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San Juan Unified School District 
English Learner & Multicultural Education 

 
 )DELACآموزان انگلیسی (کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان صورت جلسھ

 ۲۰۱۹ اپریل ۲٥
 

 آغاز گردید. Elena Soto Chapaصبح توسط  ۹:۰٦جلسھ ساعت 
 

  معرفی
 

 ھا:اشتراک کننده
Attendees: Elisa Rojas, Tom Nelson, Maryna Bohomaz (DELAC Secretary), Brenda Beas, Celene Avidin, 
Helen Bracken, Abdul Qadir, Dora Duena, Roxana Sermeno, Josue Anayo, Phromlak Sakpichaimongkol 
(DELAC Co-Chair), Janet Pacheco 

 کارمندان:
Eileen Grega, Roberta Humphreys, Roxann Higgins, Amy Breault, Mary Nolan, Yolanda Zarafshar, 
Valentina Panasyuk, Alex Shilovskiy, Elena Soto Chapa, Suha Salman, Mohammad Ahrar, Stacy Ahrens, 
Luis Cruz Solache, Reham Nawar, Pam Costa, Wanda Shironaka, Martha Quadros 

 
Elena Soto Chapa   ھمکاری نمود. بود، تیمیکار ارتقای ظرفیت  کھ ھدف آناشتراک کننده ھا را در یک بازی تفریحی 

 
 مطالب گذشتھ

Maryna Bohomaz سکرتر ،DELACھا دعوت نمود تا صورت جلسھ ماه مارچ را مرور نمایند. ، از اشتراک کنندهCelene Avidin  
 آن را تائید کرد؛ صورت جلسھ ماه مارچ تصویب شد.  Elisa Rojasصورت جلسھ را تصدیق نمود؛ 

 

 موضوعات جدید

Luis Cruz Solache  ،) کارمند اداره مشارکت خانواده و اجتماعFACE ( ایمنی انترنت و  دھی در موردآگاھی میناریس رابطھ بھدر
 ھایھمچنان تاریخاو گردد، برای حاضرین معلومات داد. در دفتر مرکزی حوزه تعلیمی برگزار می اپریل ۳۰قاچان انسان کھ تاریخ 

ھای مختلف موجود بھ زبان اطالعاتینمایشگاه منابع تابستانی را بھ اطالع حاضرین رسانید. ھردو ھمایش رایگان است. اوراق  برگزاری
 بود.

 
 ھای آموزشیبرنامھ

Stacy Ahrens ، ارائھ نمود.  تعاریفو  معلومات عمومی خدمات آموزش ویژهآموزش ویژه، در رابطھ بھ متخص برنامھ 
واجد شرایط بودن را تکمیل  ھایھای استثنایی بوده و معیارمندیویژه و خدمات مرتبط بھ آن برای افرادی فراھم است کھ دارای نیاز آموزش

اختالل ، (DB)نابینایی  -ناشنوایی، ناشنوایی، )Autism Spectrum Disorderاوتیسم (ھای واجد شرایط بودن عبارت اند از: معیار .یندنما
مشکالت ، (MD)ھای چندگانھ معلولیت، (ID)معلولیت ذھنی ، (HH)مشکل شنوایی ،  (EMD)شده شخیصت معلولیت صحی، (ED) عاطفی

صدمھ تروماتیک ، (SLI)مشکل در گفتار و زبان ، (SLD)ناتوانی خاص در یادگیری ، (OHI)سایر مشکالت صحی ، (OI)اورتوپیدی 
شود کھ منابع برنامھ ویژه راجع ساختھ می آموز زمانی بھ تدریس و خدمات آموزشطبق قانون، دانش. (VI)مشکل بینایی و ، (TBI)مغز 

ویژه در صنف/کالس درسی  آموزش. (EC 56303 30)ورت مناسب استفاده شده باشد. آموزشی عمومی مورد توجھ قرار گرفتھ و بھ ص
  گردد.شده است، فراھم می یحاآموز طرھای خاص ھر دانشعمومی یا در محیط جایگزین کھ مطابق نیازمندی

 
انگلیسی از زبان آموزی شرایط دریافت خدمات آموزش ویژه را تکمیل ننماید، اما بخاطر محدودیت در : اگر دانشنمود یکی از والدین سوال

در این حالت پاسخ داد کھ   Ms. Ahrensتواند؟ نظر علمی مواجھ بھ مشکالت باشد، آیا خدمات مرتبط بھ آموزش ویژه دریافت نموده می
اه حل فراھم بھترین رآموز برای دانشتا  ھای مربوطھ کار خواھد نمودیپارتمنتوز، خانواده و دآمبھ صورت نزدیک با دانش مدرسھ/مکتب
 .گردد

 
Eileen Grega استاد برای زبان ھسپانوی، ھمکار )BIA-Spanish(  برای تشخیص واجد  را آموزدانشتوان میسوال نمود کھ چگونھ

این بھ  اظھار نگرانی نمود. وی شدیداً  آموزان انگلیسیاو در رابطھ بھ یکی از زبان؟ ارزیابی نمود ویژه برای خدمات آموزش شرایط بودن
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از ارزیابی وی برای خدمات ویژه  ) دارد، اما مکتب/مدرسھcognitive challengesشناختی ( آموز متذکره چالشعقیده است کھ دانش
، گفت قبل از راجع Ms. Ahrens انگلیسی تکمیل ننموده است. آموزنامھ زبای کھ او تا حال دو سال را در برنبخاطر. یدنماخودداری می
یات بیشتر روان شناس مکتب/مدرسھ باید بخاطر ھدابا گیرد. ھای دیگر مورد استفاده قرار میآموز بھ خدمات ویژه، تمام شیوهساختن دانش

 . مشورت صورت گیرد
 

Elena Soto Chapaوزگار منابع انکشاف زبان انگلیسی از خانم ، آمAhrens   در مورد آنچھ کھ بھ نظر وی یکی از رایج ترین تصورات
  Ms. Ahrensویژه بدانند؟  بیشتر چھ چیزی در مورد آموزش او آرزو دارد کھ والدینسوال نمود؛ باشد، نادرست در مورد آموزش ویژه می

است، حال آن کھ آموزش  خاص ادرست در مورد آموزش ویژه این است کھ آموزش ویژه یک محلتصورات ن ترینرایج پاسخ داد: یکی از
ساالن معمولی در ھمرا در مسیر اصلی ھمراه با  آموزان مانمکن است، ما باید دانشای از خدمات است. تا آنجا کھ مواقعاً مجموعھویژه 

خواھیم اطمینان بھ ھمین خاطر می . آموزش ویژه یک محیط بستھ است، سازیمخدمات ضروری برای شان فراھم حال رشد شان قرار دھیم و 
 ھای عادی تطبیق گردیده است.حاصل کنیم کھ قبل از مراجعھ بھ محیط بستھ آموزش ویژه، تمام برنامھ

 
آموزان و/یا برای والدین  ، سوال نمود کھ آیا خارج از صنف/کالس درسی برای دانشCelene Avidin در این جلسھ،  آموز نمایندهدانش 

بعد از  ولیکنیم، پاسخ داد کھ ما خدمات متعددی فراھم می  Ms. Ahrensدر مورد چگونگی کمک بھ فرزندان شان موجود است؟  یخدمات
 یک داریم.سازند، ھمکاری نزدھایی کھ خدمات پس از اوقات رسمی مکتب/مدرسھ را فراھم میختم ساعات درسی خدماتی نداریم. اما با نھاد

 
یکی از والدین گفت کھ بھ نظر من، تمام این اطالعات بسیار عالی است و باید تمام والدین در زمینھ خدمات فراھم شده توسط آموزش ویژه 

خواست کھ در مورد عالیمی کھ باید متوجھ آن بود و د. او مینمعلومات حاصل کنند. این اطالعات باید بھ صورت وسیع منتشر شو
بیان داشت کھ بھترن گزینھ این است کھ   Ms. Ahrensد. جعھ کرد، آگاھی حاصل نمایکھ در صورت داشتن نگرانی بھ آن مرامراجعی 

حاضر شده  در جلسھ . ھمچنان او گفت کھ در زمان دیگریمدرسھ تماس برقرار کنید/آموزگار و کارمندان مکتب در قدمت نخست با ھمیشھ
 .خواھد کرد معلومات بیشتر در زمینھ ارایھو 
 

Ms. Soto Chapa  آموزان انگلیسی در آموزش ویژه چیست؟ سوال نمود کھ آخرین تغییرات در رابطھ بھ زبانMs. Ahrens   پاسخ داد
د تا اطمینان حاصل گردد کھ ما از نیازمندی ن را در مورد ھر فرھنگ افزایش دھتا آگاھی ماجریان دارد  کھ بھ سطح حوزه تعلیمی کار

گردند و ما منحیث یک حوزه تعلیمی سخت می ایاالت متحده ھای مھاجرین بھ صورت وسیع واردنگی افراد آگاھی داریم. خانوادهھای فرھ
ھا انعطاف پذیر ھا خدمات فراھم سازیم و در زمان رسیده گی بھ این نیازمندیھای مشخص فرھنگی آننماییم کھ مطابق نیازمندیتالش می

سوال نمود زیرا این موضوع مرتبط بھ ) reclassificationی دوباره (مشخصاً در مورد روند طبقھ بند  Ms. Soto Chapaباشیم. 
آموزانی :  دانشبھ اشتراک کننده ھا تشریح نمود  Ms. Ahrensاست.  ELPACامتحان ارزیابی مھارت زبان انگلیسی برای کالیفرنیا یا 

  )VCCALPS( )، امتحانELPAC( برای کالیفرنیا ارزیابی مھارت زبان انگلیسی) دارند، بھ عوض امتحان IEPکھ برنامھ آموزشی ویژه (
قبل از اختتام  او نمایند.را سپری می  Ventura County Comprehensive Alternate Language Proficiency Survey یا

آموزان ھا را بھ دیپارتمنت زبان آن ھای خویش را برای وی بنویسند و او پاسخاز والدین درخواست نمود کھ پرسش برنامھ آموزشی خویش
 انگلیسی ارسال خواھد نمود.

 
Wanda Shironaka مدیر برنامھ ،Title Iسان شکایت" ("روند یک بھ ، در رابطھUCP این کھ  بیان) بھ حاضرین معلومات داد. او با

ھای مختلف ھستند، برنامھ خویش را ) بھ زبانUCPسان شکایت" ("روند یک) uploadingبارگذاری (ن اداره حقوقی در حال کارمندا
سان نوع دیگر شکایت تحت پوشش "روند یک ۱۳سان شکایت" قرار دارند. برنامھ/فعالیت تحت اجراات "روند یک ۲۸آغاز نمود. 

 گردند.نھاد دیگری راجع می شکایت" قرار نگرفتھ و برای حل و فصل بھ
 

گیرند کھ آیا معلومات نمایند و تصمیم میگردد؛ قانون سازان متن آن را بررسی می) ھر سال تجدید میUCPسان شکایت" ("روند یک
) UCPیت" (سان شکااجراات "روند یک کھ آیا زبان مشخص دیگری نیاز است.بیشتر نیاز است تا با جامعھ در جریان گذاشتھ شود یا این

ھای طبقھ بندی شده فدرال را تحت ) تمام برنامھUCPسان شکایت" (باید بھ طور بر جستھ در ھر مکتب بھ نمایش گذاشتھ شود. "روند یک
  .Titles I, II, III, IV, V, VI, and VIIدھد: پوشش قرار می

 
داشتھ باشد، توسط حوزه تعلیمی یا یک عضو جامعھ  بھ صورت کتبی. ھرگاه شاکی در نوشتن شکایت مشکلچگونھ شکایت درج کنیم: 

ھر یک از والدین، دانش آموزان، یا افراد، بھ شمول درج گردد.  جریان شش ماه از تاریخ وقوع حادثھ گردد. شکایت باید درھمکاری می
بطھ بھ شکایت پاسخ روز در را ۶۰می تواند شکایت درج کند. حوزه تعلیمی باید در جریان نماینده مجاز شخص، یا شخص ثالث عالقمند، 

ید. پاسخ کتبی حوزه تعلیمی باید حاوی ھفت بخش باشد تا شکایت بھ صورت درست مورد رسیدگی قرار گیرد. این اجزا در کتبی تھیھ نما
ه توسط ) کھ در ھر مکتب نصب گردیده، ذکر شده است. شاکی حق دارد کھ در رابطھ بھ تصمیم اتخاذ شدUCPسان شکایت" ("روند یک

بورد باید در یک جلسھ بستھ در جریان دو ؛ بدھدجدید نظر تروز کاری بھ بورد آموزش و پرورش درخواست  ٥حوزه تعلیمی در جریان 
 نماید.روز کاری پاسخ بدھد. اگر باز ھم طرفین بھ توافق نرسند، وزارت آموزش و پرورش موضوع را رسیدگی می

 
Ms. Shironaka  سان شکایت" (از استفاده از "روند یک پیشنھاد کرد کھ قبلUCP ابتدا در مکتب مورد  بھتر است)، ھر شکایت معتبر

رسیدگی قرار گیرد. اگر شکایت بھ صورت موفقانھ توسط مکتب حل وفصل نگردد، بعداً حوزه تعلیمی از موضوع مطلع گردد؛ اکثراً 
 گردد. گیری حل و فصل میشکایت در نتیجھ میانجی
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آموزی است کھ ھای دانشھزینھ ،ھای دیگرباشد. یکی از مثالعمومی شکایت شامل تبعیض، آزار، تھدید یا زورگویی میھای نمونھ

ھای آموزشی ھایی است کھ مخالف قوانین ایالتی و احکام قانون اساسی کھ مستلزم ارایھ فعالیت ھزینھ، یا سایر سپرده، مبلغاز عبارت 
آموزان، والدین یا ، باالی دانشباشدمی ھا بھ پرداخت فیسآن قھ خانوادهدون در نظر گرفتن توانایی و عالآموزان برایگان بھ تمام دانش

 گردد.آموز تحمیل میھای دانشسرپرست

تواند فھرستی از وسایلی را کھ آرزو دارد بھ صنف/کالس وی اھدا گردد، بھ مطرح گردید. آموزگار می آموزگار" wish lists"موضوع 
کھ در مکتب/مدرسھ دختر وی وسایل در بدل  گفتنیست. یکی از والدین  حتمیتواند، اما این موضوع آموزان فرستاده میھای دانشنھخا

این موضوع با شورای حقوقی در جریان گذاشتھ شده و مورد  گفت Shironaka این درست نیست! کریدت اضافی درخواست شده بود.
 رسیدگی قرار خواھد گرفت.

ند و بعضاً ھا باید خریداری گردلباس ھای فیزیکی سوال نمود؛ اینیونیفورم مضمون آموزش وز اشتراک کننده در جلسھ در موردآمدانش
د مواجھ بھ اقدامات جزایی خواھرا نداشتھ باشد  برای مضمون آموزش فیزیکی یونیفورم تعیین شده توسط مکتب/مدرسھ آموزاگر دانش

بھ ھمین دلیل نمرات مضمون شنای وی کاھش ؛ ن داشت کھ دین وی، او را از پوشیدن لباس شنا ممنوع نموده استشد. او مشخصاً بیا
 گفت کھ این موضوع را با کارمندان حقوقی در جریان خواھد گذاشت. Ms. Shironaka. یافتھ است

ھای فیزیکی در ھای جایگزینی در مضمون فعالیتیتیکی از والدین دیگران را تشویق نمود کھ در مورد موضوعات متذکره از قبیل فعال
 جریان ماه رمضان با مکتب/مدرسھ ھای شان حرف بزنند. 

Dora Duenas  دھی (مختصراً در باره موضوعات جدید برنامھ کنترول محلی و حسابLCAPھا معلومات ارایھ ) بھ اشتراک کننده
گیرد. سال آینده صورت میبرای ھا نظریات واقعی دارند، و در حال حاضر استخدام . او حاضرین را تشویق بھ اشتراک نمود زیرا آنکرد

آن را دریافت نموده است، ستایش  )LCAPدھی (کنترول محلی و حساب او از برنامھ و احساس جامعھ کھ وی بھ حیث بخشی از برنامھ
یسی معلومات بیشتری در زمینھ برای اشتراک کننده ھا آموزان انگلدر جلسھ بعدی کمیتھ مشورتی برای زبان  Donna O’Neilنمود. 

 ارایھ خواھد نمود.

Phromlak Sakpichaimongkol   ھمکار رئیس جلسھ، از اشتراک کننده ھا درخواست نموده کھ فرم ارزیابی را تکمیل نمایند. جلسھ
 خاتمھ یافت. ۱۰:٤٥ساعت 
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