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San Juan Unified School District 

English Learner & Multicultural Education 

DELAC Meeting Minutes 

زبان آموزان انگلیسی حوزه تعلیمی برای صورت جلسه کمیته مشورتی  

2019 جنوری، 17  

.معاون کمیته آغاز گردید Phromlak Sakpichaimongkolتوسط  صبح 9:10جلسه در ساعت 

 یمعرف

 اشتراک کننده گان دعوت کرد تا خود را معرفی کنند. از Phromlakخانم 

 شرکت کنندگان:
Phromlak Sakpichaimongkol, Monica Peres, Angeles Alvarez, Dora Duena, Beatriz Santos, Aisha Rahini, Brenda, Elisa 

Rojas, Lidia Melendez, B. Beas, Al Musaedi Rawaa, Beshaer Aljawad 

 کارکنان:
Yolanda Zarafshar, Roxann Higgins, Diana Campos, Mohammad Ahrar, Valentina Panasyuk, Alex Shilovskiy, Suha Salman, 

Roberta Humphreys, Sofya Abramova, Martha Quadros, Elvira Alonso, Eileen Grega, A. Rawa, Elizabeth Lopez, Claudia 
Gaona, Pam Costa (Board of Ed.), Wanda Shironaka, Mary Nolan, Reham Nawar, Molly Hart, Shulawn McWhorter, Edith 

Gonzalez, Hilda Khairallah 

.خواهیم کرد تصویبو مطالعه  یما آنها را در جلسه بعد ست؛یدسامبر در دسترس ن ماه جلسه صورت: گذشته کارھای  

 ها: یران سخن

 عالقمندو عالوه نمود که اگر یادآوری نمود  ها به همه اشتراک کننده چیالنگ بدر  CABEکنفرانس  در مورد  Martha Quadrosخانم  ها: اطالعيه

زمستان/ بهار  یآموزش یفرصت ها (FACE)دیپارتمنت مشارکت خانواده و جامعه  از  Claudia Gaonaخانم  .دینام کن، ثبت یدنشست باش نیدر ا شرکت

 هستند. گانیاکنون را نیوالد یها صنف/کالس ر،یاخ یبا توجه به کمک ها ;را اعالم کرد

 اب ارائه نموده بود، در مورد زبان آموزان انگلیسی رهیمد ئتیه( خود را که به presentationپیشکش) از یبخش Martha Quadrosخانم 

 ما. حوزه تعلیمیدر  زبان انگلیسی آموزدانش کی سیر آموزشی: یاصل اط. نقشریک ساخت کننده ها اشتراک

  سن وان دفتر مرکزی : ثبت نام درآغاز*

 مترجمان در صورت لزوم در دسترس هستند*

 مکتب/مدرسه یمنابع محل همکارانبه  یدسترس*

 ازیمدرسه در صورت نمکتب/لوازم  ،یپشت بیک*

(سطح نییتع، جدول نمرات) است دسترس در رستانیدب لیسه عالی/ثبت نام در  به کمک یبرا( ELD)انكشاف زبان انگلیسی  آموزگار*

شود یما صحبت م حوزه تعلیمیزبان در  72 *

 می بینیم هپناهند آموزاندانش تعداد شیو ما افزا خواهیم داشت گرید انگلیسیآموز زبان دانشتن  900 تعداد به  یدر سال جار*

آموز زبان  آنها را با و ، پزیرائی می کند از آنهاآموزگار انكشاف زبان انگلیسی شود:  یم ئیهابتدا مکتب/آموز وارد مدرسهکه دانش ی* هنگام

دیگر معرفی و یکجا می کند.

تعیین  مناسب بصورت آموزاندانش حاصل شود که نانیتا اطممعرفی می شود مشاور  کیبه  اندانش آموز - در مدرسه/مکتب متوسطه* 

 ، قابل دسترس باشند.دسترس قابل  داشته باشند ینگرانآموزان دانش یکههر زمان ند و همچنانسطح شو

شده  تقسیممدرسه  مکتب/ 34از  شیب بهکه  ، داردکه به دو زبان اشنائی دارند دو زبانه یآموزش همکار تن 42در حال حاضر  حوزه تعلیمی* 

.میدارنیز فرصت ها کاری به چنین افراد . ما در حال حاضر اند
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بر أساس  BIAداد که  حیتوض Martha خانم شد. کم دارند، ست آوردد  که مدارسمکاتب/ یبرا شتریب تیخواستار حما ینوالد تن از کی

  شوند. یم نییتع مکتب/مدرسه کیدر  آموزان انگلیسیزبانآنها بر اساس تعداد  نه بلکهدستاورد 

  

موارد،  یاند. در بعض دهیآموزش دانكشاف زبان انگلیسی  در بخش جمعیبصورت مشخص و  (ELD)انکشاف زبان انگلیسی  آموزگاران

 از دقیقه 40تا  30 یبرا گلیسیانکشاف زبان ان ندرداست یبا استفاده از برنامه درس انگلیسیزبان   تمركز بر کسب به منظورآموزان دانش

 کند. ارآموزان کرود تا با دانش یم صنف/به کالس انکشاف زبان انگلیسی آموزگارموارد  ی. در برخشوندمی  اصلی شان کشیده صنوف

 

انکشاف زبان  یها نداردستاداد که  حیتوض Martha خانم .ریخ ایاست  یاریاخت یبرنامه درساز محتوا  استفاده ایآ که دیپرس ینوالد تن از کی

  مدرسه است.مکتب /در  ازیبه ن گیمواد بستاین استفاده از  زانی، اما ماندشده  میتنظ انگلیسی از قبل

 

 نیوالد مشارکتتعهد دانش آموز و  بهدارد، بلکه  یبستگ آموزگارمدرسه و مکتب/ به دانش آموز نه تنها  تیکرد که موفق دیتاک Marthaخانم 

 تیب سایدر و شانآموزان کمک به دانش یرا برابیشتر توانند منابع  یم نیوالد مهم است. زین یاستفاده از زبان اصل .نیز ارتباط دارد

 کنند. دایپ شانمدرسه مکتب/

 

گفتاری زبان  نسأخت) BOLT برنامه شنبه؛روز  اکادمیداد:  حیرا توض یسیزبان آموزان انگل یبرا گرید یفرصت ها همچنان Marthaخانم 

 .زبان آموزی برای یتابستان مکتب ؛ییابتدا مکاتب یبرا ها ورودیتازه   ی(؛ برنامه هایقیموس قیاز طر

 

از  تیو همچنان حما ،یو کارکنان آموزش آموزگاران یبرا در جریان سال یحرفه ا یآموزش یکارمندان عبارتند از: فرصت ها یمنابع برا

 .دیجد آموزگار

 

، مکاتب/شبانه در مدارس رویداد های آنالین، آمدید بصورت خوش یها لمیف ن،یوالد برای آموزشی یها ورکشاپ :منابع شامل ن،یوالد یبرا

ELAC ،DELAC اکادمی و  DELAC شتریاطالعات ب، به دست آوردن درک بهتر یبرا و مورد خدمات مادر   نیوالد زییپا/خزان )در 

 (.کسب خواهند کرد

 

زبان آموزان دراز مدت  رده بندی مجدد در . به منظور کمکصورت گرفت یمرور کل( یسیمدت انگل دراز)زبان آموزان  LTELدر مورد 

خانه  آنالین در یآموزان، برنامه آموزشدانش/نیوالد یآموزش یها کارگاه ن،یوالدبا کارکنان  هدفتعیین  کنفرانس ها ،(LTEL) انگلیسی

(HOME)، به دوره  می شوند و مجدد رده بندی سأالنه ی کهدانش آموزانآنعده و  انگلیسی زبان آموزان ایکه  برنامه و یگریمرب ها کمک

 (، داریم.MAS PUERTAS) متوسطه انتفال میکند

 

دوره لیسه عالی که برعالوه انگلیسی به یک یا بیشتر از یک  نآموزادانشبه  ایفرنیکال که از جانب ایالت مهر ردمودر  نیهمچن Marthaخانم 

 .کمک می کندکالج  درخواست شان به جریان را در نآموزادانش معتبر است کهامتیاز  کی نی. انمودارائه  زبان مهارت داشته باشند، معلومات

 

آموزان دانش هآوردپالن مکتب برای دست  و نیقرارداد والدمورد پالیسی مشارکت و  در ،Title Iبرنامه  ریمد ،Wanda Shironakaخانم 

(SPSA)  را   این پالنبه  یو نحوه دسترس نشان داده تیب سایو قیاز طر را مکتب مربوطه شان پالن وی برای والدین . نمودارائه معلومات

 در مکاتبدر صورت درخواست این پالن و ترجمه  اپیدارند. ک اریاطالعات را در اخت نیا مکاتب/همه مدارساکنون . کرد تشریح نیوالد به

در هر مکتب   و خانواده  مشارکت والدین پالیسی(. هستندصفحه  100از  شیاز آنها ب یبعض رایباشند، زندسترس  قابل ی)ممکن است به راحت

Title I توانند درخواست کنند. یم نی، والداستترجمه موجود با  مکاتب/از مدارس یاریبس در ؛با هم فرق دارند 

 

 مالقات با یزی، برنامه رمکتب ی، مانند جلسات شوراخالصه شده است SPSAها، فرصت ها و دستورالعمل ها در  نهیگز ن،یحقوق والد

در طول سال  خانواده ها های و شب مکتببازگشت به  یشب ها های رویداد، مکتب/مدرسه تیب سایمدرسان، اطالعات در و و آموزگاران

 . مشخص شده است.Title Iو جلسات ساالنه  ،علیمیت

دانش  علیمیت شرفتیپ خویش را غرض های تیآموزان مسئولو دانش مکتب/کارکنان مدرسه ن،یکرد که چگونه والد دیتاک Wandaخانم 

 است مهم یارتباط دائم و تاکید کرد که با هم شریک می کندآموزان 

ها را به  زهیجا Diana Camposخانم اشاره کرد.  فبروری استدر ماه  ما که  یجلسه بعد در مورد گانه به شرکت کنند Marthaخانم 

 شد. ختمصبح  10:56 ساعت جلسه در شرکت کنندگان اهدا کرد.

 

 

   


