Farsi/Dari

English Learner & Multicultural Education
)District English Learner Advisory Committee (DELAC
District Board Room
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA 95608
پنجشنبه 12 ،مارچ2020 ،
 11:00 -9:00صبح

زمان

موضوع

9:15-9:00

خوش آمدید ،مقدمه ،نقش  ELACو  DELACو اطالعیه ها

9:30-9:15

بیایید با هم آشنا شویم و با هم یاد بگییم

9:45-9:30

رسشماری سال 2020

10:00-9:45

برریس و تأیید صورت جلسه های ماه جنوری و ف ریوری
2020

10:15-10:00

برنامه پاسخگوی ر
کنیل محیل ( )LCAPو مرور کیل بر
ورودی مسی زبان آموزان انگلییس ()EL

10:50-10:15

بروزرسای برنامه زبان آموزان انگلییس

تسهیل کننده

مارتا کوادروس
مدیر برنامه

نتیجه
جامعه سازی

لوسیو سوتو
همکار منابع اجتمایع
مکتب/مدرسه

ایجاد روابط

لوسیو سوتو
همکار منابع اجتمایع
مکتب/مدرسه
Phromlak
Sakpichaimongkol,
رئیس DELAC

آدم ابراهیم
مدیرLCAP ،
روکسان میچل ،رئیس ر
دفی همکاری در
یادگیی دانشجویان
لسیل وریستون ،متخصص برنامه ELD
مارتا کوادروس ،مدیر برنامه ،زبان
آموزان انگلییس و آموزش چند فرهنگ

اطالعات

تصویب

اطالعات

اطالعات

 11:00-10:50جایزه بر أساس قرعه و بازتاب
قاعده:
• ایده های همه را تصدیق کنید و اعتبار دهید
• به موقع ررسوع کنید و پایان دهید
• نوبت را مراعات کنید و فعاالنه گوش کنید
نقش ها و مسئولیت های DELAC
 DELACمسئولیت مشاوره دیه را به هیئت مدیره محیل حوزه تعلییم در مورد کارهای زیر دارد:
آموزیس برای زبان آموزان انگلییس ،با در نظر ر
ر
گرفت برنامه مکتب/مدرسه برای پی رشفت دانش آموزان.
 oتدوین یا بازنگری پالن جامع و برنامه ها و خدمات
 oارزی رای نیازهای به سطح حوزه تعلییم براساس هر مکتب /مدرسه.
 oایجاد برنامه های حوزه تعلییم ،اهداف و مقاصد برنامه ها و خدمات برای زبان آموزان انگلییس
ر
آموزیس مربوطه.
 oتدوین طرح برای اطمینان از مطابقت آن با ررسایط هر معلم و دستیاران
کتب الزم برای
 oبرریس و اظهار نظر در مورد پالییس مشارکت والدین در حوزه تعلییم ،LCAP ،رویه های طبقه بندی مجدد حوزه تعلییم و اطالعیه های ر
ارسال به والدین و رسپرستان.
 oمرور و تأیید صفحات برنامه های تلفی رق مربوط به )Title III( EL
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