
DELAC Minutes 5/12/2017 

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة االنجليزية لمدارس منطقة سانتي "ديالك" 

  2017 (5مايو )شهر  12اجتماع لجنة ديالك بتاريخ  وقائع محضر

   في مركز الموارد التربوية 

 

 

 إجراءات انعقاد االجتماع -1

وقرأ السيد بونر مونتلر نفسه قدم . 9:15الساعة جتماع عند تم انعقاد اال :إعالن انعقاد االجتماع -أ

المداخالت واألراء حول البرامج الخاصة بمتعلمي اللغة  تقديم :هيمهام اللجنة. ومسؤولية اللجنة 

للمجلس التعليمي  وذلك ،لمراقبة المحلية والمساءلةاخطة حول و ،وحول الخدمات ،االنجليزية

 .والتربوي

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

 

   التواصل العام -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.  .التكلم إلى خمس دقائق ألي متكلممن مدة 

 

 

 بنود جدول األعمال 

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

الموافقة  تايلين هيكس( وأتاح الفرصة للحاضرين لمراجعته. إقترحت  3) شهر  مارساجتماع شهر 

على االقتراح. فصوتت اللجنة ب "نعم" على محضر اجتماع  مايكل هوانغ ىعلى المحضر وأثن

وهما مساعدتان لثنائي  ،وديان ،لورا ،ثم قدم بونر الموظفتين الجديدتينمارس كما هو مقدم. شهر 

ون أوكس وهي مساعدة لثنائي اللغة في مدرسة كارلت ،اللغة في مدرسة ببر درايف، وماريا دياس

  ومدرسة كارلتون هيلز.

 

  ها :  لتطويرللغة اإلنجليزية وعلى المواد المواد التعليمية االطالع على اللغة اإلنجليزية وفنونها/  -ب

. 2017لتعليم اللغة اإلنجليزية ابتداءاً من خريف  ةديناقش دان براوتي موضوع تبني المواد الجد

وحالياً قد أوصى معلمو الصفوف باستخدام مواد "واندرز"  من صف الروضة للصف الخامس 

ومواد " أمبليفي" من الصف السادس للصف الثامن. وتحدث دان عن اإلجراءات الختيار هذه 

، وسيتم (6ف يتخذ في شهر يونيو )شهر سو ةالنهائيالعتماد الصيغة المواد. وأوضح أن القرار 

استخدام المواد الجديدة في فصل الخريف. ثم دعا األعضاء الحاضرون لإلطالع على هذه المواد 

  وتقديم التعليقات بهذا الشأن من خالل وثائق الدراسة اإلستقصائية المقدمة لهم.

 



 . 2018-2017مسودة التحديث السنوي لخطة المراقبة والمساءلة المحلية للعام الدراسي   -ج    

  

استعراض إجراءات ملخص التحديث السنوي لمداخالت المعنيين لخطة المراقبة والمساءلة المحلية    *     

  2018-2017للعام الدراسي 

 وتم تقديم النشرات 2018-2017للعام الدراسي وصف بونر مونتلر خطة المراقبة والمساءلة المحلية 

الخاصة بالخطة للجنة. وأوضح بونر المحتوى بما في ذلك العنوانين المهمة، والتقدم العظيم، واالحتياجات 

والثغرات في األداء، وموجز الميزانية، وأهداف الخطة المحلية. وأظهر بونر للجنة المكان األكبر الالزمة، 

ومداخالتهم على موقع مديرية المدارس اإللكتروني: من الصفحة مالحظاتهم موا فيه الذي يمكنهم أن يقد

 Local Control AccountAbility  أي المشرف العام، وثم اختاروا superintendentاألساسية أضغطوا على 

Plan2017-2018  2018-2017خطة المراقبة والمساءلة المحلية للعام أي. 

 

 األعضاء الحاضرون المالحظات التالية: قدم  التعليق العام: *

 إنه أمر رائع أن مديرية مدارس سانتي قد أدركت الحاجة إلى توظيف مساعدين ثنائي اللغة جدد .

 هو مفيد جداً.  التعليميإن إنفاق المال على برامج المدرسة الصيفية للتواصل 

 إنه أمر مهماً أن يكون هناك المزيد من المستشارين في المدرسة.

 فيد جداً للطالب.مبرنامج "روزيتا ستون" هو برنامج مذهل و

ً سوف يكون أمر رائع  كان هناك المزيد في التمويل في مجال التنمية المهنية لتطوير التعليم في اللغة إذا  ا

 االنجليزية.

 

 المكرمون –الندوة السنوية لتعليم القراءة والكتابة  -د

 ،الليلة الماضية ،اللغة اإلنجليزية وفنونها في مدرسة ريو سيكو تم تكريم تيري جونسون، األخصائية في

 ألنها قدمت دعماً ممتازاً في تعليم القراءة والكتابة في المدارس.

 

 :2017( 3مارس )شهر  30استعراض إعادة تصنيف بعض الطالب المتعلمي اللغة اإلنجليزية بتاريخ  -ه

 غة اإلنجليزية بمهارة.ن اللنهم أصبحوا يتقنوطالباً أل 50تم تصنيف 

 

 صباحاً. 10:30صباحاً إلى الساعة   9:00الساعة  من( 6يونيو )شهر  9االجتماع المقبل  -و

وسيكون في مدرسة ريو سيكو بسب التحديث في مباني مكاتب اإلدارة في مديرية  لقد تم تغيير المكان

 مدارس سانتي.

 

 صباحاً. 10:23الساعة عند  تم فض االجتماعفض االجتماع وتأجيله:  -ز

 

  


