
DELAC Minutes 4/12/2019 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

 اجتماع لجنة ديالك  وقائع محضر

  2019  (4)شهر  أبريل 12

  مركز الموارد التعليمية

 إجراءات انعقاد االجتماع-1

                     صباحاً.  9:16جتماع عند الساعة انعقاد االعن أعلن   :إعالن انعقاد االجتماع -أ

 . جدول العلى فقة االموليز بيريز قترحتإقام بونر باستعراض جدول األعمال. و   ستعراض جدول األعمال وإقراره:ا -ب

                                نعم. باألكثرية على جدول األعمال بتم التصويت  .االقتراح جوهانا سيمكو يدتأو

 لم يقدم أي موضوع للطرح أثناء التواصل العام. :  التواصل العام -2  

 

 بنود جدول األعمال  -3  

                    .الجتماعامحضر وقائع قام بونر مونتلر بمراجعة ( :  3)شهر مارسالموافقة على وقائع محضر اجتماع شهر -أ     

  االقتراح.  ليلي كومكي أيدتو المحضروقائع الموافقة على  ت إليزابت بيريزقترحإ

 

قدم بونر بعض التفاصيل بشأن إعادة التصنيف، بما في ذلك :  معايير إعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية -ب    

األولي، والتعديالت التي أدخلتها حكومة الوالية على التخرج من بناًء على نتيجة االمتحان إمتحان "إلباك" األولي، والتخرج 

درجات و، المدارستقييمات مديرية ودرجات إمتحان إلباك، أي والعوامل المحددة المعتمدة في عملية التخرج ) البرنامج، 

وموافقة أولياء  ،(لصفوف المتوسطةرجات اللغة االنجليزية وفنونها )لامتحان "كاسب"، وشهادات تقارير الدرجات، ود

 في اجتماع مجلس اإلدارة التربوي المقبل. ، باعتبارها بنداً للموافقة عليه ،األمور. وسوف يجرى التصويت على هذه المعايير

 

"باور تبويبسوف تتوفر تقارير إمتحان إلباك ) وجميع نتائج االمتحانات األخرى( على االنترنت من خالل  ،في المستقبلو

 أولياء أمور الطلبة.سكول" الخاص ب

 

( 3مارس )شهر  20في  حفل إعادة تصنيف الطالب المتعلمي اللغة االنجليزية وتخرجهم من البرنامج إستعراض  -ج    

ً  91تم تكريم : 2019  .يتقنون اللغة االنجليزيةلكونهم  طالبا

 

بعض  تم تقديم لقدمعلومات ألولياء أمور الطلبة:  -تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمهم )"إمتحان كاسب"( -د     

اإللكتروني موقع الامتحان "كاسب" من خالل تبويب على اإلنترنت بوفرة ألولياء أمور الطلبة المت الموارد المعلومات عن

الشعور في تخفيف  ةفترة االمتحانات من ثالثة أسابيع إلى ستة أسابيع وذلك للمساعدتمديد وقد تم لمديرية مدارس سانتي. 

        التعب والقلق لدى الطالب.ب

  

في مكتبة سانتي العامة الموجودة على المتوفرة والبرامج قامت شريل كوزارت بتقديم الموارد  مكتبة سانتي العامة: -ه    

الوصول عبر اإلنترنت إلى العديد من الموارد، مثل الكتب اإللكترونية والموسيقى،  كارلتون هيلز بولفارد، بما في ذلك

، والزيارات المدرسية التي تقوم في فصل الصيف خالل فترات االستراحة المدرسية، مثل برنامج القراءةتي تقدم والبرامج ال

 من أجل محو األمية.  والنشاطات ببعض األحداث

 

   صباحاً. 10:30إلى  9:00 من الساعة 2019( 5)شهر  ماي 10االجتماع المقبل هو في االجتماع المقبل: -و      

 

  صباحاً. :0510تم فض االجتماع عند الساعة : فض االجتماع وتأجيله -4 


