيرا من التقييم الخاص بمديرية استعرض بونر التغييرات التي اد

في صف الروضة لغاية الصف الثاني الذين هم فقط الطالب ومدارس سانتي سوف يكون بواسطة االنترنت. 

سوف يجرون التقييم مستخدمين القلم والورقة. وأيضا سوف تسجل كل الردود الشفوية من قبل الطالب وفقا 

متاحة جاهزة وادىء التوجيهية الفدرالية. والمزبد من المعلومات، بما في ذلك أسئلة التمارين والممارسة، هي للمب

   على موقع "إلباك".

 متعلمي اللغة االنجليزيةمعايير إعادة تصنيف  -ث

استعرض بونر التغييرات التي حصلت على مستوى الوالية بما يتعلق بإعادة تصنيف متعلمي اللغة االنجليزية، 

نقاط اللغة الشفهية، بالنتيجة االجمالية، وبتتطلب مستويات أعلى من الكفاءة بامتحان "إلباك" ) أصبحت والتي 

ى إلعادة التصنيف، ومنها درجات امتحان "كاسب" نقاط اللغة المكتوبة(. كما تحدث مجددا عن المعايير األخربو

الفصول، ومستوى القراءة، وتقييم العمل في الصف الدراسي، وموافقة أولياء األمور. وقد بلغ عدد وتقييمات 

 طالبا هذه السنة.  54الطالب الذين استوفوا المعايير األولية إلعادة تصنيفهم )حسب درجات امتحان "إلباك"( 

       

 .صباحا 10:30إلى  9:00من الساعة  2020( 2ير )شهر فبرا 14االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل:  -ج

 صباحا. 10:08تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله - 4


