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English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC)  
District Board Room  
3738 Walnut Avenue 

Carmichael, CA  95608  
 2020 چ،مار  12 پنجشنبه،
 صبح 11:00 -9:00

 نتیجه تسهیل کننده موضوع زمان

 ها هیو اطالع DELACو  ELAC، مقدمه، نقش د یخوش آمد  9:00-9:15
 مارتا کوادروس

 برنامه ر یمد
 سازی جامعه

 میی  بگ اد یو با هم  میبا هم آشنا شو  د ییایب 9:15-9:30
 و سوتوسی  لو 
 منابع اجتمایعهمکار 

 مدرسهمکتب/ 
 روابط جاد یا

 2020سال  یرسشمار  9:30-9:45
 و سوتوسی  لو 
 منابع اجتمایعهمکار 

 مدرسهمکتب/ 
 اطالعات

وریو ف جنوری ماه یها صورت جلسه د ییو تأ برریس 9:45-10:00  یر
2020  

Phromlak 
Sakpichaimongkol, 

DELAC  رئیس  
 بیتصو 

ل محیل  ی  برنامه پاسخگو 10:00-10:15 بر   ( و مرور کیلLCAP) کنیر
 (EL) یسیانگلآموزان زبان  مسی   یورود

 میآدم ابراه
 LCAP مدیر،

 اطالعات

 یسیانگل زبان آموزانبرنامه  بروزرسای   10:15-10:50

همکاری در دفیر  رئیس، چلیروکسان م
 انیدانشجو  یی  ادگی

 ELD، متخصص برنامه ستونیور  لسیل
زبان  برنامه، ر یمد ،کوادروس  مارتا 

 آموزان انگلییس و آموزش 
 

 چند فرهنگ

 اطالعات

   و بازتاب بر أساس قرعه زهیجا 10:50-11:00

 
 : قاعده

 دیو اعتبار ده تصدیق کنید همه را  یها دهیا •

وع •  دیده انیو پا کنید   به موقع رسر

 دیکن  گوش  النهفعاو  کنید   تنوبت را مراعا •
 DELAC یها تیها و مسئول نقش

DELAC دارد  ر یز  یدر مورد کارها حوزه تعلییم محیل رهیمد ئتیه به را  دیه مشاوره تیمسئول : 
o  فتیپ یمدرسه برامکتب/ با در نظر گرفتر  برنامه  انگلییس،زبان آموزان  یبرا جامع و برنامه ها و خدمات آموزیسر  پالن یبازنگر  ا ی نیتدو  دانش آموزان.  شر
o  مدرسه.  هر مکتب/  براساس حوزه تعلییم به سطح یازهاین ایر یارز 
o یسیزبان آموزان انگل یبرنامه ها و خدمات برا مقاصد ، اهداف و حوزه تعلییم یبرنامه ها جاد یا 
o  ای با  آن از مطابقت نانیاطم یبرا طرح نیتدو  . مربوطه آموزیسر  ارانیدستو هر معلم  طرسر
o حوزه تعلییمدر  نیمشارکت والد پالییسدر مورد و اظهار نظر  برریس ،LCAP یالزم برا کتبر   یها هیو اطالع حوزه تعلییممجدد  یطبقه بند یها هی، رو 

 . و رسپرستان نیارسال به والد
o مربوط به  قر یتلف یصفحات برنامه ها د ییمرور و تأEL (Title III) 


