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 San Juan حوزه تعلیمی
 فرھنگی چند آموز انگلیسی و آموزشدیپارتمنت زبان

 (DELAC)آموزان انگلیسی کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان
  ۲۰۱۹ نوامبر ۷شنبھ، پنج 

 صبح ۱۱:۰۰ – ۹:۰۰
District Board Room  
3738 Walnut Avenue 

 نتیجھ تسھیل کننده موضوع زمان

  ھاو اطالعیھ ، مرور اجنداپذیرایی، معرفی     صبح ۹:۰۰ 
 

Martha Quadros 
 مسؤل برنامھ

 برقراری رابطھ

 جا بیاموزیمبیایید با ھم آشنا شویم و با ھم یک صبح ۹:۰۰-۹:۱۵
 

Lucero Soto 
اجتماعی مکتب/مدرسھھمکار منابع   فعالیت 

خالصھ گزارش جلسھ کمیتھ مشورتی برای  ۹:۳۰ – ۹:۱۵
 )ELACآموزان انگلیسی (زبان

Lucero Soto 
 اطالعات ھمکار منابع اجتماعی مکتب/مدرسھ

استراتیژیک، برنامھ کنترول محلی و  ریزیبرنامھمرور  ۹:۵۰ – ۹:۳۰
 انگلیسی انآموززبان جامع) و پالن LCAPدھی (حساب

Adam Ebrahim  
 اطالعات  رئیس

۹:۵۰ – ۱۰:۰۰  
 )Title I & III Letterبھ والدین ( رسانی نامھ اطالع

 بندی دوبارهشرایط طبقھ •
 آموزاطالعات راجع بھ ارزیابی دانش •

Martha Quadros نتایج 

۱۰:۰۰ – ۱۰:۵۵ 
نگلیسی برای کالیفرنیا امتحان ارزیابی مھارت زبان ا

)ELPAC ھای زارشوالدین برای مرور گ): ھمکاری
 در پورتال والدین انآموزارزیابی دانش

Martha Quadros 
Elaine Woo آموزش 

  Door Prize( Lucero Sotoنظریات و جوایز (  ۱۱:۰۰ – ۱۰:۵۵

 
 قواعد:
 آنبھ  گذاشتن و احترام نظریات دیگران دانیقدر •
 شروع جلسھ و ختم آن بھ موقع •
 کردن و گوش دادن بھ نظریات دیگرانبھ نوبت صحبت  •

 
 )DELACھای کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان آموزان انگلیسی (وظایف و مسؤلیت

)، بورد محلی رھبری کننده حوزه تعلیمی را در وظایف زیر مشوره DELACکمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان آموزان انگلیسی (
 دھد:می

o  با در نظر گرفتن پالن  ،ھای آموزشی حوزه تعلیمی و خدمات برای زبان آموزان انگلیسیاساسی برنامھتدوین و بازنگری پالن
 آموز؛کتب/مدرسھ برای پیشرفت دانشم

o  ؛حوزه تعلیمی سرتاسربھ صورت جداگانھ در  /مدرسھھای ھر مکتبارزیابی نیازمندیبرگزاری 
o آموزان انگلیسی؛و خدمات بھ زبان ھابرنامھھا، اھداف، و مقاصد حوزه تعلیمی برای ایجاد برنامھ 
o ؛رعایت گردیده است کار آموزگارشرایط قابل تطبیق بر آموزگار و ھم کھاین اطمینان از حصول تدوین پالیسی برای 
o دھی (برنامھ کنترول محلی و حساب، حوزه تعلیمی برای مشارکت والدین مرور پالیسیLCAPحوزه تعلیمی برای لعمل)، طرزا 

 ھا؛و اظھار نظر در باره آن ،شوندمیھا فرستاده ھای کتبی کھ بھ والدین و سرپرستدوباره، و اطالعیھ بندیرده
o ھای تلفیقی (نامھمرور و تصویب درخواستConsolidated Applications pagesآموزان انگلیسی () مربوط بھ زبانTitle III(. 
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