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 هوانسنحوزه تعلییم 
  چند انگلییس و آموزش انآموز دیپارتمنت زبان

 
 فرهنگ

 حوزه تعلییم برای زبان
ی
 (DELAC)آموزان انگلییس کمیته مشورت

  صبح 9:00ساعت  2021 اپریل 22شنبه، پنج 
  زومجلسه آنالین از طریق نرم افزار 

www.sanjuan.edu/DELAC 

 نتیجه تسهیل کننده موضوع زمان

 صبح 9:00
 و  پذیرای  

 
 معرف
 برقراری رابطه

و سوتو  برقراری رابطه لوسیر

و سوتو مرور جلسه صبح 9:15  اطالعات لوسیر

9:25 

 : اطالعیه های جدید حوزه تعلییم

 19-محالت آزمایش )تست( کوید •

 برنامه های تابستای   •

معلومات جدید در مورد مدیر دیپارتمنت زبان  •
 آموزان انگلییس

 اطالعات گوین دلینگر

9:30 
اک کننده ها به گروه های کوچک براساس زبان اتقسیم  شیر
 ترجمه مطالب ارائه شده -شان

جمیر  و کارکنان   میر
 گفتگو
 نظریات

9:55 
 هاارزیایی نیازمندی

و آموزش از راه  19-از کویدتنظیم حمایت ها پس  •
 . 22-21دور برای سال 

 گوین دلینگر
 گفتگو
 نظریات

10:00 
اک کننده ها به گروه های کوچک براساس زبان اتقسیم  شیر
 ترجمه مطالب ارائه شده -شان

جمیر  و کارکنان  میر
 گفتگو
 نظریات

  ختم جلسه و قرعه کیس   10:40
و سوتو  لوسیر
 گوین دلینگر

 اطالعات

 
 قواعد: 

ام نظریات دیگران دای  قدر  •  آنبه  گذاشیر    و احیر

وع جلسه و ختم آن به موقع •  ش 

 به نوبت صحبت کردن و گوش دادن به نظریات دیگران •
 

 (DELACهای کمیته مشورتی حوزه تعلییم برای زبان آموزان انگلییس )وظایف و مسؤلیت
ی کننده حوزه تعلییم را در وظایف زیر مشوره یم(، DELACکمیته مشوریر حوزه تعلییم برای زبان آموزان انگلییس )  دهد: بورد محیل رهیی

o کتب/مدرسه برای با در نظر گرفیر  پالن م ،های آموزیس  حوزه تعلییم و خدمات برای زبان آموزان انگلییستدوین و بازنگری پالن اسایس برنامه
فت دانش  آموز؛پیش 

o  ؛حوزه تعلییم شتاش به صورت جداگانه در  مدرسه/ های هر مکتبارزیایی نیازمندیبرگزاری 
o آموزان انگلییس؛و خدمات به زبان ها ها، اهداف، و مقاصد حوزه تعلییم برای برنامهایجاد برنامه 
o ایط قابل تطبیق بر آموزگار و هم کهاین اطمینان از  حصول تدوین پالییس برای  ؛رعایت گردیده است کار آموزگار ش 
o ول محیل و حساب، حوزه تعلییم برای مشارکت والدین مرور پالییس دوباره، و  بندیحوزه تعلییم برای رده لعمل(، طرزاLCAPدیه )برنامه کنیر

 ها؛و اظهار نظر در باره آن ،شوند یمها فرستاده های کتبی که به والدین و شپرستاطالعیه
o نامهمرور و تصویب درخواست( های تلفیقرConsolidated Applications pagesمربوط به زبان )( آموزان انگلییسTitle III) . 
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 حوزه تعلییم مکاتب سن وان
 

 انگلییس حوزه تعلییم زبان دانش آموزانکمیته مشورتی 
 
 2021اپریل  22 –صورت جلسه زووم 

 
 قبل از ظهر آغاز گردید.  9:01جلسه به ساعت 

ی ریبوین، گوین  تا همفریز، روزمتر ، الیکس شیلوفسیک، سحا سلمان، روبتر ، جینیفر النکستر ز و ساتو، آیسیس مارتیتز اک کنندگان: لوستر اشتر

 ، فز ، تونز ایل ایچ، اسویاتالنا الزارچیک، تام دیلینجر، ولینتینا پاناسیوک، آزاده اشر یل النگزورت، محمد اجمل اهرار، هیلینا حسینز شتر

ناندزسیلوا، اولیگاری، نیلسن ، پم کواستا، مریا گودای، یولیا کات، یاهتر فتر ز یل ریستر ز یا گارسیا تریو، سندرا تریو، لتر و احمد شکیب رحییم، ولتر

، ارجینتینا توریس، محمد ر  ز ز گونزالتر یرس، بریندا التر یرس، ایرینا پاولیوک، فهیم، جینیت پچیکو، نی نی سمیه مقصودی، سندی کانتتر  ضا کانتر

ز گریگا  ، اشیل جمال، پاوله کوشیوروا، اسما غفوری، ایلتر زاد، براین ایروین، مسلم امینز یم اگویالر، عتیق هللا شتر ، متر ، محمد حسیب عطانی

 سندوول، عبدالحکیم خوا

 اطالعیه ها
" گفدر ابتداء، خانم  اک کنندگان "صبح بختر ز فضای جلسه، به چندین زبان به اشتر ته و آنها را تشویق کرد که اگر ساتو به قصد گرم ساختر

ز این کار را انجام  ، رویس، اوکراینز و فاریس بمایل اند، آنها نتر دهند. اصطالح صبح بختر به ترتیب به زبان های انگلییس، هسپانوی، عرنی

 گفته شد. 

اک کنندگان ختر مقدم گفته و در مورد جلسه معلومات مخترص ارائه نمود.  و ساتو به اشتر ز ما در این جلسه در مورد محالت امرو لوستر

ز اطالعات تازه از حوزه تعلییم و همچنان معلومات تازه در رابطه به مدیر برنامه  آزمایش کوید  زبان دانش آموزان معلومات داده و نتر

ز برنامه های مکاتب تابستانز برای   انگلییس ارائه خواهیم کرد.  زبان دانش آموزانانگلییس و نتر

اک کنندگان به زبان اصیل شان ارائه Breakout roomsرا با استفاده از اتاق های جدگانه ) ما این معلومات ( در زووم برای تمام اشتر

ز  جمتر اک کنندگان به اتاق های جداگانه براساس زبان مورد نظرشان رفتند. متر نمودیم. معلومات به زبان انگلییس ارائه گردید و سپس اشتر

ده بیا ز یک ارزیانی نیاز سنجی را راه اندازی نمودند. این ارزیانی حاوی سوالنر بود که والدین/اولیای معلومات را بطور فشر ن کرده و نتر

 یم توانند با استفاده از آن، نظریات خود را ابراز نموده و در آخر، در مورد آن بحث و گفتگو نمایند.  هو اعضای محل شاگردان/دانش آموزان

مات به زبان انگلییس در مورد اشیل سندوول، سکرتر جدیدالتقرر دیپارتمنت دانش آموزان زبان انگلییس و ه معلو لیک سلس گوین دیلینجر 

ز مکاتب به  ارائه نمود. تقسیم اوقات  2021اپریل  26روز در هفته اعتبار از تاری    خ  4بطور  شاگردان/دانش آموزانحضوری  درس هایرفتر

 برای د  شاگردان/دانش آموزاندریس 
ً

شاگردان/دانش و روز در هفته تنظیم شده بود، بدون تغیتر بافر یم ماند با این تفاوت که اکنون که قبال

اک یم کنند. روز های چهارشنبه کمافز السابق  در به روز های دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه  آموزان درس ها به شکل حضوری اشتر

 در خانه تخصیص یافته است. انتظار ما این است که در 
ی

بطور پنج روز کامل  مدرسه ها / خزان دروس مکاتب فصل به انجام کار های خانیک

وط بر اینکه آمار واقعات کوید مجال این کار را بدهد  ز در هفته انجام شود مشر . الزم است شمار واقعات کوید کاهش یابد و رقم افراد واکستر

 شده باال برود تا این کار عمیل گردد.  

  آزمایش کوید محالت 

و سپاتو در مورد   آزمایش کوید صحبت کرد:  محالت لوستر

و  شاگردان/دانش آموزانیم گردیم، سایت های مختلفز برای انجام آزمایشات کوید ایجاد خواهد شد.  از اینکه ما دوباره به محل کار بر 

 شاگردان/دانش آموزانۀ مخصوص یم توانند خود را آزمایش کنند. ویدیوی در این مورد تهیه شده است تا نیچخود با استفاده از  معلمان

گاه سازند. نتایج این آزمایشات یط مدت   انجام آزمایش آ
ی

ز به محل آزمایش خود را از چگونیک ساعت  48 – 24و خانواده ها پیش از رفتر

ی از شیوع کوید  و مراقبت از صحت و سالمنر  19مستقیما به شخیص که آزمایش را انجام داده است، ارسال یم شود. به منظور جلوگتر

امون، کارکنان و افراد نشاگردان/دانش آموزا  مدارس/ آنها، حوزه تعلییم سن وان محالت انجام آزمایشات داوطلبانه کوید را در مکاتب پتر

این آزمایشات بطور داوطلبانه انجام شده و هیچ نوع هزینه ی ندارد. در سالید، لینک مختلف در شاش حوزه تعلییم هر هفته برپا یم کند. 

 است
ی

ز فورمه ثبت نام برای آزمایش که باید قبل از انجام آزمایش خانه پری شود، درج ویدیو در مورد چگونیک فاده از نیچه مخصوص و نتر

گردیده است. مهم است که گاه گایه نگایه به ویب سایت بیاندازیم زیرا هر هفته تقسیم اوقات انجام آزمایشات در یک محل خاص در 
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خودتان استفاده نمائید تا وارد سیستم شده و به این از مشخصات و یا  شاگرد/دانش آموز آن نشر یم شود. شما باید یا از مشخصات ورود 

یس پیدا کنید.  مهم معلومات  دستر

و ساتو از طریق ایمیل  ( 916) 979 8669یلیفون ویا شمار ت Lucero.soto@sanuan.eduاگر سوال یا نگرانز داشتید، یم توانید به لوستر

ورت کمک خواهد کرد. فورمه ثبت نام برای انجام آزمایش کوید را  به تماس شوید و ایشان شما را در خانه پری کردن فورم در صورت ضز

 du/stafftestinghttp://www.sanjuan.eیم توانید از آدرس ذیل در وبسایت بدست آورد: 

 منابع برای والدین: 

 این دیپارتمنت موجود است. منابع در مورد آزمایشات کوید در اختیار والدین قرار داده شد. لینک این منابع در وبسایت 

 برنامه تابستات  
 برنامه های تابستانز برای دانش آموزان زبان انگلییس

 گوین دیلینجر در مورد برنامه های تابستانز آنر صحت کرد: 

 دوره ابتدائیه: 

  2021جوالی  16 – ۲۰۲۱جون  21

 برنامه ها برای دوره متوسطه

  ۲۰۲۱جوالی  ۲ایل  ۲۰۲۱جون، ۱۴: ۱جلسه 

 ۲۰۲۱جوالی  ۲۳ایل  ۲۰۲۱جوالی،  ۵: ۲جلسه

 (LTELلییس )گدانش آموزان طویل المدت زبان ان

 ۲۰۲۱جوالی  ۲۳ایل  ۲۰۲۱ ۱۴جون تاری    خ ها:  •

 راه های تماس: 

 Cristina.Burkhart@sanjuan.eduایمیل: 

  ۹۱۶ – ۹۷۹ – ۸۵۶۴تیلیفون: 

ی را برای تدریس زبان برنامه ریزی یم کنیم. برنامه دوره ابتدائیه طوری طرایح شده است جالب و هیجان  تابستانز  ما فعال برنامه های ز انگتر

ز دارد. برنامه تابستانز دوره  ی زبان انگلییس را از طریق پروژه ها و فعالیت ها میش یم سازد. این برنامه یک بخش ریاضز نتر متوسطه که یادگتر

وی خواهد کرد و برن ز مودل پتر ز از عتر ان کریدت که به زبان اصیل نتر تدریس یم شود  شاگردان/دانش آموزانامه دوره لیسه صنف های جتی

ز در بر خواهد داشت. چندین  ز برنامه های تقوینر تابستانز روی دست دارند. اگر در مورد برنامه های که قرار است  مکتب/مدرسهرا نتر نتر

 تان به تماس شوید.  مکتب/مدرسهیم توانید به محل تان ارائه شود، سوایل دارید،  مکتب/مدرسهاز سوی 

 مدیر برنامهپست معلومات تازه در مورد 

 خرسندیم که اعالم یم کنیم که ما دیروز با کاندیدان برای احراز پست مدیر برنامه مصاحبه داشتیم. ما یک نفر کاندید را انتخاب کردیم و  

جهت تصویب ارسال خواهد شد. زمانیکه این پست تصویب شود، نام آن شخص را اعالم یم کنیم و  مکتب/مدرسهاکنون نام او به بورد 

 ( با ایشان آشنا شوید. DELAC)امیدواریم که شما در جلسه بعدی 

 سواالت والدین: 

درس یم خوانند و نه تمام روز، چه  مدرسه/ فقط برای دو سه ساعت در مکتب شاگردان/دانش آموزاندلیل یا دالیل اینکه  •

درس نیم دهیم این است که یک تعداد  مدرسه/ است؟  خانم دیلینجر پاسخ داد که دلیل اینکه ما تمام روز را در مکتب

ز ما باید Cدر گروه ) شاگردان/دانش آموزان ز بعد از ظهر به آنها درس بدهند و نتر  ( هنوز از راه دور آموزش یم بینند و باید معلمتر

 بسیار محتاط باشیم.  مدارس/ در تنظیف و بهداشنر کردن مکاتب

وع درس ها بطور چهار روز در هفته، آیا  • ور است که با شر  مکتب/مدرسهبا خود به را  شانروم بوک ک  شاگردان/دانش آموزان ضز

تان خواسته شده است که  شاگرد/دانش آموز خانم دیلینجر با تایید این مورد به اطالع والدین رسانید که اگر اکنون از بیاورند؟ 

mailto:Lucero.soto@sanuan.edu
http://www.sanjuan.edu/stafftesting
mailto:Cristina.Burkhart@sanjuan.edu
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ز باید آنرا با خود به  اشکروم بوک ،  در دو روز حضور در مکتب/مدرسه در هفته را با خود بیاورد، در دوره چهار روز در هفته نتر

تر خواهد بیاورد. در مکاتب یک تعداد کروم بک موجود است اما بعیصز مکاتب باکمبود مواجه اند بنابر این، به مکتب/مدرسه

ورت به آوردن کروم بک به  مکتب/مدرسهبود که شما  .  مکتب/مدرسهمحل تان را چک کنید که ضز  هست ویا ختر

ز درس هایشان را دوبار در روز تدریس یم کنند یک بار برای  •  در صنف شاگردان/دانش آموزانآیا این واقعیت دارد که معلمتر

/دانش آموزانز ویکبار دیگر برای  دریس ز دلیل زمان صنف ها بسیار کوتاه   شاگردانز که از راه دور آموزش یم بینند؟ و به همتر

 شده است؟ خانم دیلینجر این موضوع را تایید نموده و بیل گفتند. 

معلومات در مورد محالت آزمایش خانم ساتو به سوال این شخص جواب داده و برای انجام آزمایش کوید، باید به کجا برویم؟  •

یا عضو محله یم  شاگرد/دانش آموز اگر شما به عنوان والدین توضیح داد که را برایش ارسال کرد و  شاگردان/دانش آموزانکوید 

خواهید آزمایش کوید بدهید، یم توانید به خانم ساتو به تماس شوید و او برای شما فهرسنر از گزینه های مختلف را که برای 

  یم دهد.  محله فراهم است، در اختیار شما قرار 

یرس  • ز کوید داشته باشیم؟ خانم کانتتر آیا بهتر نیست به جای محیل که آزمایش کوید انجام یم شود، محیل برای تطبیق واکستر

ز ماه بتاری    خ  ی خونی خواهد بود. خانم گودوی افزود که همتر ز ز باشد، چتر  28با این موضوع موافقت کرده و افزود که اگر چنتر

از مرحله  شاگردان/دانش آموزانریق زووم با خانواده ها جلسه خواهند داشت که در آن، در مورد عرص آنها از ط 6به ساعت 

ز  مکتب/مدرسهقبل از  /دانش آموزانز ایل دوره لیسه و نتر که در برنامه آموزش زبان انگلییس شامل اند، معلومات ارائه   شاگردانز

ه به پرسش باال پاسجز پیدا نموده و آن را به گروه ارسال خواهد خواهند کرد.  خانم دیلینجر ضمن تایید این موضوع افزود ک

ز شناخته یم شوند. افزود  کرد. او همچنان  ایط دریافت واکستر  که اکنون اشخاص شانزده ساله و باالتر از آن، همه واجد شر

 آیا آزمایش کوید اجباری است؟ خانم دیلینجر جواب داد که این آزمایش اختیاری است.  •

: ارزیابی   نیاز سنجی

 گوین دیلینجر در مورد این نیاز سنجی صحبت کرد: 

ییک از مهم ترین بخش های عضویت در کمیته مشورنر دانش آموزان حوزه تعلییم این است که ما نظریات و مشورت های خود را به 

ندگان در سطح حوزه تعلییم درک کامیل از نقطه نظرات  ندگان یم رسانیم تا تصمیم گتر والدین و اعضای محله که دانش آموزان تصمیم گتر

ی خوب ز  زبان انگلییس ما را کمک یم کنند، داشته باشند. برای انجام این کار، ما باید نیاز سنجی نی انجام بدهیم تا مشخص کنیم که چه چتر

اک کنندگان در سه عرصه مهم طالب نظریا ی نیاز به آوردن اصالحات دارد. ما از اشتر ز ت و پیشنهادات آنها یم شویم. کار یم کند و چه چتر

 ( ثبت خواهد شد. Breakout roomsپاسخ ها در اتاق های جداگانه )

 سواالت کلیدی:  

 انجام یم دهد؟ به وجه احسنمکتب/مدرسه یا حوزه تعلییم در حال حاضر چه کاری را واقعا  •

از درس ها  ۱۹که به سبب شیوع کوید   لییس را گمکتب/مدرسه چه کاری را یم تواند انجام بدهد تا دانش آموزان زبان ان •

 باشد؟  کرده  عقب مانده اند، کمیک

لییس و گدر کدام عرصه ها مکتب/مدرسه یا حوزه تعلییم باید در کار خود اصالحابی بیاورد تا بتواند دانش آموزان زبان ان •

ی حمایت کند؟   خانواده هایشان را به وجه بهتی

اک کنندگان از اتاق های جداگانه زووم، خانم دیلینجر پیشنهاد کرد که نماینده هر اتاق یک مفکوره مهیم را که از  بعد از بازگشت اشتر

اک کنندگان زبان هسپانوی در اتاق زووم بود و  یک سازد. خانم ساتو گفت که او با اشتر صحبت هایشان بدست آمده است، با دیگران شر

ی که آنها یم خواستند این بود که بسیار خ ز  به مهم ترین چتر
ی

وب خواهد شد اگر یک مرکز حماینر برای خانواده های تازه وارد که به تازگ

حوزه تعلییم پیوسته اند، ایجاد شود. بسیاری از خانواده ها یم خواهند بدانند که سیستم نمره دیه در ایاالت متحده چه گونه عمل یم 

ه مسائل. اگر همه این ELPACلط به زبان انگلییس )کند، تعلیم و تربیه در ایاالت متحده چگونه است، امتحان آزمون تس ( چه است و غتر

موضوعات در یک مرکز حمایوی فراهم شود که در آن خانواده ها بتوانند با شخیص به تماس شوند و حمایت ها و رهنمانی های الزم را در 

 کسب کنند، کار خونی خواهد بود. زمینه پیمودن مراحل مختلف سیستم تعلییم ما  

م دیلینجر پیشنهاد نمود که از اینکه وقت جلسه رو به اختتام است، تمام پیشنهادات را توحید کرده و در جلسه بعدی در اختیار همه خان

ز نشر خواهد شد. DELACقرار خواهیم داد. این پیشنهادات در ویب سایت )  ( نتر

 قبل از ظهر به پایان رسید.  ۱۱:۰۵جلسه به ساعت 
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ل ان آموزان ان  میته مشور حوزه تعل برای ز
)DELAC(

ل جلسه ماه اپ

ل و آموزش های چند فرهن  ان آموزان ان ارتمنت ز دی

ت تف فعال

Good Morning
Buenos días
Arabic
Russian 
Ukrainian 
خ  صبح 
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اجندا

 مرور جلسه●

د حوزه تعل ● ه های جد انه بر اساس زان ش(اطالع ه گروه های جدا ا کننده های  م اش  )انتقس

ازمندی ها●  ارزا ن

 ک  ختم جلسه و قرعه●

ش  د) ست(محالت آزما ۱۹-ک

www.sanjuan.edu/stafftesting

ش ا   آموز ا استفاده از اطالعات دا
د ستم ش  .والدین وارد س

ت نام  *  ش ث  )pre-register(پ

https://youtu.be/Vl6bdZ4466k 
)how to do swab( سوابچگون اجرای 
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ان آموزان ان ستا برای ز لبرنامه های تا

: ابتدا   

[insert dates] 

:برنامه های ثانوی

 ۲۰۲۱جوالی  ۲تا  ۲۰۲۱جون  ۱۴: ۱دوره ●

 ۲۰۲۱جوالی  ۲۳تا  ۲۰۲۱جوالی  ۵: ۲دوره ●

ش ل دا ان ان )LTEL( آموزان طوال مدت ز

 ٢٠٢١جوالی  ٢٣تا  ٢٠٢١جون  ١۴: تاريخ ها●

:تماس 

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

د در مورد  س برنامهمعلومات جد رئ
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ه گروه های ج ا کننده ها  م اش انه بر تقس دا
ان شان  )Breakout Rooms(اساس ز
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