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San Juan Unified School District 
English Learner & Multicultural Education  

Zoom Virtual Meeting 
Zoom نت باستخدام  جتماع الـا DELAC برنامج عبر االنبر  

 1220،  سر ما/ آذار  81 الخميسيوم 
  11:00 –  9:00 الوقت: 

 
 ا صباح

 النتائج  المنسق / المقدم الموضوع الوقت

حيب و ال 9:00  بناء المجتمعو  مقدماتالتر
Lucero Soto 

 
 بناء المجتمع

 جتماع ال نظرة عامة عىل   15: 9
Lucero Soto 

 
 معلومات

9:20 
 ثات حول المدرسة الصيفيةحديت

 معلومات   Cristina Burkhart لضافية الحالية موارد اال •

 ترجمة فورية  – جلسات جانبية  9:40
ن ال جمي  ن فو المتر ريي 

ن وظموال  في 
 نقاش/مدخالت واآلراء 

 نقاش/مدخالت واآلراء    Cristina Burkhart نا إعادة طالب 10:00

 ترجمة فورية – جلسات جانبية 10:25
ن ال جمي  ن فو المتر ريي 

ن وظموال  في 
 نقاش/مدخالت واآلراء 

زائو جب الع وسحختام الجتما  10:40  
Lucero Soto 

Cristina Burkhart   
 معلومات

 المبادئ: 

ن   •  كل شخص   ومصادقة أفكار تميت 

  البدء  •
 الوقت المحدد   والنتهاء فن

 اإليجاب    وممارسة الستماعأخذ الدور عند الحديث  •
 DELACأدوار ومسؤوليات الـ 

بية بشأن المهام التالية:  DELACيكون الـ    مديرية التر
 مسؤول عن تقديم المشورة اىل مجلس اإلدارة المحىل  فن

 
o ية مع مراعاة الخطة الم ن امج والخدمات التعليمية لمتعلم  اللغة اإلنكلت  بية الخاصة بالت   درسية إلنجاز الطالب. تطوير أو مراجعة الخطة الشاملة لمديرية التر
o  بية عىل أساس كل مدرسة عىل حدة.  أجراء تقييم لالحتياجات  عىل مستوى مديرية التر
o  .ية ن امج والخدمات لمتعلم  اللغة اإلنكلت  بية واألهداف والغايات للت   إنشاء برامج مديرية التر
o  .وضع خطة لضمان المتثال ألي متطلبات من قبل المعلم أو مساعد تعليم  معمول بها 
o بية والـ مراجعة والتعليق عىل سياسة مشاركة الوالد   مديرية التر

بية وا  LCAPين فن خطارات المكتوبة المطلوبة  إل وإجراءات إعادة التصنيف الخاصة بمديرية التر
 إلرسالها اىل أولياء األمور واألوصياء. 

o  ( مراجعة واعتماد صفحات طلبات التمويل الموحدة(Consolidated Applications  ية )برنامج ن  (. Title IIIالتمويل  المتعلقة بمتعلم  اللغة اإلنكلت 
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DELAC meeting, March 18, 2021 

  

 Lucero Soto, Leslie Wriston, Cristina Burkhart, Roberta Humphreys, Rosemary Reboin, Yolanda 

Zarafshar, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Valentina Maksimiuk, Mohammad Ajmal Ahrar, Siatlana Lazarchyk, 
Yuliia Kot, Aleksandr Baldytsin, Paimana Seddiqi, Ana Cuevas, Khodaidad Mahmood, Mujtaba Saidi, Asef 

Habibi, Emma Mendoza, Urim Ouza, Sandy Contreras, Ian Bennette-Ramirez, Tom Nelson, Haziel Romero 
Velderrain, Zaman Rosa, Mohammad reza Jamal, Oscar Chavez, Sima Jamal 

https://www.sanjuan.edu/Page/365

Rosemary.reboin@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/Page/365


 

 

Arabic 

ZI 
03/31/2021 

• 

• 

• 

Cristina.burkhart@sanjaun.edu
Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com%20
https://www.sanjuan.edu/Page/50425
https://www.sanjuan.edu/lcap
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