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وانسنحوزه تعلیمی   
ھای چند فرھنگیآموزان انگلیسی و آموزشدیپارتمنت زبان  

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

 ۲۰۱۹فبروری  ۲۸
 

 آموزان انگلیسی آغاز گردید.، رئیس کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبانالساجریغازی صبح توسط  ۹:۲۰جلسھ ساعت 
 

 معرفی
ھمکار رئیس کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان آموزان انگلیسی از اشتراک کننده ھا درخواست نمود تا خود شان را  پروموالکخانم 
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 ھا:اشتراک کننده
Deyanra Gomez, Angeles Alvarez, Matthew Mason, Ani Hakobyan, Beshaer Aljawad, Elisa Rojas, Martha 
Chavez, Aisha Rahimi, Ana Rusu, Linda Nunez, Elmar Reyes, Dora Duenas, Janet P, Maryna Bohomaz, 
Rika Noorzaee 

 کارمندان:
Any Breault, Leslie Wriston, Martha Quadros, Roxann Higgins, Roberta Humphreys, Alex Shilovskiy, 

Yolanda Zarafshar, Diana Campos, Valentina Panasyuk, Eileen Grega, Nina Mancina, Beshaer Aljawad, 
Tom Nelson, Reham Newar, Mary Nolan, Tracie Locke, Jan Haro, Suha Salman, Mohammad Ahrar 

 
 ھمکاری نمود. بود، تیمیکار ارتقای ظرفیت  کھ ھدف آناک کننده ھا را در یک بازی تفریحی اشتر دیانا کمپوس

 
 مطالب گذشتھ

مطالعھ نمایند. مدت پنج دقیقھ را  DELACدسامبر و جنوری  یھاھا دعوت نمود تا صورت جلسات ماهاز اشتراک کننده ساجریآقای 
 آن را تائید کرد؛ صورت جلسھ تصویب شد. یلینآصورت جلسھ را تصدیق نمود؛  روجاس الیسا

 
آموزان انگلیسی و ، مسؤل دیپارتمنت زبانمارتا کوادروسخالی است. خانم  DELACکھ کرسی سکرتر  اعالم نمود پروموالکخانم 

رت بھ مھا ؛معلومات ارایھ نمود (اشتراک در جلسات، تھیھ یاداشت DELACھای سکرتر فرھنگی در مورد مسؤلیتچند ھای آموزش
نمود کھ در این  او از حاضرین خواھش وطلب احراز این پست ھستند؟دا خواست آیاھا نیست) و از اشتراک کننده ضروریزبان انگلیسی 

 گیری صورت خواھد گرفت.در جلسھ بعدی در مورد آن رأی ا را در جریان بگذارند؛مورد فکر کنند و م
 

 ھای آموزشیبرنامھ

. گردد، معلومات ارایھ نمودتطبیق می ۲۰۲۳ھای کھ باالی شاگردان صنف مشاورین، در مورد شرایط جدید فراغت، مسؤل تریسا الک
تر از آن باید و پائین مھای ھشتآموزان صنفھای ویژه را منحیث بخشی از تیم، معرفی نمود. دانشکارمند پروژه نینا منسینا خانم الک، 

 :توانندب رغ شدهفا شرایط زیر را تکمیل نمایند تا
 

 )unrepeated EL coursesھای بدون تکرار آموزش زبان انگلیسی (مضموناست، بھ شمول  شرطانگلیسی  زبان یدتچھل کر *
 شرایط علوم اجتماعی تغییر نکرده است *
 است. شرط برای فراغت کریدت ۳۰ ،باشد؛ مطابق شرایط جدیدمی مورد نیاز حد اقل شرایط IM2ریاضی از طریق  *
آموزان صنف نھم یک مضمون ساینس آزمایشگاھی کریدت ساینس آزمایشگاھی شرط است (تمام دانش ۲۰در مضمون ساینس، حد اقل  *

 ).life science( کریدت ساینس حیاتی ۱۰و ) physical science( کریدت ساینس فیزیکی ۱۰بھ شمول  ،نمایند) اخذ می
 تغییر ننموده است. شرایط مضمون صحت و تعلیمات فیزیکی *
طریق اعتبار توانید این شرایط را از آموزان زبان انگلیسی میشرط است (دانش) world language( کریدت در زبان جھان ۲۰ *

 ، تکمیل نمایند).ھا، مثالً جدول نمرات از سایر کشورسنجی
 ھای اجرایی و دیداری تغییر ننموده است.شرایط ھنر *

برای شمولیت بھ کالیج و/یا وظیفھ مورد نظر شان، آماده باشند.  دبیرستان/آموزان پس از ختم لیسھاین است کھ دانشھدف شرایط متذکره 
ھای جدید مشکل بوده اما خوب توضحیات داد: مضمون )high expectations( و توقعات بلند) rigorدشواری (در مورد  الکخانم 
آموزان مان اعتبار داشتھ نمایند. بسیار مھم است کھ بھ دانششوند و پیشرفت میالش کشیده میاین بدان معنی است کھ شاگردان بھ چ -است

 .دھدمورد حمایت قرار میرا بلند ھا توانایی تکمیل شرایط جدید را دارند. شرایط فراغت توقعات باشیم کھ آن
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 ییھاب داد کھ نظر بھ ھر مکتب متفاوت است. رایج ترین زبانخانم الک جواگردد؛ ھا تدریس مییکی از والدین سوال نمود کھ کدام زبان
چاپانی و زبان اشاری تدریس  زبان محدود مدرسھ/مکتب چند فرانسوی و اسپانیایی است. د،نگردھا تدریس میھا/مدرسھکھ در مکتب

ھای توانند صنفآموزان میبیان داشت کھ دانش مانسینانینا زبان اشاری تدریس نمایند.  ی پالن دارند تاھای بیشترمدرسھ /نمایند. مکتبمی
 Seal of( در مورد مھر تصدیق بلدیت بھ دو زبان پرومالکزبان را در کالیج اخذ نموده و برای آن کریدت دریافت نمایند. خانم 

Biliteracy دشوارسال زبان و یک امتحان مستلزم چھار  ،کھ اخذ مھر تصدیق بلدیت بھ دو زبان بیان نمود الک)  سوال نمود؛ خانم 
 باشد.می

 
باشد، بنابرین بسیار مھم است ھای دوره لیسھ متفاوت میھای مختلف در رابطھ بھ کریدتعالوه نمود کھ شرایط پذیرش کالیج سینانماخانم 

 .کھ سایت کالیج مورد نظر تان را مطالعھ نمایید
 

جواب داد کھ  الکشود. خانم ھا و کارمندان توضیح داده میآموزان، خانوادهیکی از والدین سوال نمود کھ چگونھ شرایط جدید برای دانش
معلوماتی در اتاق جلسات بورد  برنامھیک شام  ٦:۳۰اپریل ساعت  ۲آموزش و وضاحت داده شده است. تاریخ  این موردبھ کارمندان در 
توانند در .  کارمندان، والدین و شاگردان میشودمعلومات ارایھ میگردد و در آن در مورد شرایط جدید فراغت گزار میحوزه تعلیمی بر

ین و سایر فرصت طرح سوال و ارایھ نظر خواھد داشت. تمام مسؤلین نصاب آموزشی و نیز مشاوراشتراک نمایند. ھر فرد  برنامھاین 
ھای درسی نصب گردیده و در ھنگام ثبت نام برای ھا/کالسھمچنان شرایط جدید در صنف د.نمایناشتراک می کارمندان در آن

توضیح داد کھ در اخیر سال گذشتھ تعلیمی بھ  مانیسا. خانم گرددباشد. بھ والدین در مورد نامھ ارسال میلیسھ/دبیرستان نیز موجود می
 نمود. را توضیح می فراغت شرایط جدید ھای مختلف نامھ ارسال گردید. این نامھھای پنجم، ششم و ھفتم بھ زبانآموزان صنفوالدین دانش

 
‘Flex plan’ صنف ھشتم با مشاورین مالقات نموده و مطابق شرایط جدید  آموزاندانش: تمامA-G نمایند. این پالن در ک پالن طرح میی

ینس با مضمون انتخابی سا در سال سوم مضمون ساینسشرایط . طور مثال: گرددھای جدید دوباره مرور میرای طرح پیشنھادصنف دھم ب
دشوار  IM3 با یک مضمون ریاضی انتخابی کھ بھ اندازه ریاضی در سال سوم ریاضیشرایط ؛ تواندغیر آزمایشگاھی تکمیل گردیده می

حال حاضر در انتخابی مبتنی بر زبان (کھ در در سال دوم با یک مضمون جایگزینی  زبان شرایط مضمون؛ تواندتکمیل شده مینیست، 
تکمیل شده ھای محاوره ای زبان،  ھای دیگر سال اول، یا مھارتباشد) از قبیل اسپانیایی در تجارت یا یکی از مضمونحال انکشاف می

ھمین  ’flex plan‘تر بسازیم، تکمیل نمایند. مفھموم کھ مضمون را سختھای الزمھ را بدون اینتوانند کریدتآموزان می. دانشتواندمی
 توان شرایط فراغت را رد نمود.است؛ نمی

 
پاسخ داد کھ بلی  الکنم شود؟ خاھای ویژه نیز تطبیق میآموزان آموزشیکی از والدین سوال نمود کھ آیا این شرایط جدید باالی دانش

ھای مندرج برنامھ ویتی مانند اقدامات و سایر حمایتھای تقھا ھمچنان از حمایتگردد، اما آنھا نیز تطبیق میشرایط جدید باالی آن
ھای ویژه زشآموزان آمویکی از گزینھ ھا برای دانش ، باشند. تا ھنوز ھم تصدیق نامھ اکمالشان برخوردار می) IEP( آموزشی انفرادی

 باشد.  می
 

ع و شورای مکتب بھ منظور گسترش اطالعات و منابع برای جوام DELAC ،ELACدر رابطھ بھ اھمیت اشتراک در جلسات  مارتاخانم 
 نمایند، بھ سایر والدین منتقل سازند. معلوماتی را کھ در این جلسات کسب میخواھش نمود کھ والدین  آموزان بحث نمود؛ او اززبان

 
 ختصاصی انکشاف زبان انگلیسیا برنامھآموزان انگلیسی، در مورد وجوه اشتراک و افتراق ، متخصص برنامھ زبانویسلی ریستون

)Designated ELD( عمومی انکشاف زبان انگلیسی و برنامھ )Integrated ELD ( .برای اشتراک کننده ھا معلومات ارایھ نمود 
 

نماید کھ برای تکمیل آموزان انگلیسی تدریس میگلیسی بھ این معنا است کھ آموزگار بھ اندازه ای بھ دانشانبرنامھ عمومی انکشاف زبان 
آموز بھ اندازه نماید، اما بعداً بھ دانشدارند. بھ عبارت دیگر، آموزگار مضمون اصلی را تدریس می بھ آن نیازفعالیت ھای آموزشی صنفی 

دھد. برنامھ اختصاصی انکشاف ، انگلیسی آموزش میبزندحرف  بنویسید و بتواندنماید، در مورد آن ای کھ بتواند مضمون اصلی را درک 
یک مضمون درسی است؛ در دوره متوسطھ شاید شاگرد از  ،گردد؛ در دوره ابتداییھ حد اقلروز تدریس می معیینزبان انگلیسی در زمان 

آموزش  ،ھا در مورد چگونگی کارایی زبانشده و در صنف خاص برایش انگلیسی تدریس گردد. آن کشیدهصنف مربوطھ خود بیرون 
، زبان آموزانی کھ گروهطور مثال، تمام شاگردان ابتدایی در یک  -شوندبندی می گروهھا مطابق سطح سویھ شان نمایند. آنکسب می

 گردند.یتقسیم م گروهدر زبان انگلیسی دارند در یک  یمھارت بیشتر
 

گردد. اما اگر ھای انکشاف زبان انگلیسی تدریس می)، استندردELDمھمترین تفاوت این است کھ در صنف انکشاف زبان انگلیسی (
ھای مضمون مربوطھ را آموزش داده و در کنار آن زبان انگلیسی مرتبط بھ نماید، استندردآموزگاری ساینس یا ریاضی تدریس می

 نماید. نیاز تدریس میبھ حد مضمون را 
 

دھد. در بخش برنامھ عمومی انکشاف زبان انگلیسی، وی نام اعضای طور مثال، در مضمون ساینس آموزگار در مورد حشره آموزش می
. در برنامھ اختصاصی انکشاف موضوع درسدرک ضروری برای زبان  -دھدبدن حشره را مانند صدر، بال، شکم و غیره توضیح می

و  (_____ used for _____)، ھدف (next to, behind, in front of)آموز در مورد حروف اضافھ مناسب دانش ،انگلیسیزبان 
 .نمایدآموزش دریافت می (have/has, is/are)توصیف 
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صورت ه استقبال آموزان متذکرایجاد یک محیط مصؤن و مھربان برای شاگردان جدید آموزش زبان انگلیسی و محیطی کھ در آن از دانش
 باشد. برای آموزش زبان انگلیسی می گیرد، اولین و مھمترین ابزار

 
جا با سایر ، آیا یکویژه دارد یکی از والدین خواستار توضیحات بیشتر شد: آیا برنامھ اختصاصی انکشاف زبان انگلیسی،  نصاب آموزشی

زبان  ھنریک مضمون ، ھای کودکستان تا پنجمآموزان صنفمثال، دانشد: طور توضیح دا لیزلید؟ خانم نمایفعالیت میھا مضمون
ھا در مضمون ند. بنابرین، اگر آنشوکھ با ھم یک جا تطبیق میدارند ) ELDانکشاف زبان انگلیسی ( یک مضمونو ) ELA( انگلیسی

ف زبان انگلیسی برای شان تدریس ھنر زبان در مورد حیوانات آموزش دریافت نمایند، عین موضوع در مضمون اختصاصی انکشا
 سان است.گیرد اما مفاھیم یکھای متفاوت مورد استفاده قرار میگردد. در دوره متوسطھ برنامھمی

 
قبالً  چھ : اگرمعلومات ارایھ نمود. وی گفت) نیز ELPACدر مورد امتحان ارزیابی مھارت زبان انگلیسی برای کالیفرنیا ( ریستونخانم 

ھا در جریان گذاشتھ و را با آن خواھد برخی سواالت نمونھروی این موضوع برای اشتراک کننده ھا معلومات ارایھ نموده است، اما می
 .بحث نمایدمتذکره مشرح در مورد امتحان  بصورت

  
کردن، خواندن ھای حرف زدن، گوشبخش آموزان را در)، مھارت دانشELPACامتحان ارزیابی مھارت زبان انگلیسی برای کالیفرنیا (

ھای آزمایشی بصورت آنالین قابل دسترس است. آمتحان گیرنده ھا بصورت وسیع دھد؛ امتحانمتن و نوشتن مورد ارزیابی قرار می
 درست تنظیم نمایند. شکلھا را آموزش دیده اند تا بتوانند امتحان

 
آموزان نشان داده شده گردد): تصویر یک صنف بھ دانشامتحان (بھ صورت انفرادی اخذ می)  speaking( نمونھ بخش صحبت کردن

" این چھ نوع  :ھا مشمولطوری کھ نوشتھ شده است بھ زبان انگلیسی بخواند. سوالگیرنده باید سواالت مشخص را دقیقاً ھمانامتحاناست. 
ھا با نظرداشت سطح سوال باشد.می "یید؟تصویر برایم چیز دیگری بگودر مورد ، "، "توضیح دھید کھ در دیوار چیست؟صنف است؟"

 صنفی، شاید متفاوت باشد.
 

آموز در مورد مکالمھ دو جانبھ، بحث در یک صنف، گفتار یک گوینده با نظرداشت سطح صنفی، دانش): listeningدادن ( در بخش گوش
گردد کھ روایت را دوباره آموز درخواست میکند، داستان، یا یک گفتار شفاھی، گوش خواھد داد. بعداً از دانشکھ نظریھ ای را حمایت می

 شود. پرسیده می بیان نمایید، یا سواالت مشخص در مورد آن از وی
 

گیرند، کلمات متناسب با یک با نظرداشت سطح صنفی، شاگردان حروف یا جمالت را بھ خوانش می :)reading( در بخش خواندن متن
 دھند.می پاسخای را ای از سواالت چند گزینھخوانند و مجموعھیک مقالھ یا نوشتار معلوماتی را مینمایند، یا عکس را انتخاب می

 
گیرنده در زمینھ نمایند، با امتحانگذاری میآموزان یک تصویر را عالمتبا نظرداشت سطح صنفی، دانش :)writing( بخش نوشتندر 

ای را در مورد یک موضوع مرتبط بھ مکتب با دالیل تقویتی نمایند، یا نظریھنوشتن یک متن در مورد یک مقالھ معلوماتی ھمکاری می
 نمایند.توجیھ می

 
را آزمایش کنیم نھ لیاقت وی را. درک امتحان و  آموزدانشپیشرفت  ELPACخواھیم با استفاده از توضیح داد کھ ما می ریستون خانم

 تشخیصنماید. ھمچنان نتایج امتحان بھ آموزگاران در زمینھ صحبت با استاد فرزند تان ھمکاری میدر زمینھ چگونگی روند آن شما را 
 .کندتان ھمکاری میھای بھتر کمک بھ فرزندان راه

 
توانند با تمرین گوش دادن، پرسیدن سوال، و استفاده از گفتار مقایسوی و تشویقی بھ زبان خود شان، بیان نمود کھ والدین می مارتاخانم 

ن ھستند. خانم ریستون در این زمینھ مثالی زبا آییکارھا ھمھ ، ھمکاری نمایند. اینELPACفرزندان شان را در آمادگی برای امتحان 
 ارایھ نمود: برای فرزندان تان حق انتخاب بین دو کتاب را بدھید؛ وقتی کودک کتاب را انتخاب نمود، از وی سوال نمایید کھ چرا این کتاب

اشتراک  در آن خواھدفرزند تان می نامھ ھای ثبت نام مکتب تابستانی موجود است؛ اگردھد. یا درخواسترا نظر بھ کتاب دیگر ترجیح می
ھا را زبان ھستند و آن ھمھ کارکردھا . باید برای تان دو دلیل بگویید. تکرار، اینکندخواھد اشتراک نمایید، از وی سول نمایید کھ چرا می

گردد؟ خانم آموزان تکرار مید. یکی از والدین پرسید: آیا سواالت برای دانشنسازاماده می ELPACھای علمی و امتحان برای درس
 شوند.ھا صرف یک بار پرسیده میگفت نخیر، سوال ریستون

 
آموزان کن است، اما دانشیک امتحان طویل و خستھ ELPACتشکر نمود و گفت کھ  مفید بابت ارایھ معلومات ریستوناز خانم  مارتاخام 

ھا را با تشویق مثبت و تمرین در زمینھ کارکرد زبان کھ در فوق ذکر شد، یا بھ زبان انگلیسی یا زبان سازیم و آنآن آماده می مان را برای
 نماییم.دیگری، ھمکاری می

 
آموزان بھ مرحلھ روان و یکی از ابزاری است کھ برای طبقھ بندی دوباره دانش ELPACآوری نمود کھ برای والدین یاد کوادروسخام 

آموز دیگری کھ برای تشخیص واجد شرایط بودن دانش گیرد. ابزارمورد استفاده قرار می )reclassification( تخصصی زبان انگلیسی
آموز در کرد دانشنظر و مشوره والدین، و مقایسھ عمل گیرد شامل ارزیابی استاد،برای طبقھ بندی دوباره مورد استفاده قرار می

بھ مرحلھ روان و تخصصی مھارت زبان انگلیسی طبقھ بندی شد، برای چھار سال  آموزدانشباشد. زمانی کھ ھای اساسی، میمھارت
ھای خاص تقویتی ضروری برنامھ نمایند، آیاھای شان خوب عمل میدر صنف ھاآن : آیاتا تشخیص گردد کھ گیردمورد ارزیابی قرار می
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گفت بلی، برای  کوادروسنمایند؟ خانم است؟ یکی از والدین سوال نمود کھ آیا والدین از طبقھ بندی دوباره فرزندان شان آگاھی حاصل می
بندی گردیده اند.  آموز بھ مرحلھ روان و تخصصی زبان انگلیسی طبقھدانش ٥۳٦در سال جاری شود. والدین و آموزگاران اطالع داده می

 ھا قرار گرفت.این موضوع مورد تشویق و تحسین اشتراک کننده
 

مکتب/مدرسھ تابستان ھا، و لیسھ عالی تابستانی مھاجرین و تازه وارد – توضیح دادھای تابستانی مدرسھ  /در مورد مکتب کوادرسخانم 
گردد. خانم ھا برای تان ارسال میمدرسھ /زمینھ توسط مکتب . اطالعات بیشتر در این(LTEL’s)آموزان انگلیسی درازمدت زبان

توانند چھارم با خود بھ جلسھ آورده بود؛ والدین می –ھای کودکستان آموزان صنفھای مختلف برای دانشریستون اوراق تبلیغاتی بھ زبان
ھای تابستان برای دوره مدرسھ/. در سال جاری، مکتبھای مربوطھ شان تسلیم نمایندمدرسھ /نامھ ھا را تکمیل نموده و بھ مکتبدرخواست

ھا گردد. صنفبرگزار می Carmichael, Charles Peck, Howe Ave., Mariposa, and Thomas Edisonھای ابتدائیھ در مکتب
ھای است و فعالیتغذای چاشت مدنظر گرفتھ شده  یابد. صبحانھ وبعد از ظھر خاتمھ می ۳:۰۰آغاز گردیده و ساعت صبح  ۸:۳۰ساعت 

آموزان تنظیم گردیده است. مکتب تابستانی، یک برنامھ موفق در سال گذشتھ بود. متأسفانھ خدمات حمل آموزشی تفریحی زیادی برای دانش
 و نقل فراھم نیست. 

 
کھ قبل از ترک جلسھ لطفاً فرم ارزیابی را تکمیل نمایند، و تذکر داد کھ جلسھ بعدی  ھا خواھش نموداز اشتراک کننده کوادروسخانم 

DELAC ۲۱ گرددمارچ برگزار می. 
 

کتاب و وسایل حاضرین ، بھ DELACبھ اشتراک در جلسات  والدین تشویق بھ منظور ھا ودانی از اشتراک کنندهبرای قدر دیانا کمپوس
 مکتب توزیع نمود.

 
 قبل از ظھر خاتمھ یافت.  ۱۱:۰۰جلسھ ساعت 
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