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 هوان سنحوزه تعلییم 
  چند انگلییس و آموزش ان آموز دیپارتمنت زبان

 
 فرهنگ

 (DELAC)آموزان انگلییس کمیته مشورتی حوزه تعلییم برای زبان
 صبح  00  9، ساعت 2021 مارچ  ۱۸ 

 جلسه آنالین از طریق نرم افزار زوم 
www.sanjuan.edu/DELAC 

 نتیجه  کنندهتسهیل   موضوع  زمان

۹:۰۰ 
ی یوییپذیرای   معرف 
 ییرابطهبرقراریی

 برقرارییرابطه لورسویسوتوی

 اطالعاتی لورسویسوتوی مروریجلسهی ۹:۱۵

۹:۲۰ 
ی ی(یSummer School)یاطالعاتیجدیدیدریبارهیمکتبیتابستای 

ی • یجدیدترینیمنابعیاضاف 
 کریستینایبورکهارتی

 
 اطالعاتی

۹:۴۰ 
اکیکنندهیهایبهیگروهیهایییاتقسیمی کوچکیبراساسیزبانییشتر
یترجمهیمطالبیارائهیشدهیی-شان

یویکارکنان  جمی    متر
یگفتگو
 نظریات

کریستینایبورکهارتییی ییآموزانیمایبهیآموزشیحضورییبرگشتاندنیدانشیی۱۰:۰۰  
یگفتگو
ینظریات

ی۱۰:۲۵
اکیکنندهیهایبهیگروهیهاییکوچکیبراساسیزبانییاتقسیمی شتر
یترجمهیمطالبیارائهیشدهیی-شان

یویی  جمی   کارکنانمتر  
یگفتگو
 نظریات

یهیویقرعهختمیجلسیی۱۰:۴۰ یکش 
 لورسویسوتوی

کریستینایبورکهارتی  
یاطالعاتی

 
 قواعد  

یقدری • امینظریاتیدیگرانیدای   آنیبهییگذاشیر یییویاحتر

وعیجلسهیویختمیآنیبهیموقعی •  رس 

 بهینوبتیصحبتیکردنیویگوشیدادنیبهینظریاتیدیگرانی •
ی

 ( DELACتعلییم برای زبان آموزان انگلییس )های کمیته مشورتی حوزه وظایف و مسؤلیت 
یحوزهیتعلییمیبراییزبانیآموزانیانگلیشی) ییکنندهیحوزهیتعلییمیرایدریوظایفیزیریمشورهیمیDELACکمیتهیمشوریر  دهد:ی(،یبوردیمحیلیرهتر

o یحوزهیتعلییمیویخدماتیبراییزبانیآموزانیانگلیشتدوینیویبازنگرییپالنیاسایسیبرنامه یپالنیمیباییی،هاییآموزیس  کتب/مدرسهیبراییدرینظریگرفیر 
فتیدانشی  آموز؛یپیش 

o ینیازمندییبرگزاریی  ؛یحوزهیتعلییمیییرستارسیبهیصورتیجداگانهیدرییمدرسه/یهاییهریمکتبارزیایر
o آموزانیانگلیش؛یویخدماتیبهیزبانییهایها،یاهداف،یویمقاصدیحوزهیتعلییمیبراییبرنامهیایجادیبرنامهی 
o ایطیقابلیتطبیقیبریآموزگاریویهمییکهاینییاطمینانیازییحصولیتدوینیپالیشیبرای  ؛یرعایتیگردیدهیاستیکاریآموزگاریرس 
o ولیمحیلیویحسابی،یحوزهیتعلییمیبراییمشارکتیوالدینیمروریپالیش دوباره،یویییبندیردهیحوزهیتعلییمیبراییییلعملی(،یطرزایLCAPدیهی)برنامهیکنتر

یکهیبهیوالدینیویرسپرستیاطالعیهی  ها؛یویاظهارینظریدریبارهیآنیی،یشوندیمیهایفرستادهیهاییکتبر
o ی)نامهیمروریویتصویبیدرخواستی  .ی(Title IIIآموزانیانگلیشی)(یمربوطیبهیزبانConsolidated Applications pagesهاییتلفیقر
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 حوزه تعلییم برای زبان
ی
 (DELAC) آموزان انگلییسکمیته مشورت

 2021مارچ  18

 صبح آغاز گردید.  9:05جلسه ساعت 

اک کننده ها:   اشتی

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 

 اطالعیه ها

و سوتو خانم امروز در  : اک کننده ها را خوش آمدید گفته و به صورت مخترص در باره جلسه معلومات داد همه اشی   لوسیر

آموز تان معلومات ارائه خواهیم کرد. همچنان در مورد مورد برنامه های مکتب/مدرسه تابستانی و منابع فعیل برای دانش

ی بحث خواهیم نمود. تالش خواهی م کرد که تا حد توان به تمام پرسش های شما مدل ترکیبی و بازگشت به مکتب/مدرسه نیر

ین شکل ممکن پاسخ ارائه کنیم.   به بهی 

کت کنندگان بر اساس زبان  جداگانه در نرم افزار زومهای این اطالعات را با استفاده از اتاق اصیل شان ارائه برای همه شر

اک کننده ها بر أساس زبان اصیل شان به گروه   اشی 
ً
خواهیم کرد. اعالن شد که برنامه ها به زبان انگلییس ارائه گردیده و بعدا

اک کننده ها های جداگانه تقسیم خواهند شد. در اتاق ی خالصه موضوعات ارائه شده را به زبان اشی  جمیر
های جداگانه می 

  آوری نموده و در گروه عمویم مطرح خواهند نمود. سش های شان را جمعارائه نموده و پر 

ل در ابتدا  سوتوخانم  ی اک کننده ها درخواست نمود که یک شر زرد رنگ را در میی یک فعالیت تفرییح انجام داد. او از اشی 

و یک  post-itد، پنسل، کیله، مارکر، شان پیدا نموده و آن را از طریق اسکرین نشان دهند. ما پیاله زرد، ورق زرد، گل های زر 

 توپ کوچک را مشاهده نمودیم. 

 
 
 مکتب/مدرسه تابستات

یل ریتسون در مورد مکتب/مدرسه تابستانی برای دانش خانم ی  هشتم، معلومات ارائه نمود:  -آموزان صنف/کالس کودکستانلیر

اع  ((Camp Invention کمپ اختی

اع )  غیر ( یک برنامه Camp Inventionکمپ اخی 
باشد ن صنف اول تا هشتم یمانتفایع برای دانش آموزا تقویب  تابستانی

تاالر مشاهیر برای در به شمول افراد مندرج  -. این برنامه برای درخشان ترین متفکراناستکه در سطح میل شناخته شده 

ی میل عیر
اع ) -مخی  آموزان فراهم یم دانش برایهای متنویع را رصت( فCamp Inventionالهام بخشیده است.  کمپ اخی 

ی مهارت های خالقانه شان را از طریق فعالیت های آموزشر مبتبی بر  سازد تا بتوانند مهارت های شان برای حل مسائل و نیر

ش دهند.  ، گسی 
ی

برنامه را هوان، آموزان انگلییس حوزه تعلییم سندیپارتمنت زبان عالوه بر این، کارکنان مشکالت واقیع زندگ

نمایند. هدف از این کار ارتقای زبان علیم و توانانی سوادآموزی و برنامه اختصایص آموزش زبان انگلییس تکمیل یم درس های با 

آموزان را در مضمون ریایصی همکاری دانش هوانسنبخش ریایصی حوزه تعلییم کارکنان باشد.  یم ی علیممشارکت در گفتگو ها

ش درک مهفوم اعداد و بیان تفکرات دانش  نمایند. هدف از این برنامه درشیم اع  باشد. آموزان یمگسی            کمپ اخی 

(Camp Invention ) ایط آموزان و دانش انگلییس اما برای شاگردان زبانبرای همه دانش آموزان است  title 1به واجد شر

باشد، لذا آموز یمدانش 14در مقابل در داخل صنف/کالس یک آموزگار و یک کار آموز  شود. نسبتحق اولویت داده یم

 16 –جون  21چهار ساعت در روز از تاری    خ  ،جمعه -مدت چهار هفته از روز دوشنبه دانش آموزانوجود ندارد.  A/Bگروه 

اک خواهند کرد.   جوالی در این برنامه اشی 
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 گردد: این برنامه در مکاتب/مدارس زیر ارائه یم

Dyer-Kelly, DPM, Kingswood, Whitney, Greer, Grand Oaks, Starr King, Arcade and Will Rogers. 

ی اگر سوایل دارید با خانم  ی رابیر           یا شماره تلفن Rosemary.reboin@sanjuan.eduایمیل آدرس از طریق  روزمیر

نب   نامه های مکتب/مدرسه تابستانی درخواستشوید.  به تماس 916-971-7202 در صفحه انی 

365https://www.sanjuan.edu/Page/ س یم  باشد. قابل دسی 

 منابع برای والدین: 

نیب   قابل  انگلییس آموزاندیپارتمنت زبانفهرسب  از منابع برای والدین توزی    ع گردید. لینک های این منابع در صفحه اینی 

س است.   دسی 

 : Camp Kinder برنامه

وع مکتب/مدرسه در این برنامه گردند. این برنامه برای دانش آموزانی است که وارد کودکستان یم دو هفته قبل از شر

 مکاتب/مدارس زیر آغاز یم گردد: 

Arlington Heights, Del Paso Manor, Pasadena, Starr King and Thomas Kelly 

 در مورد مکتب/مدرسه تابستانی برای دانش آموزان دوره متوسطه معلومات ارائه نمود:  کریستینا بورکهارتخانم 

 

 برای دانش آموزان دوره متوسطه: 
 
 مکتب/مدرسه تابستات

 برای زبان آموزان انگلییس
 
 )صنف/کالس نهم تا دوازدهم( مکتب/مدرسه تابستات

 باشد. دارای دو دوره یماین برنامه 

 ؛2021جوالی  2جون تا  14: 1دوره  •

 جوالی.  23جوالی تا  5: 2دوره  •

 در حدود 
ً
اک یم نمایند. برای هر  500-400معموال سال خدمات ارائه بزرگ 2دانش آموز،  14دانش آموز در این برنامه اشی 

ان کریدت از طریق  ان کریدت است که توسط  APEXمه یم باشد. برنا APEXخواهند نمود. یک برنامه جیی یک برنامه جیی

باشد. برای دانش آموزان صبحانه شود و توانانی ترجمه نصاب درش به زبان های مختلف را دارا یمحوزه تعلییم استفاده یم

اطمینان  ساله تمرکز نموده و  4و غذای چاشت تهیه یم گردد. یک تن از مشاورین ما در برنامه موجود خواهد که باالی پالن 

حاصل یم نماید که دانش آموزان پالن چهار ساله شان را یم دانند. امیدوار هستیم که در هر صنف/کالس درش یک آموزگار 

ین و یک دستیار آموزگار که به دو زبان صحبت یم کند، داشته باشیم. دستیار آموزگار، به زبانی صحبت خواهد کرد که بیشی 

لیست برای دانش آموزان اکتشاف شغیل و یک چکدر این برنامه ن صحبت یم کنند. تعداد دانش آموزان به آن زبا

خواهیم اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان در صنف/کالس های مناسب ثبت نام ما یم التحصییل خواهیم داشت. فارغ

التحصییل قرار دارند. این برنامه طوری طرایح شده است که به دانش آموزان در جهت نموده اند و در مسیر درست برای فارغ

کریدت   5لج مورد نظر شان برسند. دانش آموزان نماید تا آن ها بتوانند به شغل و کاتهیه پالن چهار ساله شان همکاری یم

 دارد.  به کریدت کسب نمایند، این  5دریافت خواهند کرد. دانش آموزان یم توانند بیشی  از 
ی

 شدت و شعت کار شان بستگ

 

 

 

mailto:Rosemary.reboin@sanjuan.edu
https://www.sanjuan.edu/Page/365
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 مدت زبان آنگلییس )
 
 برای دانش آموزان طوالت

 
  (LTEL Summer Schoolمکتب/مدرسه تابستات

 دوازدهم –صنف/کالس ششم 

 2021جوالی  23جون تا  14 •

دانش . باشد یم (Long Term English Learners) دانش آموزان طوالنی مدت زبان انگلییس ای براییک برنامه شش هفته

ستان را کسب کنند. برای هر   10آموزان یم توانند تا  سال خدمات ارائه یم دانش آموز، دو بزرگ 14کریدت دوره لیسه/دبیر

 4کند. صبحانه و غذای چاشت تهیه یم گردد. برنامه یک آموزگار و یک دستیار آموزگار که به دو زبان صحبت یمنمایند، 

در این برنامه مربیان و  التحصییل، اکتشاف شغیل و فرصت های تقویب  زیادی موجود خواهد بود. ساله، ارزیانی فارغ

نمایند تا به ها بریحی از فعالیت ها را تسهیل یماهد بود. آن( موجود خو mentors-student tutorsآموزان همکار )دانش

شر خواهد بود. در دانش ی ی خواهیم داشت. یک برنامه بسیار انگیر ه بدهند. سفر های میدانی تفرییح و علیم نیر ی آموزان انگیر

ل کنیم که اهداف ران مهمان خواهیم داشت، جلسات تنظیم اهداف برگزار خواهیم کرد تا اطمینان حاصاین برنامه سخن

دانش آموزان در آینده مناسب و قابل حصول است. هدف اصیل این برنامه ها امید بخشیدن به دانش آموز یم باشد. امید 

ی کننده شماره یک مؤفقیت یم باشد. اگر پرسیسر دارید، از طریق شماره  یا ایمیل آدرس  8568-979-916تعییر

Cristina.burkhart@sanjaun.edu  ید.  کریستینا بورکهارتبا  تماس بگیر

 

 بودجه برنامه ها

ی کسب کنیم، یم ول محیل و اگر بتوانیم بودجه بیشی  ی ارائه دهیم. شما باید به جلسات برنامه کنی  توانیم برنامه های بیشی 

ی است که ما برای دانشیمها بگوئید که چه دیه مراجعه کنید و به آنحساب ی خواهیم. آموز مان یمخواهید. این همان چیر

 ما برای شما کار یم کنیم. شما رئیس هستید. 

توانم عضویت شورای مکتب/مدرسه دانش آموزم را کسب کنم؟ خانم روبرتا پاسخ یگ از والدین سوال نمود که چگونه یم

اک کنید. خانم مکتب/مدر  ELACداد که ابتدا کوشش کنید به کمیته  گفت که آنها باید   کریستیناسه دانش آموز تان اشی 

ند. نظریات آن LCAPبیشی  در جلسات  د. بیشی  مورد توجه قرار یم LCAPها در جلسات سهم بگیر  گیر

ول محیل و حساب ، رئیستام نیلسونآقای  یک ساخت: ( LCAPدیه )برنامه کنی  اک کننده ها شر  ایمیل آدرس خود را با اشی 

Thomas.nelson.sanjuan@gmail.comول محیل و  چنان آدرس ویدیو های ضبط شده جلسات. هم برنامه کنی 

اک کننده ها در میان گذاشت. ( LCAP) دیهحساب عالوه بر .  /50425https://www.sanjuan.edu/Pageرا با اشی 

ول محیل و حساباو بیان داشت که اطالعات زیادی در باره  این، در سایت  (LCAPدیه )برنامه کنی 

https://www.sanjuan.edu/lcap س یم  باشد. قابل دسی 

 

 خاتمه یافت. قبل از ظهر  11:12جلسه ساعت 

mailto:Cristina.burkhart@sanjaun.edu
mailto:Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com
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