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.I. الترحیبالترحیب:  بدأت السیدة سندي نایت األجتماع في الساعة 5:00 مساء ورحبت بالحاضرین وطلبت من الحاضرین تقدیم انفسهم  

 
.II:قضایاقضایا عامةعامة 

 قام الیكس میندوزا بعرض معلومات حول دیالك وتحدث عما یلي:
 

 الفرق ما بین لجنة ایالك ودیالك●
 متطلبات الوالیة●
 أهمیة لجنة إیالك●
 تحسین الحضور المدرسي للطالب●
 إمكانیة األهل باجراء تغییرات في برامج متعلمي اللغة األنكلیزیة●
 التعداد اللغوي●
 الخطة الفردیة ألداء الطالب●
 التحضیر للجامعة●
 أهلیة الوالدین للطالب متعلمي اللغة ان یصبحوا أعضاء في لجنة إیالك●
 القوانین الداخلیة للجنة إیالك●
 ستقوم السیدة سندي بتنقیح القوانین الداخلیة وعرضها في األجتماعات القادمة●
 تشجیع الوالدین بطرح آرائهم وافكارهم في اجتماعات دیالك●

 
 قامتقامت السیدةالسیدة سنديسندي بمناقشةبمناقشة برامجبرامج اللغةاللغة المكتسبةالمكتسبة فيفي مدیریةمدیریة كاهونكاهون فاليفالي:

 
 یتلقى متعلمي اللغة الدعم في ELD المتكامل عبر استراتیجیات مبتكرة في الصف الدراسي.●
 اللغة الثنائیة: في هذا البرنامج یتعلم الطالب المتكلمین باللغة األسبانیة، العربیة واألنكلیزیة تعلیمهم األكادیمي باللغة األسبانیة.●
 تم إضافة برنامج اللغة الثنائیة في مدرسة كرین فیلد المتوسطة ألولئك الذین ینتقلون من برنامج اللغة الثنائیة من مدرسة بستونیا●

 األبتدائیة.
 یتم تقدیم برنامج المتحدثین بلغتین للطالب األسبان والتعلیم باللغة اإلسبانیة. یتم التدریس باللغة األسبانیة لمدة نصف یوم●

 والنصف اآلخر باللغة اإلنكلیزیة.
 ینص قانون والیة كالیفورنیا توفیر الدعم في برنامج اللغة الثنائیة في جمیع المدارس وایضا المعاییر األساسیة المشتركة.●
 یتلقى متعلمي اللغة اإلنجلیزیة خدمات ELD المحددة من خالل الحصول على دعم إضافي بمستوى الصف باإلضافة إلى المزید●

 من دعم المعلم.
 

 مشاركةمشاركة العائلةالعائلة والمجتمعوالمجتمع
 

 السید مایك سیربان رئیس قسم مشاركة الوالدین والمجتمع:
 سأل الحاضرین واألهل ماهي احالمهم بخصوص أطفالهم. وشارك العدید من األهل آرائهم واحالمهم حول مستقبل أطفالهم.●
 وقال انه من المهم جدا ان یتعرف الوالدین في لجنة ایالك على بعضهم البعض لكي یساعدوا لجنة دیالك.●
 كما ذكر أیضا ان موظفي قسم مشاركة الوالدین والمجتمع یعملون على بناء الترابط بین الوالدین، المدارس والنشاطات المدرسیة●

 وانشاء مجموعات العائلة والمعلم.
 یبلغ عدد الموظفین حالیا في قسم  مشاركة الوالدین والمجتمع  12 شخص اتصال والذین یعملون في المدارس للمساعدة في:●

oآثار الفقر 
oجامعة الوالدین 
oالزیارات المنزلیة 
oالدروس الخصوصیة بعد المدرسة 
o60 دقیقة جامعة الوالدین المصغرة 
oالحضور المدرسي 

 
 
 



 
 تحدثتتحدثت السیدةالسیدة سنديسندي نایتنایت عنعن إجراءاتإجراءات إعادةإعادة تصنیفتصنیف متعلممتعلم اللغةاللغة األنكلیزیةاألنكلیزیة

 
 قدمت السیدة سندي مباديء إعادة التصنیف إلى أولیاء األمور وطالبت باعطاء آرائهم ثم قام أولیاء األمور بمراجعة المعلومات المتعلقة

 باجراءات إعادة التصنیف. سأل أحد الوالدین عما إذا كانت المعاییر هي نفسها على مستوى المدارس الثانویة. أوضحت سندي أن كل مدیریة
.CAASPP و ELPAC لها معاییرها الخاصة. ومع ذلك، فإن المدیریة تخبرنا بما یجب أن تكون درجات الطالب في اختبارات 

Smarty و Achieve 3000 المطلوبة من برامج lexile تتضمن المعاییر المحدثة تقییمات المعلم ، تقییم المدیریة بالقراءة مع مستوى 
 Pants. یجب أن تستوفي معاییر CAASP و ELPAC إرشادات الوالیة إلعادة التصنیف.

 
 كما اضافت سندي ما یلي:

 
o.نحن نقوم بتدریب أعضاء دیالك 
o.تتوفر جمیع المستندات والوثائق على األنترنیت وسنقوم بإضافة رابط لهذه المستندات 
o.في اجتماعنا المقبل سیكون لنا الوقت الكافي لمراجعة القوانین الداخلیة للجنة 
o.سیقوم ألحاضرین باعالمنا عن المواضیع التي یرغبوا مناقشتها في األجتماع المقبل 

 
 البالغاتالبالغات:

 
  اجتماع دیالك المقبل: 17 تشرین األول 2018●

 
 فض األجتماع:

 
 انتهى األجتماع في الساعة 6:15 مساء.

 
 
 
 
  
 


