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San Juan Unified School District 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
ية التامتعلم  لة االستشارية اللجن ز بية  اللغة االنكلي   (DELAC)بع لمديرية الير

Zoom Meeting Minutes – April 22, 2021 
 2021ابريل، / ننيسا Zoom – 22عير جتماع اال محضز 

 

 

  الساعاالجتما دعوى لبدء لقد تمت ال
 .  باًحا ص  9:01ة ع فز

 :  الحضور ما يل 
ز  وكان من بي 

Lucero Soto, Isis Martinez, Jennifer Lancaster, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Roberta Humphreys, 

Rosemary Reboin, Gwyn Dellinger, Valentina Panasyuk, Azadeh Afshari, Sheryl Longsworth, Mohammad 

Ajmal Ahrar, Helena Hosseini, Tony LH, Sviatlana Lazarchyk, Tom Nelson, Ahmad Shakib Rahimi, Valeria 

Garcia Trejo, Sandra Trejo, Leslie Wriston, Pam Costa, Maria Godoy, Yuliia Kot, Yahir Fernandez Silva, 

Olegario Contreras, Irena Pavliuk, Fahim, Janet Pacheco, BiBi Sumaya Maqsoodi, Sandy Contreras, 

Brenda Alin Gonzalez, Argentina Torres, Mohammad reza Jamal, Paula Cociorva, ASMA 

GHAFOORY,Eileen Grega, Muhammad Hasib Ataei, Míriam Aguilar, Atiqullah Shirzad, Bryan Irwin, 

Moslem Amini, Ashley Sandoval, Ab Hakim Kha 

عالنات ل ا  

  Sotoقامت السيدة 
ا
" بلغات مختلفةو مالج كس ل نشاط ب"  أول ز عليتشجب  توقام  .د" حول كيفية قول "صباح الخي    ع المشاركي 

  ذلك.  غبوا ر  قول ذلك إذا   التدرب عل
ية والسبانية والعربية والروسية واألوكك تم التحدث بهذه العبارات باللغات النوقد فز ز رانية  لي 

 والفارسية. 

  ز راكالم م لمحة رسيعة عن االجتماع.  اليوم سوف نقوم بمشاركة المعلومات حوليقدبتبالجميع و ب ي حبالير  Lucero Soto د قامتقو 

  ي
صيفية  بالضافة إىل برامج المدارس ال EL ـال مدير برنامجبة والتحديثات المتعلقة بيير ال  مديرية  حديثاتتو  COVID ـالاختبار  تم بها التر

  لدينا.  EL ة الـبلطل

ز بناء عل لغتهم األصلية. جميع المشاركمع  ( ةلمنفصلغرف اال)  breakout roomsـ  ال  هذه المعلومات باستخدامة شارك لقد قمنا بم   ي 

ية، ثمك باللغة الن  التقديم   تم إجراء العرضولقد  ز ن  جمو ير ام الموقد ق . للغةحسب اختيارهم  ةلمنفصلاالمشاركون إىل الغرف  انتقل لي 

جمب   ك أسئلة كما أجروا تقييما لالحتياجات. ستكون هنا التقديم   العرض  ة ير
/ األوصياء وأفراد   ألولياء األمور من شأنها أن تسمح التر

   آرائهمو  عطاء مدخالتهم بإالمجتمع 
   .  نهايةالومن ثم إجراء محادثة حول هذا الموضوع فز

ية فيما يتعلق بك غة النعن بعض التحديثات بالل Gwyn Dellingerت علنأ ز  Ashley ه  و  ،EL ة لقسم الـالجديد ةرتي  سكاللي 

Sandoval األسبوع بدءً أيا  4إىل  شخص  الم يوالتحول إىل التعل  
   و  . 2021أبريل / نيسان 26ا من م فز

سيحتفظ كل طالب بالجدول الزمتز

ز والثالثاء علا الذي كان قائمً    األسبوع ولكنه سيحضز أيام االثني 
ز فز ليم  للتع  ةخصصموالخميس والجمعة. وستظل أيام األربعاء  يومي 

امنالغي   ز    ةكامل  أيام 5الذي مدته  تعليمال . ونحن نتطلع إىل مير
  أن  تسم COVID الـ  الخريف طالما أن أرقام فصل  فز

ح بذلك. وينبغز

  االنخفاض وأن ترتفع
   اللقاحات.  لقونن يتخاص الذيشنسبة األ  تستمر األعداد فز

COVID لـ  ر ا تباخمراكز ا  

 :COVID تبار الـخمراكز اعن  Lucero Sotoثت حدت

االختبارات بأنفسهم   راءجبإوالموظفون   ةبسيقوم الطلو  االختبارات.  راءج مختلفة تقوم بإ ز كا ر ، ستكون هناك مد و ع نف سو وبما أننا 

ه بحيث ي مقطعهناك  باستخدام مسحة.   ذهاب. ه عند القع ما يمكن تو  ةعرفمن مواألرس  ةبالطل كن م تفيديو يتم توفي 

ة إىل أولئك الذين ا   غضون روا االختبار ج يتم إرسال النتائج مبارسر
وحماية صحة وسالمة    Covid-19الـ ساعة. لمنع انتشار  48-24فز

ز ومن حولهم  ة بالطل   مواقع المدارس   ة متاحاالختبار الطوع   راكز م  جعلبالموحدة   San Juanفقد قامت مديرية تربية والموظفي 
فز
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  جميع أنحاء الم
بيةال مديرية ختلفة فز يحةعل  يوجد تكلفة. أي طوع  وليس هناك هو االختبار  .وعكل أسب  ير فيديو  وربوينت رابط  الب رسر

  يجب فة اىلباالضا مسحة ال ء جرا كيفية إ  عيــــ رس بشكل يوضح  
  ختبار. من المهماال  جراءا ملؤها قبل أن يتم استمارة التسجيل المسبق التر

  لكاال  الموقعبة أن يتم مراق
ونز   لماظها يتم  ألنه كل أسبوع سوف ير

. ستحتاج إىل استخدام معلومات   ز اختبار ركر الجدول الزمتز ز معي 
الوصول إىل  ديك معلومات لأن يكون تسجيل الدخول الخاصة بالطالب أو معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك لذلك من المهم 

 ذلك أيضا. 
 

يد االل   Lucero Soto   واصل معلتا م يمكنك  لشواغأي أسئلة أو  م إذا كان لديك    عير الير
ونز و عير  أ Lucero.soto@sanuan.eduكير

    مكتساعدقوم بم وسوف ت   8669-979(916)أو   الرقم الهاتف عل 
التسجيل  استمارة ن إإذا لزم األمر.  استمارة التسجيل ملء فز

   ة دالمسبق لالختبار موجو 
  فز
ونز  http://www.sanjuan.edu/stafftesting  عل الموقع اللكير

 
 

رد ولي األمر:  ا و م  
  . COVIDالـ    تبار لالزمة الخبالموارد اياء األمور أول تم تزويد 

ونز  .سملق  خاص باالتتوفر الروابط عل الموقع اللكير

ي  
نامج الصيف    البر

ي امج الصيفية لمتعلمي اللغة االنكلب   ة  البر  

امج الصيفية   Gwyn Dellingerتحدثت   :التالية عن الير

   البتدائية: المدارس ا 

يوليو  / ز تمو  16 يو اىل وني / زيرانح 21من   

 

   ثانوية: متوسطة والالس  المدار 

2021،  يوليو / ز تمو  2 اىل 2021، يو وني/ زيرانح  14من : 1الدورة الدراسية    

2021، يوليو / ز تمو  23 اىل 2021، يوليو / ز تمو  5من : 2الدورة الدراسية    

   (LTEL) طويلةة لمدية غة االنكلب   متعلمي الل 

 2021 ،يوليو / ز تمو  23 اىل 2021، يو وني/ زيرانح  14من خ: ريــــ االتو  •

 التواصل مع:  

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu 8568-979-916 أو  

امج لط يخطتبال ا حاليً   قومن ةم  لغة خاصة بال يةصيف ير ية  ك لتعزيز اكتساب اللغة الن  ة البتدائيللمدارس ابرنامج  . تم تصميم متعة ومثي  ز لي 

 شاريــــع واألنشطة. سمن خالل الم
ً
يتبع برنامج المدارس المتوسطة نفس النموذج، وف سو  .لرياضياتلمادة اقسم ا  يكون هناك أيض

  رس امدية. كما تخطط عدة ساساللغة اال دعم مع   ة(  جة الدراسي)الدر   credit  ـ ال ل حصول ع اليشمل برنامج المدارس الثانوية وف  وس

امج إثراء صيفية.     انت لديك أسئلة حول ما يتم تقديمه إذا ك  مدرستكمع صل  التوابم قلير
 مدرستك. فز

نامج  حديت ث مدير البر  

نامجصب من ل أمس مقابالت قد منا بعقننا أبن  علن  يسعدنا أن  تمكنا من اختيار مرشح وسيتم إرسال هذا االسم إىل مجلس  وقد . مدير الير

   نمن هو هذا الشخص ونأمل أن نعلن  وفعليه. وبمجرد الموافقة عل هذا المنصب، س  للموافقة تعليم ال
  بالمدير الجديد فز

لتقر

 .القادم DELACالـ جتماع ا

 أسئلة ولي األمر:  

السيدة  أجابت سة بضع ساعات فقط وليس يوم كامل؟ در مال ونة يحضز بجعل الطلي  ذيما هو السبب أو األسباب ال •

Dellinger  عة بأن سبب اليوم غي  الكامل هو أن لدينا مجموC ة بالطل  وهم   
عد لذلك  م عن ب  يالتعل نموذج الذين ال يزالون فز

ة ما بعد الظهر، و    فير
ز فز   تو إىل   جتا نحكما يحتاجون إىل الوصول إىل المعلمي 

 المدارس.  عقيمبشأن ت  الشديد  حذر ال  خز

mailto:Lucero.soto@sanuan.edu
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.sanjuan.edu%2Fstafftesting
mailto:Cristina.Burkhart@sanjuan.edu


  األسبوع؟  4عند العودة إىل التعليم لمدة  Chromebookالـ    أجهزةإىل إحضار  ةبهل سيحتاج الطل •
السيدة  جابت اأيام فز

Dellinger  ب وىل  األمر ل حتاتاو 
 
    Chromebookالـ  لب منهم إحضار أجهزة  معرفة أنه إذا ط

ز فز الخاصة بهم لمدة يومي 

  4، فإنهم سيواصلون القيام بذلك لمدة األسبوع
ً
  األسبوع أيض

  الم  Chromebook الـ  ا. هناك أجهزةأيام فز
، ومع دارسفز

   قد  لذلك   زةهج أل من ا د محدو د لديها عد  دارس، فإن بعض المذلك
   مدرستك. التحقق مع ترغب فز

ز يقومون بتدريس •   أن المعلمي 
ز  فصلهم الدراس    هل أنا محق فز   اليوم مرتي 

  الفصول الدراسية ومرة   ةب مرة واحدة للطل ، فز
فز

    ةب واحدة للطل
  أن م عن ب  يلعالتنموذج فز

  فصل الدراس  مدة العد. هذا هو السبب فز
ً
  Dellingerالسيدة  ت جاب اا. قصي  جد

 بذلك وقالت نعم. 

  ةبللطل COVID كز الـ مر ل معلومات اختبار  اسبار  قومتسوف لشخص و ا Sotoدة السي جابتا؟ COVID الـ أين نذهب الختبار  •

  المجتمع   ر مىل  أوتوضح أنه إذا كنت بحاجة إىل اختبار كو
ترسل لك قائمة  وف يمكنك التواصل معها وس فأو عضو فز

  ا
  يتم تقديمها فز

 . لمجتمعبالخيارات المختلفة التر

 ب COVID الـ  يعط  اآلن لقاح كز ر م هناك من األفضل أن يكونهل  •
ا
 ذلك  عل Contrerasالسيدة ت وافق؟ من االختبار  دل

 وقالت أن 
ً
 هذا سيكون شيئ

ً
     مع األرس  معلومات عن أنها سوف يكون لها اجتماع ت وأعط  Godoyا ، وذكرت السيدة  ا جيد

فز

   هذا الشهر من   28
  ة بلطلالمزيد من المعلومات  ألولياء األمور عط  ف يسو  والذي zoom امج عير برن مساءا  6  الساعة فز

  برنامج ة بالثانوية ، فضال عن الطلاىل المرحلة  ضة الرو  من مرحلة المدارس
ية الذين هم فز ز   قالتو  . ( EL)   متعلم  اللغة االنكلي 

وىل   رى إىل المجموعة. كما أنها تتيح لترسل ذلك مرة أخوف  وس اجابة  تحتاج إىل العثور علوف إنها س   Dellingerة السيد 

  سن  مر األ 
 سنة فما فوق.  16معرفة أن اللقاحات قد فتحت ألي شخص فز

؟ هل ا •  بأن ذلك اختياري.  Dellingerالسيدة  أجابت الختبار إلزام 

 تقييم االحتياجات:  

 عن تقييم االحتياجات:  Gwyn Dellinger ت ثحدت

  اللجنة االستشارية
ية التالمتعلم   جزء مهم من كوننا فز ز بي بعة لمدير اللغة االنكلي  هو أننا نقدم المدخالت والمشورة لصانغ  القرار  ة ية الير

  
بي مدير حتر يكون لدى صناع القرار فز متعلم   ال الميذكمت وأفراد المجتمع الذين يدعمون مور أل أولياء اجهة نظر و فهم كامل و  ةية الير

يةك اللغة الن  ز يحتاج إىل  الذي وما  جيد كل بشالذي يعمل    إجراء تقييم لالحتياجات لتضييق نطاق ما هو نحن بحاجة إىل فوبذلك،   . لي 

. وس ز   ثالثة مجاالت رئيسية. س وف  تحسي 
  الغرف الوف نطلب مدخالت فز

 ة. فصلمنيتم تسجيل الردود فز

 :األسئلة الرئيسية 

بيةما الذي تقوم به المدرسة أو   •  بشكل جيد؟  مديرية البر

ية الذين ك تفعله لدعم متعلمي اللغة اإلنتقدمه المدرسة أو ما الذي يمكن أن  •  COVIDوباء   ا بسببتراجعوا أكاديمي  لب  

 ؟19

بيةأين تحتاج المدرسة أو   • ية وأرسهم؟كدعم متعلمي اللغة اإلنلإل تحسي     مديرية البر  لب  

  خرجت من    كةبالمشار كل غرفة تقوم  أن ب Dellingerالسيدة   حت فصلة اقير منغرف الال من ة عود العند 
ة التر   فكرة واحدة كبي 

فز

ء الرئيش  الذي أرادوا فصلة لمنغرفة اال أنها كانت مع ب Sotoالسيدة  ت شارك المحادثة.   
هو أنه سيكون من   كته ر مشااالسبانية والشر

  تمركز لدعم األرس الوافدة المن  الرائع أن يكون نوع
بية ةريديم م إىل نضالتر إىل معرفة كيفية عمل نظام   ألرس تحتاج العديد من ا . الير

  الواليات المتحدة  دراسيةال  درجاتوضع ال
  مركز حيث  و  ELPAC  ختبار الـ وا  تعليمنا  تم، وكيف يفز

إلخ. إذا كان كل هذا يمكن أن يكون فز

  ت ة لمعرف توجيه والتنقللمع شخص ما ويتم توفي  الدعم لبالتواصل  ن األرس تتمك
.   ثحدجميع األشياء المختلفة التر   نظامنا التعليم 

 فز

ح السيدة    الوقت المحدد  ظًرا ن ه أن Dellingerوتقير
   وف فإننا س، ألن االجتماع ينفد فز

احات ونجعلها متاحة للجميع فز ننظم االقير

ها عل موقع جلسة المقبلةال    . كما سيتم نسر
ونز    . DELAC لـ االلكير

  الساعة  ماعنتهاء االجتاتم لقد 
   ا. صباًح  11:05فز

SS 
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District English Learner Advisory Committee
DELAC April Meeting  

ة التابع ل  اللغة االن شارة لمتعل ة  اجتماع اللجنة االس ة ال لمدي
DELAC سان ل/لشهر ن اب

DEPARTMENT OF ENGLISH LEARNER AND MULTICULTURAL EDUCATION

م المتعدد الثقافات ة والتعل قسم متعلم اللغة اإلنل

           (Icebreaker)  الجمود شاط ل

ة(  ل اللغة االن   اح الخ )ص Good Morning

ة(  ان اللغة االس   اح الخ ) ص Buenos días

ة(  )اللغة الع Arabic

ة(  )اللغة الروس Russian 

ة(  )اللغة األوكرن Ukrainian 

ة(  )اللغة الفارس Farsi 
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جدول األعمال 
 االجتماع ●  نظرة عامة ع
ة  ● ة ال ة حسب اللغة(تحديثات مدي )جلسات جان
اجات● م االحت تقي
 الجوائز● ختام االجتماع والسحب ع

                  COVID  ار الـ مركز الخت

www.sanjuan.edu/stafftesting

 األمر استخدام معلومات الطالب أو و ل الدخول  سج  

ل المسبق (   سج )ال * pre‐register                                                       

https://youtu.be/Vl6bdZ4466k

مسحة( ام  ة الق ف )                               ك  
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ة             ل  اللغة االن ة لمتعل ف امج الص ال

ةا                              :                                                                                                                            لمدرسة االبتدائ

[insert dates]    

ة    : برامج المدرسة المتوسطة والثان  

ة األو● ران 14من : الدورة الدراس  /ح يوليو/تموز 2يونيو ا
ة● ة الثان  /تموز 5من : الدورة الدراس يوليو/تموز 23يوليوا

       

ل األمد        ة ط ل (LTEL)متعلم اللغة االن

ــــخ    ران 14من : التوار   2021يونيو ،/ح 2021يوليو، /تموز 23ا  

: التواصل مع    

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu (916) 979‐8568

نامج تحديثات مدير ال

5
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(Breakout Rooms (الغرف المنفصلة  
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