
DELAC Minutes 1/18/2019 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2019  (1)شهر  يناير 18

  مركز الموارد التعليمية

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

 وقام باستعراض دور لجنة ديالك. 9:15جتماع عند الساعة انعقاد االأعلن بونر مونتلر :إعالن انعقاد االجتماع -أ

                     ووظائفها.

االقتراح.  ليلي كومكي يدتأو .على جدول األعمالفقة االمو جنيفر ماهوني قترحتإ   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

                                                   نعم. باألكثرية على جدول األعمال بتم التصويت 

 لم تقدم أي مواضيع للطرح أثناء التواصل العام. :  التواصل العام -2  

 

 بنود جدول األعمال  -3  

  إقترح .الجتماعامحضر وقائع قام بونر مونتلر بمراجعة ( : 10)شهر أكتوبرالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر -أ

 وتم اقتراح الموافقة بنعم.االقتراح.  اليزابت بيريز أيدتو المحضروقائع الموافقة على  مايك هوانغ

 

قام بونر بمراجعة امتحان كاسب الذي تم إجراءه   والية كاليفورنيا:ألداء الطالب ولتقدمهم في  "كاسب"نتائج امتحان  -ب

في الربيع الماضي. فقد تم االنتهاء منه في غضون ثالثة أسابيع بفضل جهاز ال "أي باد" الواحد لكل طالب. يمكن للمعلمين 

للجميع فيحدث في وللمسؤولين اإلداريين الوصول إلى النتائج بعد أسبوع أو أسبوعين من تقديم االمتحان. أما اإلصدار العام 

. وأوضح بونر كيفية الوصول إلى دليل أولياء أمور 2018، وعام 2017، وعام  2016وقت الحق. وناقش بونر نتائج عام 

مقارنة بمديريات الطلبة وذلك من أجل فهم نتائج امتحان "كاسب". كما عرض بونر أيضاً أداء متعلمي اللغة اإلنجليزية 

  المعلومات تستخدم لتحسين التعليم. المدارس في مناطق أخرى. وهذه

 

هذا هو نظام المساءلة الجديد لمديرية سانتي. يطلب من خطة المساءلة أن تحصل على : لوحة تقرير أداء والية كاليفورنيا -ج

ر المخططات من والية كاليفورنيا. تحدث بونر عن التدابير التي تستخدمها الوالية لتقييم كيف يتم توفير التمويل. وأظهالتمويل 

التي توضح أداء مدارس سانتي. تتوفر هذه المعلومات على صفحة موارد أولياء أمور الطلبة على الموقع اإللكتروني لمديرية 

 مدارس سانتي. 

 

أوضح بونر ما هي إعادة التصنيف. تبدأ العملية في الصف االطالع على معايير إعادة تصنيف متعلمي اللغة االنجليزية:  -د

) بعد الحصول على نتائج تقييم والية كاليفورنيا للصف الثالث(. لتحديد ما إذا كان الطالب مؤهالً إلغادة تصنيفه، تنظر الرابع 

 مديرية مدارس سانتي إلى :

( تقرير 5( تقييم الكتابة في مديرية مدارس سانتي، 4( مستوى القراءة، 3( تقييمات الوالية، 2األداء في امتحان "إلباك"، ( 1

وبعد أن تتم إعادة التصنيف، تتوفر برامج دعم أخرى غير برنامج ( تقييم المعلم واإلدارة وأولياء أمور الطلبة. 6الدرجات، 

 نجليزية. الدعم الخاص بمتعلمي اللغة اال

 

أوضح بونر أهمية هؤالء األعضاء الذين يعملون لمدة عامين. فقد نتائج انتخاب رئيس اللجنة ونائب الرئيس والسكرتيرة:  -ه

  للجنة. ب رئيس، وباتريسيا راميرز كرئيس تم انتخاب لورا ستابلين كسكرتيرة، و ماريا هيمنز كنائ

  

   صباحاً. 10:30إلى  9:00 من الساعة 2019( 2فبراير )شهر  15في االجتماع المقبل هو االجتماع المقبل: - و 

   صباحاً. 110:1تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله -4 


