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San Juan Unified School District 

English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

DELAC  أجتامع الـ 
 2020،  آذار   12الخميس،  

 صباحا    11:00  –   9:00  الوقت: 
 District Office Board Roomاملكان:  

3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 
 

 النتائج  املنسق / املقدم  املوضوع  الوقت 

9:00-9:15 
  DELAC  والـ ELACودور الـ  مقدماتب و ترحي

 ترصيحاتو 
Martha Quadros 

 بناء املجتمع مديرة الربنامج 

 دعونا نتعرف عىل بعضنا البعض ونتعلم سوية   9:15-9:30
Lucero Soto 

 املدريسيف املجتمع  رد مساعدة مختص املوا
 تعارف

 التعداد السكان  9:30-9:45
Lucero Soto 

 مساعدة مختص املوارد يف املجتمع املدريس
 معلومات

9:45-10:00 
عىل محرض أجتامع شهر كانون الثان   واملصادقةاملراجعة 
 2020وشباط 

Phromlak Sakpichaimongkol  
 مصادقة  DELACمساعد رئيس الـ  

10:00-10:15 
( وخطة  LCAPمراجعة خطة الرقابة واملسائلة املحلية )

 ( ELطريق متعلم اللغة األنكليزية )
Adam Ebrahim   

 LCAPمدير الـ 
 معلومات

 تحديث حول برنامج متعلم اللغة األنكليزية   10:15-10:50

Roxanne Mitchell 
 مدير مكتب مساعدة تعليم الطلبة 

Leslie Wriston  مختصه برنامج تعليم الـELD 
 مديرة الربنامج  Martha Quadrosو 

 معلومات

   نعكاساتجوائز واأل  10:50-11:00

 المبادئ:

 متييز و مصادقة أفكار كل شخص  •
 األنتهاء يف الوقت املحددالبدء و  •

 اإليجاب األستامع  ومامرسةأخذ الدور عند الحديث  •

 DELAC أدور ومسؤوليات الـ

o   يكون دور الـDELAC  بشأن املهام التالية:   مديرية الرتبيةدارة املحيل يف مجلس األ  اىلتقديم املشورة هو ل 
o  مع مراعاة الخطة املدرسية   األنكليزيةوالخدمات التعليمية ملتعلمي اللغة الخطة الرئيسية ملديرية الرتبية الخاصة بالربامج أو مراجعة وضع

 . ألنجاز الطالب األكادميي
o  عىل أساس كل مدرسة عىل حدة.  مديرية الرتبيةإجراء تقييم لالحتياجات عىل مستوى 
o   األنكليزيةايات للربامج والخدمات ملتعلمي اللغة واألهداف والغ مديرية الرتبيةإنشاء برامج . 
o   معمول بها.  تعليميعلم أو مساعد ممن قبل  وضع خطة لضامن االمتثال ألي متطلبات 
o الـ و أولياء األمور شاركة مديرية الرتبية ملوالتعليق عىل سياسة  مراجعة LCAP مديرية الرتبية ي الخاصة يف إجراءات إعادة التصنيف و.  

 أولياء األمور واألوصياء.  اىلواإلخطارات املكتوبة املطلوب إلرسالها 
o  املوحدة طلبات التمويلمراجعة واعتامد صفحات (Consolidated Applications  مبتعلمي اللغة اإلنكليزية )برنامج التمويل املتعلقةTitle 

III ). 
 


