
DELAC Minutes 3/13/2020 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2020 (3)شهر مارس 13

  مركز الموارد التعليمية

 

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

   .صباحا 9:09جتماع عند الساعة انعقاد االعن بونر أعلن  :إعالن انعقاد االجتماع -أ

            

  جدول العلى  الموافقة ليلي كومكي قترحتإقام بونر باستعراض جدول األعمال. و   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

   .االقتراح ندى صوايا يدتأو

                

  : التواصل العام -2  

 التواصل العام.لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء        

 

 بنود جدول األعمال  -3  

ام بونر بمراجعة وقائع محضر االجتماع السابق للجنة ق:  2020 (2)شهر  فبراير 14الموافقة على وقائع محضر اجتماع -أ

 االقتراح.   أيد مايكل لوبزثم و وقائع المحضرالموافقة على  إيفت تقترحإو ديالك.

         

 خطة المراقبة والمساءلة المحلية -ب

التي عرضت الرؤية الجديدة لمديرية مدارس سانتي  2020خطة المراقبة والمساءلة المحلية لعام  استعرض بوير

، ومقاييس 2020-2019والبيانات المهمة لمدة ثالث سنوات، وميزانية مديرية مدارس منطقة سانتي للعام الدراسي 

لثمانية ذات األولوية في والية كاليفورنا، والتغيرات في مستويات اإلداء لمديرية مديريات المدارس للمناطق ا

ى متعلمي اللغة دالقلق ) التغيب المزمن( لذي يثير مدارس سانتي. ثم سلط الضوء على مجال من المجاالت ال

خططا لتحسين االنتظام لدى األوالد بالتبني بالرعاية، وأكد للحضور أن مديرية مدارس سانتي تنفذ االنجليزية، و

بالمواظبة على الحضور إلى المدرسة لهؤالء الطالب. ثم طلب من الحضور تقديم مالحظات حول أوضاع التعلم، 

 والمشاركة واإللتزام، والنتائج التي يحصل عليها الطالب خاصة المتعلمي اللغة االنجليزية.

 

تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمهمعلوات ألولياء أمور الطلبة حول  امتحان "كاسب" أي  -ج  

( .5شهر ماي )شهر سوف يجرى هذا االمتحان في   

 

برنامج تعلم اللغة االنجليزية "روزيتا ستون" المقدم ألولياء أمور الطلبة -د  

برنامج طلب بونر من الحضور دعوة أولياء أمور الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية لتقديم طلب للحصول على 

 "روزيتا ستون" على االنترنت وذلك من خالل مديرية مدارس سانتي.

 

   صباحا. 10:30إلى  9:00من الساعة  2020( 5ماي )شهر  15االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل:  -ه 

 

 صباحا. 10:35تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله - 4


