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سن وانحوزە تعل��   
 دیپارتمنت ز�ان

�
آموزان انگل�� و آموزش چند فرهن�  

 )DELAC(آموزان انگل�� صورت جلسه کمیته مشوری� حوزە تعل�� برای ز�ان
 ۲۰۱۸نوام��  ۱۵

 
 آغاز گرد�د.  فرومال�خانم  ،س کمیتهئ�توسط ر  ٩:١٥جلسه ساعت 

ا� کنندە ها درخواست نمود   فرومال�خانم  ام ق��این از اش��  اخ�ی �ک دق�قه سکوت نمایند.  یسوز های آ�شکه به اح��
ا� کنندە ها خوا فرومال�خانم  که خود را معر�ن نمودە و بگ��ند که فرزندان شان شامل کتاب مکتب   ش نمود هخود را معر�ن نمودە و از اش��

 . باشند �
 

ا� کنندە ها:   اش��
Tom Nelson, Alejandra Alvarado, Qasem Baheer, Ali Alazawi, Brenda Gonzalez, Brenda Samayoa, Angeles 
Alvarez, Rana Helfawi, Ala Gladilind, Tanya Khomich, Svetlana Korewsk, Ani Samrel, Said Osman Saeed, 
Mohammad Nazeri, Jan Havo 
Meeting called to order at 9:15 by Chair Phromlak Sakpichaimongkol. 

 کارمندان حا�ن در جلسه: 
Martha Quadros, Mary Nolan, Eileen Grega, Diana Campos, Susan Sloan, Elvira Alonso, Alex Shilovskiy, Sayed 
Mansoor, Roxann Higgins, Yolanda Zarafshar, Valentina Panasyuk, Pam Costa, Suha Salman, Mohammad 
Ahrar, Luis Cruz Solache, Hilda Khairallah, Lisa Campbell, Reham Newar, Amy Breault, Leslie Wriston, Yasir, 
Wanda Shironaka, Roxanne Mitchell, Freba Timory 

 
سپتام�� برگزار شدە بودە جهت تای�د به  ٢٧را که به تار�ــــخ  آموزان انگل��ز�انصورت جلسه کمیته مشوری� حوزە تعل�� برای  فرومال�خانم 

ا� کنندە ها، پ�شکش نمود. صورت جلسه به اتفاق آرا  ا� کنندە ها برای  ١١همچنان وی صورت جلسه  شد.  تای�د اش�� ن به اش�� ا�ت��ر را ن�ی
ن به اتفاق آرا تای�د شد.   تای�د ارا�ه نمود. این صورت جلسه ن�ی

� ر�ستون ن ا کمپبلبرنامه و  ، متخصصل�ی ن ا� کنندە ها  ،، متخصص پژوه�� ل�ی  مورد امتحان ارز�ای� مهارت ها در معر�ن گرد�دند. آن برای اش��
ا� کنندە ها معلومات ارا�ه ELPACز�ان انگل�� کال�فرن�ا ( ی  نمودند. امتحان ارز�ای� مهارت) برای اش�� ن ز�ان انگل�� کال�فرن�ا چ�ست؟ �� چ�ی

ی نمای ها ا�د؟ �نمرا پ�ما�ش � لدین با�د که واها در مورد گزارش نتایج این امتحان و این؟ همچنان آنگردد اخذ � د؟ �� وقتنبا�د آن را س��
 به�� در این امتحان کسب کنند، به والدین معلومات دادند.  نتایجدهند که فرزندان شان �� کار هایی را انجام 

تمام   . گردد �) CELDTامتحان توسعه ز�ان انگل�� کال�فرن�ا ( جا�گ��ن )ELPACکال�فرن�ا (امتحان ارز�ای� مهارت ز�ان انگل��   •
ی کنند. شناخته � "آموز انگل��ز�ان"که به ح�ث   آموزاین دا�ش  شوند با�د این امتحان را س��

یآموز انگل��" شناخته شد، با�به ح�ث "ز�ان شا�رد زماین که  • �د تا این که نمرە الزمه برای طبقه نما د هر سال این امتحان را س��
نظر توانند از آن �فبودە و والدین ن� اجباریامتحان این بندی دو�ارە به مرحله روان و تخص� ز�ان انگل�� را، کسب کند. 

 نمایند. 
، گوش کردن و حرف زدن، آموزان را در خواندن، نو )، سطح توانایی د�شELPACز�ان انگل�� کال�فرن�ا ( امتحان ارز�ای� مهارت • ن شن�

را  سواالت م��وط به آن با�د به �ک قصه گوش دهد و بعدا� �ا به شکل کتی� و �ا شفا� آموز دا�شنما�د. طور مثال �ک ارز�ای� �
 . بگ��د پاسخ 

 ELPACگردد. امتحان ساالنه آموز در حوزە تعل��، از وی اخذ �روز از ثبت نام دا�ش ٣٠در ج��ان  ELPACامتحان اول�ه  •
وری تا  ١هر سال (از   گردد که به مرحله تخص� و روان ز�ان انگل�� طبقه بندی گردد. تا زماین اخذ � آموز دا�ش�) از  ٣١ف��

نمرات ز�ان شفا� که �شان کرد وجود دارد: چهار سطح عمل باشد. � های مختلف، مجم�ع نمرات بخشELPACنت�جه امتحان  •
در  آموز دا�ش سطح مهارتنمرات ز�ان کتی� که �شان دهندە . باشد آموزان در حرف زدن و گوش کردن �دا�ش سطح مهارتدهندە 

� ، ن ن و خوا�ش من�  )، قرار دارد. ELDز�ان انگل�� (های نصاب عل� انکشاف د امتحان در مطابقت با استندر  این باشد. نوشن�
؛ ٣نمرە سطح  موفق به اخذ  ف�صد  ٢٦ان موفق به اخذ نمرە سطح چهارم (بلند ت��ن سطح)؛ آموز دا�شف�صد  ١٨٫٦در سال جاری،  •

 ٢ف�صد موفق به اخذ نمرە سطح  ٢١
�
 . ، گرد�دند ١موفق به اخذ نمرە سطح  ف�صد  ٣٤؛ و تق��با

این که آموز دا�شف�صدی داد که داد، نما�ش دادە شد. این گراف �شان �را �شان � ELPAC�ک گراف که نمرات مجمو� امتحان  •
این روند در رابطه به با افزا�ش مدت شمول�ت شان در مکتب، افزا�ش �افته است. اما  موفق به اخذ نمرە سطح سوم شدە اند،

ن ن�ست این که موفق به اخذ نمرات سطح چهارمآموز دا�ش ا خانم . شدە اند، چننی ن  . باشد : هدف مان اصالح روند متذکرە �گفت  ل�ی



Farsi 

MA 12/2018 

�خانم  • ن ن بار امتحان  ل�ی حاوی معلومات  ELACنمرات نتایج اخذ شد، فرم  ELPACب�ان داشت: از آن جایی که سال گذشته برای اولنی
توانند که نمرات سال گذشته فرزندان شان را با نمرات سال جاری مقا�سه نمودە و والدین � آیندەباشد، اما در سال مقا�سوی ن�

فت نمودە است. در�ابند که �� اندازە دا�ش  آموز شان در ز�ان انگل�� پ���
�لتوانند فرزندان شان را کمک نمایند تا به مرحله روان ز�ان انگل�� طبقه بندی گردند؟ خانم والدین چگونه � • ن ا� کنندە ها  �ی اش��

های فرزندان شان انتقال دهند: به آموزان انگل�� مکتب برای ز�انرا �ش��ق نمود که این اطالعات را به جلسه کمیته مشوری� 
ی که خواند�د، بحث  -به هر ز�این که خواسته باش�د -انآموز دا�ش ن بخوان�د و آن ها را �ش��ق کن�د که به شما بخوانند. در مورد چ�ی

ە مکان  کن�د ها را �ش��ق  نمای�د. آن ند. که اش�ای موجود در خانه، فروشگاە و غ�ی  ها را برای تان به انگل�� نام بگ�ی
�ن فرصت است برای والدینگردد. این کنفرا�س های شکر گذاری، برگزار �آموزگار بعد از رخصی� -های والدینکنفرا�س • تا در  به��

نمایند. �س�ار مهم است  بحثفرزند شان با استاد باشند،  خواستهد�گری که  موض�ع شان و هر  فرزند  ELPACمورد نمرات امتحان 
ن  با استاد فرزند شان در مورد موضوعات مختلف به هر ز�این که خواسته باشند، توانند �که والدین بدانند که بعد از کنفرا�س ن�ی

 . خدمات ترجمه کتی� و شفا� فراهم است. کنند بحث  
ن خانم  • ا� کنندە ها �شان داد که ELPACب�ان داشت که امتحان آزما���  ال�ی از کجا  به صورت آنالین موجود است؛ وی به اش��

ا� کنندە ها به صورت جدی درخواست  از والدین و هم از توانند این امتحان را پ�دا کنند. هم � که از این منابع استفادە کرد  اش��
 . نمایند 

 
 های والدینسوال
�را در�افت نکردە است. خانم  ELPAC ۲۰۱۸�� از والدین ب�ان داشت که فرم نتایج امتحان بهار  - ن معلومات  تا از وی خواست  ل�ی

 . را برای وی ارسال خواهد نمود نمرات نتایج و �� از کارمندان  د خ��ش را بن��س آموز دا�ش
�امتحان موجود است. خانم  نتایجاز والدین سوال نمود که آ�ا نمرات هر سال به صورت مقا�سوی در فرم  د�گر  �� - ن جواب داد  ل�ی

ن سال امتحان  موجود ن�ست سال فع� نتایجکه ب�، اما در   باشد. � ELPACز�را امسال اولنی
ن ل�� ا� کنندە ها اجندا نبود اما به صورت مخت�  کارمند ادارە مشارکت امور خانوادە و اجتماع ا�ر چه شامل   کروز�ی �ک  ب�ان نمود کهبه اش��

گردد. عنوان این کارگاە "خانوادە مهم حوزە تعل�� برگزار � "اتاق بورد"در شام  ۸تا  ۶نوام�� از ساعت  ۲۷روز سه شنبه  کارگاە آموز�� را�گان
ستان)نکات کل�دی برای موفق�ت در "است" بودە و در آن در مورد  گردد. تمام والدین، بخصوص والدیین که ، بحث �"دورە ل�سه (دب�ی

ا� نمایند. از والدین درخواست   کارگاەتوانند در این  هستند، � ۸فرزندان شان صنف  های شان در گرد�د که این اطالعات را به مکتباش��
خدمات مراقبت از اطفال وی گفت: در ج��ان کارگاە  الدین توز�ــــع گرد�د. برای و های مختلف به ز�انج��ان بگذارند. اوراق تبل�غای� این کارگاە 

ن موجود است.   ن�ی
 

ول مح� مارتا کوادروس  نظ��ات والدین را مرور نمود. این نظ��ات در ارز�ای�  د� برای والدین معلومات داد. او و حساب در مورد پالن کن��
ی موثر است و  - DELACا�ت��ر  ۱۱والدین در جلسه  هاین�ازمندی ن ارا�ه شدە  -�از به همکاری دارندان در کدام بخش ها نآموز دا�ش�� چ�ی

ا� کنندە ها درخواست نصب شدە بود. از  اوراق بزرگ روی دیوار  ای مخلتف ترجمه گرد�دە و در هظ��ات والدین به ز�ان.  نبود  تا  گرد�د   اش��
ا� د نظ��ات والدین با نظر داشت ز�ان شان به گروپ ها تقس�م شدە و در مور  بحث نمودە و در صورت ن�از نظ��ات جد�د ارا�ه نمایند. اش��

 
�
 موضوعات مورد نظر شان بحث نمودند. های م��وطه روی دق�قه در گروپ ۵کنندە ها تق��با

 
در این مورد  مارتاخانم . ندارد های رو� و انگل�� حرف زدە بتوانند در مکاتب وجود ز�انبه  نظ��ات گروە رو� ز�ان: همکاران استاد که

ان رو� ز�ان وجود ندارد که برای شان همکار استاد که به ز�ان رو� و انگل�� تکلم آموز دا�شبه حد کا�ن  سن واندر مکاتب معلومات داد: 
شند که برای شان فراهم با� انگل�� ان مستحق در�افت خدمات از طرف استادان آموزش ز�انآموز دا�ش� نما�د، استخدام گردد. این 

 است. 
. والدین ن�از دارند که نصاب در�  ز�ان: نگراین در مورد نصاب در� نظ��ات گروە فار� ان شان را بدانند تا آموز دا�شمتناسب به ردە صن�ن

 . نمایند تر همکاری خوبرا ها بتوانند آن
های ما�ت) و خدمات اجتما�، به حtutoringهای کوچک (در گروپ وە بر برنامه های آموز�� عال شا�ردان، نظ��ات گروە انگل�� ز�ان: 

 باشد. مهم � ،کالیج  ثبت نام بهبرای  ان با�د بدانند که خدمات اجتما�آموز دا�ش. ند ب�ش�� در صنف ن�از دار 
 

ا� کنندە ها، ها ز�ان عری�  برای همکار منابع اجتما� مکتب رحام نوار  که   "Remind" به نام  appدر مورد �ک ، به جواب سوال �� از اش��
�ن راە برقرار  مارتا. معلومات داد د، نفرزند شان در ارتباط باشاستاد  توانند با � استفادە از آن والدین با   یدر این مورد وضاحت داد که به��

س�د که از  ویاین است که از  فرزند تان ارتباط با استاد  ، کدام �� برای وی ت�لفوین �ا مالقات دورە ای) (ا�م�ل، تماس م�ان وسا�ل ارتبا� ب��
  مناسب تر است. 
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مشارکت  -آموز��  بورد  ٦٠٢٠و پال�� شمارە  -آموزان انگل��آموزش ز�ان -بورد آموز��  ٦١٤٧در مورد پال�� شمارە  مارتا کوادرس
ز�ان آموزان  Roadmapپال�� بورد آموز�� که به نام  "آموزان انگل��ز�ان"بحث نمود. در حال حا�ن کار روی تغی�ی بخش  -خانوادە

 شود، ج��ان دارد. انگل�� �اد �
 

فرصت  آموز دا�شهر  ٢٠٣٠معر�ن نمود. به اساس این برنامه تا سال  Global 2030کاتب، برنامه ای را به نام تام تورال�سون، رئ�س دولی� م
� به آموزش و پرورش به دو ز�ان را دارا خواه این مورد در جلسه بعدی به  روینمود که  ەوعد مارتاد بود. به خاطر کمبود وقت خانم دس��

ح بحث صورت خواهد گرفت.  ونکاف صورت م�� اما به دل�ل  ال�� مشارکت خانوادە وجود دارد پال�� د�گری به نام پ: گفت واندا ش�ی
ح در مورد آن بحث کن�م. در جلسه وقت ن� کمبود    بعدی در مورد این پال�� برای تان معلومات ارا�ه خواهد گرد�د. توان�م به صورت م��

 
ا� کن مارتا  پالن مکتب معلومات کسب کنند. های فرزندان شان رفته و در مورد ندە ها را �ش��ق نمود تا به مکتباش��

 
ا� کنندە ها  مارتا ن که فرم ارز�ای� ن�ازمندی ها را تکم�ل نمودە و در جلسه بعدی که در ماە دسام�� برگزار �  نمود  درخواستاز اش�� گردد ن�ی

ا� نمایند.   اش��
 

 صبح ختم جلسه را اعالم نمود.  ۱۱خانم فرومال� ساعت 


