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San Juan Unified School District 

English Learner & Multicultural Education 

DELAC Meeting Minutes 

 DELACور ست جل

ما 21ر چ2019

کمیته آغاز گردید. ، رئیس  ریغازی السجتوسط  9:10نشست در ساعت 

معرف 

 کرد بوهوماز ا نیمار منشی جدید کمیته خانم  ریالسجآقای 
 
را معرف

کت کنندگان:   شی
Thomas Nelson, Ghazi Alsajri, Amelia Rojas, Abdul Noori, Lidia Melendez, Gildardo Alvarez, Janet Doehes, 
Aisha Rahimi, Dora Duenas, Maryna Bohomaz, Beshaev Aljawad, Yulia Tsckhanouskaya, Nataliya Shkrobanets, 
Deyanra G., Pamela Costa, Roxana Anaya, Josue Anaya, Abdul Rahim, Graciela Hdez 

کارکنان: 
Roberta Humphreys, Roxann Higgins, Diana Campos, Mohammad Ahrar, Martha Quadros, Mary Nolan, 
Yolanda Zarafshar, Laura Jimenez, Suha Salman, Alex Shilovskiy, Eric Leach, April Jacek, Donna O’Neil, Roxanne 
Mitchell, Jan Haro 

اک کنندگان کمپس  انا یدخانم  ی کرد.  اشتر را در یک تمرین تییم رهتر

موضوعات گذشته: 
اک کنندگاناز  ریالسجآقای  اک کنندگان  DELACخواست تا صورت جلسه  اشتر وری را مرور کنند. از جمع اشتر در قدم دورا دوئنس در نخستماه فتر
 . این روند ادامه یافتهمچنی   ودند و نم تایید صورت جلسه را عبدالرحیم  آقایدوم 

ان   ها و پیشکش سخت 

، همه را استقبال زبان آموزان انگلیش و  برنامه مدیر  مارتا،خانم  
ی

آنچه را که یادآوری نمود تا  الدینو  نمود و به  آموزش و پرورش چند فرهنگ
یک سأزند  زبان آموز انگلیش مدرسه خود و همچنی   به دیگر والدیندر مکتب/  ELAC جلسات یم آموزند را در   DELAC ر نشستآنها د . شی

از . ارزیانر هانی که یم کند  مشوره ارائهو  توصیه مربوطهمدرسه مکتب/  به  ELAC سهو جل ،تعلییمحوزه به  DELAC جلسه او تأکید کرد که
 میکند.  تغیت  ایجاد  های را برای فرصت همچنان کنیم و   طرح، به ما کمک یم کنند تا برنامه های آینده را یم شود والدین درخواست 

 کرد. خانم  ،اونیل دونا خانم ،مارتا خانم 
 
ل محیل(  LCAP برنامه نیلاو مدیر ارشد، توسعه برنامه و حسابدیه را معرف را)طرح حسابدیه کنتر

 . نمود احتمایل خالصه  اتو اطالعات را برای برریس و اقدام هرا در سال جاری به دست آورد DELACهمچنی   تمام بازخورد  ی، و کرد ارائه  

، کمک به آنها در مورد آنچه که در حوزه تعلییم یم LCAP: کار با جوانب دخیل در نمود  آغاز  ،علییمخانم اونیل با توضیح نقش او در حوزه ت
ات  برای کمک در ایجاد گذرد، شنیدن نظرات و ایده های آنها   . برنامه ها  طرح در تغیت 

 در بیست سال گذشته در  ایشان
ی

 ما نشان دهنده تغیت  بزرگ
جمعیت بسیار  حال تنوع قویم است، ما با اشاره به این نکته که ثبت نام کنون 

، افزایش دانشمتنوع تر شده ایم که یک کار بسیار مثبت است. افزایش دانش در حال رشد که با دو  های آموزان آسیانی و گروهآموزان اسپانیانی
یا چند گروه قویم شناسانی یم شوند. 
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ما  حوزه تعلییم. زبان بیشتر در استبرابر بیشتر از سال گذشته ما  500دود داریم که ح حوزه تعلییمزبان آموز زبان انگلیش در  5،869ما 

 است.  Dari از آن بعد  و اسپانیانی دومی   زبان عالوه بر زبان انگلیش و صحبت یم شود 
 

که رریس یم کند:  عملکرد را در هشت حوزه اولویت ب LCAP برنامه /خزانت   آموزان چه کار یم کنیم؟ هر پایما برای حمایت همه این دانش
، غی  CAASPPهت  زبان انگلیش عبارت است از  کالیفرنیا، ما داشبورد  ، فارغ التحصییل، و کالج/حرفه. در تعليق، دوام دار  ابتو نمرات ریاض 

" و "زرد" هستیم. هدف این است که به رنگ اتساحدر این  " باشد، اما ما در مست  درست حرکت یم کنیم.  باید  "نارنجر  ما بازخورد "ستر 
حاصل کنیم. هنگایم که این اطالعات را   برریس یمرا مدرسه مکتب/ و اطالعات از تیم های  ،، انجمن های منطقه ایDELACجلسات 
هانی که باید انجام  تأمی   ، به آنچه ما بیشتر نیاز داریم نگاه یم کنیم. ایده آل ما یم خواهیم پول برای نمودیم

، مداشته باشی دهيممایل همه چت  
یم که موارد مهم  ا اما م یم تواند  LCAPما چیست. سپس، سند  نآموزادانش به خدمتدر جهت باید اولویت ها را برریس کنیم و تصمیم بگت 

ین هزینه برای زبان آموزان انگلیش LCAPنظر شود. از صندوق  تجديد   است.  در نظر گرفته شده، بزرگتر
 
خواندن نشان دهنده  بخش . اگر چه نمرات در د یم شوندیده  بهتر از سال گذشتهخواندن و ریاض   شدر بخ ، دانش آموزانجاری سالدر 

آموزان  که به عنوان زبان آموزان انگلیش حرفه بهبود است، ویل نمرات هنوز هم کم است و ما در حال تالش برای رشد مثبت هستیم. دانش
فت زیادیای رنده بندی مجدد شده ان وجود دارد. در ریاض  نت   برای  جانی  نشان داده اند، اما هنوز هم برای رشد  از خود  د، در خواندن پیشی

ف زبان آموزان انگلیش  اض  یر  زبان آموزان انگلیشدرصد از  39.4زده یم شود که  تخمی   اما نمرات هنوز کم است.  دیده شده است تپیشی
بندی شده این  ردهدرصد از دانش آموزان  65.9 کرد. د  نهتر تکمیل خواهیا ب Cبا درجه  را  نهم صنف/کالس (Integrated Math 1)1 مجتمع

این تعداد بهبود یافته است، اما ما باید در حمایت از این دانش آموزان سخت تر کار کنیم تا بتوانیم اطمینان  اگر چه. خواهند داد کار را انجام 
خواسته اند که چگونه یم توانند در این  والدین. تکمیل خواهند کرد آن یا بهتر از  C درجه با را  1مجتمع  اض  یر  ز آمو دانشحاصل کنیم که هر 

اک کنندگان در مورد به  اویلکمک کنند. خانم   نآموزادانشدوره به  اشاره کرد. آنها همچنی    (IM1)1مجتمع  اض  یر  برنامه آموزیسی رایگان اشتر
نیاز به کمک دارد، ارائه دهد. )اطالعات در  شان نافرزنددر مورد آنچه  را  عات خاضال فرزند خود صحبت کنند تا اط آموزگار یم توانند با 

 پایت   منتشی شد.(خزان/ نت   به والدین در  IM1مورد برنامه آموزش رایگان 
 

 جابجانی در ) RFEP آموزاندانش٪ از 50.4 و  یازدهمو  دهم صنوف/کالس های انگلیشآموزان زبان دانش٪ از 7عاله نمود که  اونیلخانم 
فته( یا )مدرک بی    ند را مشکل ( ثبت نام کرده اند. دانش آموزان  که این مطالعات الملیلپیشی یم  التحصيل، بیشتر از کالج فارغ بر عده یم گت 

 شوند. 
 

ی یبا ح مستقيمارتباط  تعلییم اشاره کرد که موفقیت اونیلگردید. خانم   تمجيد و  تشويق بهبود نمرات حاض   دارد.  اض 
 

ین   (آموزان رده بنده شده )مسلط بر زبانکرد که زبان آموزان انگلیش و دانش  نخاطر نشا اونیلکاهش یافته است، و خانم   تعليقتعداد  کمتر
 در حوزه تعلییم ما هستند.  تعليق شدهآموزان دانش

 
تعلییم، اطالعات سال آخر را جمع آوری یم ؛ در پایان سال تهیه میکنیمرا بر اساس آنچه در اواسط سال یم دانیم  LCAPما برنامه بعدی 

س قرار خواهیم داد. این به این دلیل است که برنامه ما باید در اواسط ماه یم به هیئت مدیره ارائه  کنیم و برای آغاز سال آینده آن را در دستر
 شود. 

 
 کمک به  ت به سوال  اونیلخانم 

ی
که راه نمود  اشاره  ،شده بود  هپرسیدکه از قبل   مدرسهمکتب/ شان در  نآموزادانشوالدین در مورد چگونگ

پر کردن نظرسنجر هانی که به آنها ارسال یم شود، است. بازخوردی که از این  شان نآموزادانشبرای والدین برای کمک به  بسیار مهم
 موفق در مکتب/  تجربه تا نمایم  تهیه انگلیش زبان آموزانبرای کمک به  را ابزارهای  تا  میکند  کمکما   نظرسنجر ها دریافت یم کنیم، برای 

 . داشته باشند مدرسه 
 

مدرسه مکتب/ و جلسات شورای  ELACکه بسیار مهم است که در جلسات   ظهار نمود گروه صحبت کرد و به والدین دیگر   در یگ از والدین 
کت کن مدرسه دارای مکتب/ ، هر دارد  LCAP تعلییم برنامهکه حوزه اضافه کرد که درست مثل   اونیل. خانم شنیده شود صدای آنها  تا د نشی

 یم گذارد.  تأثت  بر برنامه هر مدرسه  مستقيممدرسه به طور در مکتب/  ELAC جلسه است؛ هر  برنامه
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وریف ماه سپتامتر تا  ماه از  DELACبه جمع آوری مطالب جلسات  آونیلدر پایان، خانم  بحث گرویه کوچک و  خواستار اشاره کرد. او  تر
 که او برای برریس بیشتر جمع آوری یم کند 

 
اک گذاشته  LCAPاین نگران  ها با  افزود که و  ، گردید. سپس نظرات اضاف و هیئت مدیره به اشتر

 خواهد شد. 
اک کنندگان( به BIAدر پاسخ به سوال والدین، یک تن از همکار آموزیسی حوزه تعلییم که به دو زبان اشنانی دارد ) خود را توضیح  نقش اشتر

حصنف/کالس و کمک به آنها در  توقعاتداد: کمک به تازه واردین در مورد  انکشاف کالس صنف/ واژگان و اصطالحات )خارج از  وظایف، شی
توانانی  انها  کش است که به دانش آموزان کمک یم کند تا   (ELDانکشاف زبان انگلیش ) ه آموزگار اضافه کرد ک اونیلخانم  (. زبان انگلیش

از دانش آموزان در ( BIAهمکار آموزیسی که به دو زبان اشنانی دارد ) . حاصل کند ، خواندن و نوشیر  زبان انگلیش را فهمیدنصحبت کردن، 
 یم کند.  همکاری شان به انها کالس های دیگر صنف/ 

 
است  نآموزادانش مهارت های اسایس برای همه ارزیانر  CAASPPاظهار داشت که  مارتاپرسیدند. خانم  CAASPPیک تن از والدین در مورد 

ارزیانر مهارت انگلیش است که تمام زبان آموزان انگلیش باید یک بار در  ELPACداده یم شود.  11و  10، 3-8کالس های صنف ها/ که به 
توضیح داد که والدین  اونیل؟ خانم داده اند انجام  را  این ارزیانر ها  شانفرزندان  بدانند که والدین، چگونه ه شد سال انجام دهند. سوال پرسید

آموزگار -آنها اغلب در کنفرانس های والدین نتایج با  ئیهابتدامکاتب/مدارس دریافت کنند؛ در سطح را  CAASPPپایت   نامه های خزان/ باید در 
یک ساخته یسغرض  را  یک راه جدید حوزه تعلییم  مدارس متوسطه، مکاتب/ یم شود. در  شی از طریق  البته به نتایج اضافه خواهد کرد:  دستر

هم  در اخت   پایت   ارسال شود. خزان/ در  دریسروز اول  30باید به والدین در یط  ELPAC ارزیانر  توضیح داد که نتایج مارتاپورتال والدین. خانم 
 . رسه خود صحبت کنید کتب/مدبا م خواهد بود که مجددا تأکید کردند که همیشه مناسب مارتا و هم خانم اویلخانم 

  
اصیل برای زبان  ( آموزشELD) برنامه انکشاف زبان انگلیش یادآوری کند کهوالدین  به و  بر گردد  گذشته  بههمچنی   خواست  مارتاخانم 

 . این ساينسآموزان انگلیش است، مانند ریاض  و 
 
 هسیر  باید آموزشکه زبان آموز انگلیش   آموزان  دانش . نیست حمایوییا  برنامه اضاف

(ELD ) .داشته باشند 
 

ی زبان انگلیش  شان انگلیش بیشتر از فرزندان یک تن از والدین اظهار داشت که والدین زبان آموز  د  بخاطر در یادگت   پیشتر
ی

در  شان زندگ
 اینکه انها اغل با وجود کوشش یم کنند،   ،کشور جدید 

 
ی برای برقراری ارتباط با آنها  اید ب باید دو یا چند شغل داشته باشند.  با راه های بیشتر

 اغل انها  ، زیرا شود  جستجو 
 
یسمهارت های انگلیش مورد نیاز برای  با یس به  دستر  تکنالوژیبه سیستم پورتال را ندارند و یا در بعض  موارد دستر

قدردان   نظر از این   اونیل. خانم برند  پیش یم چگونه را  مدرسهمکتب/  شانکه فرزندان   تا بدانند  یم شود ها برای آنمشکل باعث  که  ندارند. را 
 کرد. 

 
 . جمع آوری شد  موارد ذیل ضف شد و والدین افکار خود را اضافه کردند.  در هر مت    DELAC نظراتاز وقت روی بحث در مورد  یک مقدار 

 
)نظارت بر برنامه های فدرال( معلومات ارائه نمود. او اشاره کرد که برنامه زبان آموزان انگلیش از زمان آغاز فعالیت  FPMدر مورد  مارتاخانم 
تا ما بتوانیم به زبان آموزان  است یافته فزایشا ،ترتیب بودجه اختصاض همی   به  چندین سال پیش، به شدت افزایش یافته است.  آن

را در  حوزه تعلییم( اطالعات مربوط به CDEکنیم و آموزش دهيم. هر سال، اداره آموزش و پرورش کالیفرنیا )  ارائهبیشتر انگلیش ما خدمات 
. این یا خت   شده استرعایت  دستورالعمل های فدرال در آن  و  بودجه چگونه به مرصف رسیده بدانند کهمورد این برنامه ها برریس یم کند تا 

و  DELACصورت جلسات  مانند  ( آنها مستندانر 1نامیده یم شود. سه راه وجود دارد که آنها به نحوه عملکرد ما نگاه یم کنند: ) FPM پروسه
ELAC، اک کنندگان و لست ؛ آنها همچنی   در اسناد و مدارک در مورد عملکرد دایر نمودیمما این جلسات را  نشان دهد  که  یشواهد - اشتر

مدرسه مکتب/ ( آنها به 2. )د نکن  یم برریس، شده اند  رده بندی مجدد  ن  کهر زمینه های مختلف، از جمله تعداد از دانش آموزادانش آموزان د
 : بازدید خواهد شد  در ماه یم سن وانحوزه تعلییم مدرسه مکتب/ مراجعه یم کنند. امسال هفت 

 Cameron Ranch  ،Cottage ،Whitney ،Kingswood ،Arden Middle ،Will Rogers Middle  ستانلیسه عایل/ و  دبت 
 Del Campo . 
مصاحبه یم  DELAC  / ELACو اعضای و افشان( ELD)انگلیش آموزگاران انکشاف زبان مدرس، مدیر/ در یط این بازدیدها، آنها با کارکنان،  

 بازدید یم کنند.  ELD( آنها از کالس های 3کنند. )
 

انجام یم شود. پس از برریس اسناد و بازبین  های مکتب/مدرسه، آنها "یافته ها" خود را به بازدید از مکاتب/مدرسه یط یک دوره دو هفته ای 
یک یم سازند ما  ارائه یم دهد، ما دو هفته به ما  را  داشته باشیم. اگر یک برریس کننده اختالف احتمایلنکه "یافته ها"   است . هدف اینشی

'هر گونه یافته' را  هد . یگ از والدین در مورد چارچوب زمان  که اجازه د، داریمه استشد رفع ها  اختالف دهد نشان  که  برای ارائه شواهدی
روز  45، ما هنوز هم نشویمپاسخ داد که اگر ما قادر به حل هر گونه مسائل در مدت زمان دو هفته  مارتا. خانم پرسش مطرح کرد ، حل کند 

 . دیگر وقت خواهیم داشت
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 را تکمیل کند.  DELACسپس از والدین خواست تا پرسشنامه ارزیانر نیازهای  مارتاخانم 

 
ارزیانر جلسه تا قبل از ترک   . او از همه خواستنمود  ییاد آور  آپریل 25در تاری    خ  DELACجلسه بعدی  به همه در مورد  ریالسجآقای 
، به عنوان بخشی از برنامه  DELACحضور در جلسه  تشويقغرض مدرسه مکتب/ تکمیل کنند. کتابها و لوازم  ،استزرد  که به رنگرا  نشت 

 اهدا شد. 
 

 . خاتمه یافت 11:00جلسه در 
 


