
Farsi 

 

HO 05/11/21 

English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC)  

May 20th, 2021 9:00 am 

Zoom Virtual Meeting 

www.sanjuan.edu/DELAC 

 ریاست 
 

 امور دانش آموزان زبان انگلییس و تعلیمات چندفرهنگ
 حوزه تعلییم در امور دانش آموزان زبان انگلییس )

ی
 (DELACکمیته مشورت

 قبل از ظهر ۹:۰۰ساعت  ۲۰۲۱یم،  ۲۰تاری    خ 
 جلسۀ مجازی از طریق زوم

www.sanjuan.edu/DELAC 

 نتیجه گرداننده موضوع زمان

۹:۰۰ 
ن خیر مقدم    گفت 

ن
اک کنندگان و معرف  اشی 
( سازی  اجتماع )کامیونیت 

و ساتو  اجتماع سازی  لوسیر

و ساتو اه اجمایل به موضوعات جلسهگن ۹:۱۰   معلومات لوسیر

۹:۱۵ 
 نقشه راه

 آموزان ردان/دانشگمعلومات تازه در مورد صفحه )پورتل( شا  •
کارمند بخش خدمات 

 تکنالوژی
  معلومات

اک کنند گجدا  بحث های ۹:۳۰ ن و کارکنان زبانن در گروه های ان گانه اشی  جمتر  می 
 بحث ها
 دیدگاه ها

ی موضوع  ۹:۴۵ ول و حسابدیه )پیگیر   (LCAPپالن محیل کنی 
 گیانفرانکو
 تورنیتور

ن و کارکنان جمتر  می 
  معلومات

  معلومات     گوین دیلیجین    استخدام مدیر برنامه وضعیت در مورد  تازه معلومات  ۱۰:۴۵

و ساتو  سخنان اختتامیه و قرعه کش   ۱۰:۵۰  اجتماع سازی لوسیر

 قواعد: / نورم ها 

ام و درک و  •  ارج گذاری به نظریات همهاحی 

 ؛آغاز و ختم به موقع •

 رعایت نوبت هنگام صحبت کردن و فعاالنه گوش دادن به دیگران •
 

 (DELACمور دانش آموزان زبان انگلییس )او مسئولیت های کمیته مشورتی حوزه تعلییم در  وظایف
ی محیل حوزه تعلییمDELACکمیته مشورن  )  دارد:  عهدهذیل را بر  وظایفدر رابطه به  ( مسئولیت مشوره دیه به بورد رهیر

 
o داشت پالن مکتب/مدرسه برای  برنامه ها و خدمات آموزش  حوزه تعلییم برای دانش آموزان زبان انگیش با در نظر  تهیه ویا بازنگری ماسی  پالن

 (. School Plan for Student Achievementموفقیت دانش آموز )
o  .راه اندازی ارزیانر نیازسنجر درسطح حوزه تعلییم به شکل مکتب به مکتب 
o برای برنامه ها و خدمات برای دانش آموزان زبان انگلیشتعلییم د حوزه تدوین برنامه ها، اهداف و مقاص 
o  .ایط ذیربط کمک آموزش  یا کمک به معلم  تهیه و ترتیب پالنن به منظور حصول اطمینان از رعایت ش 

o  ن مشارکت خانواده ها، بررش و اظهار نظر در مورد پالیش حوزه تعلییم برای ول و حسابدیهتأمتر ، طرزالعمل های (LCAP )پالن محیل کنی 
 طبقه بندی حوزه تعلییم و اطالعیه های کتتر که الزم است برای والدین و شپرستان فرستاده شود. 

o اتبررش و تایید صفح ( برنامه های توحید شدهConsolidated Applicationsمربوط به دانش آموزان زبان انگلیش )  لوح(۳ – Tile III) 

http://www.sanjuan.edu/DELAC
http://www.sanjuan.edu/DELAC
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آموزان انگلییسکمیته مشورتی حوزه تعلییم برای زبان  

(DELAC) 

 زومجلسه 

 

 
 

 
 

 موضوعات: 
 

 زبان آموزان انگلییس مسؤل دیپارتمنت معلومات جدید در مورد مدیر  •

 آموزاناطالعیه های جدید در مورد پورتال دانش •

ی برنامهت   • ول محیل و حساب  یگیر  (LCAP follow upدیه )کنیی
 

 
یس به لینک زوم،   دقیقه قبل از برگزاری جلسه به سایت زیر مراجعه نمائید:  20برای دسیی

www.sanjuan.edu/DELAC  

 

 

 را مالقات نمائیم!  امیدوار هستیم به زودی شما 

و سوتو، همکار منابع اجتمایع مکتب/مدرسه ،برای کسب اطالعات بیشت    با خانم لوستر
ً
 لطفا

  آموزان انگلییس و آموزش های چند دیپارتمنت زبان
 

 فرهنگ

 ( به تماس شوید. 916) 979 -8669از طریق شماره 

 

ید  تماس بگتر
ً
 اگر به خدمات ترجمه نیاز دارید، لطفا

2021، یم 20شنبه، پنج  

قبل از ظهر 11 –صبح  9  

 

 

 

 

 

6pm   
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San Juan Unified School District 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 

Zoom Meeting Minutes – May 20th, 2021 

 
 وانهحوزه تعلییم مکاتب سن 

 حوزه تعلییمانگلییس آموزان کمیته مشورتی زبان 

 2021بیستم یم،  –صورت جلسه زوم 
 

 قبل از ظهر آغاز گردید.  9:00جلسه به ساعت 

اک کنندگان:   اشتی

 اطالعیه ها

اک کنندگان ختر مقدم گفته و از آنها پرسید که خود را چگونه احساس یم کنند و از آنها خواست که  در ابتداء، کریستینا برکات به اشتی

اک کنندگان شماره های برگزیده خود را از طریق چت  10تا  1عدد از مقیاس  احساس خود را با انتخاب یک نمره بدهند. زمانیکه اشتی

 ان، پرسید که دلیل آن گونه احساس کردن شان در چه است. تن آنها نظر به شماره ارسایل ش ارسال کردند، کریستینا از چند 

اک کنندگان را خوش آمدید گفته معلومات مخترصی در مورد موضوعات مورد بحث جلسه ارائه نمود. امروز ما در  و ساتو اشتی لوستر

نتی دانش آموزان،  ی پالن )گپیمورد به روز رساتی صفحه )پورتل( انتی جدید برنامه را معرفی یم کنیم. شما  آمر ( معلومات داده و LCAPتر

بر اساس زبان مورد نظرتان به اتاق های جداگانه در جلسه زوم رفته و این معلومات را به زمان مورد نظر خود یم شنوید و سپس همه ما 

 به اتاق اصیل جلسه زوم بر یم گردیدم تا به سواالت در آخر جواب بدهیم. 

یک ساختیم. معلومات ابتداء به زبان ما با استفاده از اتاق های جداگ اک کنندگان به زبان اصیل آنها شر انه این معلومات را با تمام اشتی

اک کنندگان با انتخاب زبان مورد نظر خود به اتاق های مربوطه جلسه رفته به ترجمه این معلومات گوش  انگلییس بیان شد و سپس اشتی

ن و اعضای محل یم توانند با استفاده از آن دیدگاه ها و نظریات خود را بیان نمایند و در دادند. سوالتی وجود دارد که والدین/شپرستا

 مورد آن در اخر بحث و تبادل نظر نمایند. 

 

نتر )پورتل( دانش آموزان  صفحه انتر
ی

 به روز رسان

یک، رئیس ارشد خدمات تکنالوژی معلومات داد:  ی  پیتی سکیبیتی

اتی که ب نتی رونما خواهد شد، با شما صحبت یم کنم. اینک تصویری از نمای فعیل  14تاری    خ امروز من در مورد تغیتر جون در صفحه انتی

 یم دهم. طوریکه شما مالحظه یم کنید، در قسمت باالتی صفحه لینک و معلوماتی  نشانصفحه ورود به پورتل دانش آموزان را به شما 

به نمایش گذاشته شده است که یم گوید ما این صفحه را به زودی به صفحه جدیدی تغیتر خواهیم داد. اگر روی آن لینک کلیک کنید 

اتی که قرار  ه ها و گبر  شما را به وبسایت حوزه تعلییم خواهد برد که در آنجا معلومات بیشتی و لینک ویدیوهای معلوماتی در مورد تغیتر

ی به شما معلومات نیتفاق بیافتد، فراهم شده است. زماجون ا 14است در  جمیر که شما به اتاق های جداگانه در این جلسه رفتید، متی

نتی جدید دانش آموزان ارائه خواهند کرد. در صفحه مخصوص   وارد شدن به صفحه انتی
ی

بیشتی و رهنماتی گام به گام در مورد چگونگ

اتی بوجود خواهد آمد. ق ی تغیتر  والدین یم توانستند فقط به بخش های مشخیص از صفحه بروند، ویل حاال آنها یم توانند والدین نتر
ً

 بال

یس داشته باشند. شما در صفحه برنامه مختلفی را مشاهده یم کنید که پنج ، به تمام منابع مورد نیاز خود در وبسایت حوزه تعلییم دستی

یس داش نتی خود به آن دستی نتی مراجعه تند. والدین قبال از طریق صفحه انتی  زمانیکه دانش آموزان، والدین و کارمندان به صفحه انتی
ً

قبال

برنامه ها را در آنجا یم دیدند، اما حاال دانش آموزان فقط برنامه هاتی را یم بینند که مختص دانش آموزان است  یم کردند، صد ها قاب

ین  ی شان برای آنها انتخاب شده است. این بزرگتی ی است که دانش آموزان در صفحه خود مالحظه خواهند کرد. و از سوی معلمیر تغیتر

یس به سایر برنامه ها از آن استفاده خواهند کرد، اپلیکشن کلویر ایجوکیشن )  Cleverعمده ترین قاب برنامه که دانش آموزان برای دستی

Education Application App برای آن د، تمام برنامه های که روی این قاب کلیک کن ی( خواهد بود. زمانیکه دانش آموز 
ً

مشخصا

ی شده است را خواهد دید.  ی در زیر سایر دانش آموز تعییر ی شده است نتر ی های حوزه تعلییم که برای هر دانش آموز تعییر اپلیکشیر
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ات بتاری    خ دیده خواهد شد اپلیکیشن های موجود  نتی بوجود خواهد  14. این تغیتر آمد. یکبار  جون در ختم سال تعلییم در صفحه انتی

 ه های معلوماتی گه های معلوماتی به زبان های مختلف نشر شده است که این بر گر یاد آور یم شوم که در وبسایت اصیل لستی از بر گدی

 انه این جلسه نشان داده خواهد شد. گدر اتاق های جدا 

خدمات تکنالوژی از طریق ایمیل آدرس راتی دارید، شما یم توانید به بخش گر بعد از این معلومات، هنوز هم سوال ویا نگا 

Help.sanjuan.edu  شما را در خانه پری کردن فورمه کمک  لزوم( به تماس شوید و آنها در صورت 91۶) 9۷1-۷19۵ویا تیلفون

 خواهند کرد. 

 منابع برای والدین

ردید. لینک به پنج زبان در ویب سایت دیپارتمنت گونه وارد پورتل جدید شوند، فراهم  گاینکه چ ام در مورد گام به  گبرای والدین رهنماتی  

 موجود است. 

ی و معلومات تازه در مورد گپی ول و حسابدیه محیل تر  (LCAP) پالن کنتر

 : صحبت کرد ( LCAPجیانفرانکو تورناتور، رئیس توسعه دومدار و )

ول و حسابدیه محیل را در گروه های کوچک برریس نموده و مورد بحث قرار دهیم. امروز گرد هم آمده ایم تا پیش نویس  پالن کنتی

ول و حسابدیه محیل داشته باشید،  عالوه بر آن شما یم توانید سواالتی  را که ممکن است به جانب مدیر ارشد در رابطه به پالن کنتی

و گفت که تسهیل کنن ی های مورد نیاز را با خود دارند و یم توانند به اتاق مطرح نمائید. جیانفرانکو خطاب به لوستر دگان جلسه تمام چتر

اک کنندگان بروند.  یک سازی معلومات با اشتی  های جداگانه برای شر

ی موضوعات مربوط به پالن )  (: LCAPاتاق جداگان به زبان انگلییس برای پیگتر

 : صحبت کرد ( LCAP)پالن جیانفرانکو تورناتور، رئیس توسعه دومدار و 

این  ( متفاوت انجام یم دهیم این است کهDELACاینجا با گروه کمیته مشورتی زبان آموزان انگلییس حوزۀ تعلییم )که ما یگ از کار های  

را به چهار بخش مختلف تقسیم کرده ایم. ما اهداف خود را داریم که ساحات مورد توجه در شاش حوزه تعلییم را تشکیل یم دهند. 

( در جلسات قبیل در مورد سه سوال DELACموضوعات مطرح شده از جانب اشخاص ذیدخل را که کمیته مشورتی )بطور مشخص، ما 

ی آنها و برنامه های تابستاتی داشتند، فراهم کرده بود، جداکرده ایم. اقدامات  ی دانش آموزان، احساس پیوند داشیی در رابطه به یاد گتر

اتفاق یم افتد ارتباط دارد که بازتاب دهنده  DELACاری که در اینجا در کمیته مشورتی است که با ک LCAPمشخیص که در داخل پالن 

ی موضوع مورد پرسش در اینجا این است که موضوعات مطرح شده از  موضوعات مطرح شده از جانب اشخاص ذیدخل یم باشد. اولیر

ی موضوعات مطرح شده که در اق  چند  دامات انعکاس یافته است را پیدا کنیم. برایجانب اشخاص ذیدخل را برریس کنیم و رابطه بیر

شما موضوعات مطرح شده از جانب اشخاص ذیدخل را مطالعه فرمائید و سپس ما باهم هر کدام از اقدامات را برریس یم کنیم  لحظه

ی این دو رابطه ی بر قرار نمائیم. حاال کاری که باید انجام دهیم این است که اقدامات م را که با کار  LCAPندرج پالن و سیع یم کنیم بیر

 ارتباط دارد مرور و برریس کنیم.  DELACما اینجا در کمیته مشورتی 

ی موضوعاتی  اکنون که شما اقدامات مندرج پالن و همچنان موضوعات مطرح شده از جانب اشخاص ذیدخل را مرور نمودید، رابطه بیر

 را در کجا یم بینید.  LCAPبیان کرده است و برخی از اقدامات در پالن  DELACمطرح شده از جانب اشخاص ذیدخل که کمیته مشورتی 

ی اقدامات مندرج پالن و موضوعات مطرح شده اک کنندگان در مورد رابطه بیر  نظریات اشتر

 را یم بینم. یم بینم که بخش مشارکت خانواده و جامعه برنامه ها –کریستینا برکات  •
ی

ی سواد من بعیصی برنامه های غنامندی فرهنگ

آموزی در خانه با تمرکز روی نیازمندی های فردی خانواده های هسپانوی زبان، کتاب ها با چندین زبان برای حمایت های اجتمایع 

 عاطفی دارد. و همچنان حمایت در زمینه سالمت روان فراهم یم کنند.  –

 

ول و حسابدیه محیل به اعضا گفت که بهتی استفراملک   • تا آنها بتوانند ارسال شود ی کمیته مشورتی بطور پیشگ اسناد پالن کنتی

. مشکل زبان والدین شاگردان، بسیاری از خانواده ها از اینکه قبال سند را آن را به فرصت مطالعه کنند و معلومات اش را درک کنند 

ی کنند. خواندن و تحلیل کردن  ی زمان شاید آنها را گیج در اختیار نداشتند، نیم توانند موضوعات آن را درست پیگتر سند در عیر

ی داشته باشند کند.   " قبل از جلسه به آنها داده شود تا آنها وقت بیشتی
ی

پیشنهاد من این است که این سند به عنوان "کار خانگ

 که در مورد آن فکر کنند و نظریات خود را مطرح کنند. 

 

 

mailto:Support@sanjuan.edu
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ی باید بدانند که با زبان آموزان انگلییس فراملک خواهش کرد که برنامه ارتقای ظرفیت مسکیل ادامه یاب • د. این بسیار مهم است. معلمیر

همه ساالنه مهیا است و  GLADچگونه ارتباط بر قرار کنند زیرا این بسیار مهم است. جیانفرانکو گفت که برنامه های آموزیسر 

اک نمایند.  ی این فرصت را دارند که در این برنامه آموزیسر اشتی نامه های آموزیسر و حمایتی که ما برای حمایت از بسیاری از بر معلمیر

بنابرین ترکیتی از برنامه های  حوزه تعلییم بدست یم آید.  جانب پروسونلاز بطور محیل زبان آموزان انگلییس خود دریافت یم کنیم 

ی برنامه های آموزیسر  ادامه خواهد یافت و  ها  و سایر برنامه GLADحمایتی که از جانب کارمندان حوزه تعلییم فراهم یم شود و نتر

اک در این برنامه ها قرار نیست متوقف گردد.  اجباری است و جیانفرانکو جواب داد که برنامه های  فراملک پرسید که آیا اشتی

  آموزیسر ارتقای ظرفیت مسلیک در شاش حوزه تعلییم اختیاری است. 

 

وع برنامه ها ویا نصاب تعلییم جوابگوی نیازمندی ها یم خواهیم استفاده چه ن از  پرسید که ایا معلوم است که پانس داکتی ماری •

تا معلوم گردد که چه برنامه های بیشتی پاسخگو خواهد بود.  کنیم ویا این موضوع بخیسر از تحقیق در سه سال آینده خواهد بود 

ول و حسابدیه محیل برای بسیاری از  س نخواهد بود و اینکه یگ  جیانفرانکو بیان داشت که بطور عموم پالن کنتی مردم قابل دستی

س مردم سازد. در این راستا، شما متوجه خواهید شد که به جای  از اهدف حوزه تعلییم این است که این پالن را بیشتی قابل دستی

س بسازیم.  350  اقدام که ما باید توحید کنیم، سیع خواهیم کرد آن را قابل دستی

 

ا ما ساالنه شوی اقلیم و فرهنگ انجام یم دهیم. جیانفرانکو جواب داد که بیل ما این کار را یم کنیم. داکتی ماری پانس پرسید که ای •

ی مکاتب با استفاده از آن  هر سال ما یک شوی را به دانش آموزان، کارمندان و خانواده ها در محل مکتب ارسال یم کنیم. مسئولیر

ک در محالت معلومات یم توانند ببینند که در کدام ساحات ب اید اصالحات آورده شود و در سطح حوزه تعلییم، ما موضوعات مشتی

 مختلف را از این شوی جستجو یم کنیم.  

ر افزایش یم دهد تا استخدام کارمندان در بخش های یون دالمیل 1.۲رد که حوزه تعلییم بودجه خود برای سال آینده را تا انکو تاکید کجیانفر 

ی افزو گدالر دی ۶۶0000مبلغ ، همچنانماید. تمویل نلییس را گمختلف جهت فراهم نمودن تدریس آموزش زبان ان مه برناده خواهد شد تا ر نتر

ک و دانش ی و . همینطور، برنامه های آموزیسر حرفردیده و ادامه یابد گحفظ  آموزان تازه وارد در دایر کییل  تدریس مشتی ی زیادی برای معلمیر

ی فراهم خواهد بود که بیشتی روی تدریس متمایز،  ی شا گسهم  نتر ی تامردان و گتر یس شا دسیر ی چگتی  ونگردان به منابع و نتر
ی

 استفاده از ارزیاتی ها گ

فت کار متمرکز خواهد بود و   . نظارت از پیشر

ی صحبت کنفرانکو در مورد فرصت ها و برنامه های غنامندی در جریان تعطیالت جیا رده و گفت که یگ از کارهای که ما در شاش تابستاتی نتر

یانجام یم ده سیستم ر اتتر ع کوید کمک های مایل زیادی را که به سبب شیو   ک استفاده نمایم این است کهیم تا از وجوه مایل مان بطور استی

وید یم شود کاز طریق وجوه مایل   پیش بیتی شده است LCAP، بسیاری از اقداماتی که در پالن رای مثالم. ب، با هم گره بزنیدریافت یم کنیم

حمایت مایل کرد.  دارد که اکنون جریان   ELOض دی تابستاتی را یم توان از طریق کمک های بالعو فرصت ها و برنامه های غنامنگردد.   تقویت

، اما این پالن بخیسر گرفته یم شود را احتوا نیم کند   موزان مان بکار تمایم اقدامات و منابع مایل که برای حمایت از دانش آ LCAPپالن چه اگر 

ی در حال حاضی  ما  تایید شده است کهاین سند  نشان یم ده و در  از آن را  ی تقویت دریافت یم کنیم و اقدمات مندرج پالن ر وجوه مایل بیشتی ا نتر

 خواهد کرد. 

یک سازی سواالت ، جاختر در  اک کنندگان بخاطر شر یگ  زاری نمود. پاسگس LCAPو وقت شان برای مرور و برریس پالن یانفرانکو از تمام اشتی

ی شویم که صدا و دیدگاه اشخاص ذیدخل در این ما این است که از اهداف اصیل  مطمئیر
ً

ی دلیلپالن دیده  وشنیده یم شود و ب واقعا ، ه همیر

ی موضوعات و بخش های مختلف بسیار تاکید یم کنیم تا  پالن دخل در موضوعات مندرجذی ما روی دیدگاه اشخاص دوستان بتوانند رابطه بیر

 برقرار نمایند. پالن 

 برنامه آمر ومات تازه در مورد معل

 کریستینا برکات صحبت کرد: 

 ریاست زبان  برایما  
ی

 نمایم. د که داکتی مای داریم. اجازه دهیآمر جدید، آموزان انگلییس و تعلیمات چندفرهنگ
ی

 ری پانس را به شما معرف

شتیاق با تیم زبان آموزان انگلیس کار خواهد با ا، ابراز خرسندی نمود و گفت که عضوی از تیم سن هوان شده استینکه نس از اداکتی ماری پی

 ۀ تعلییم سن هوان خدمت نماید. علق به حوز کرد تا به خانواده های مت

اک شان در جلسات کمیته ، کریستینا برکات از در ختم جلسه طیالت در طول سال قدرداتی نمود و برای همه تع DELACمشورتی همه برای اشتی

 تی عایل آرزو نمود. تاتابس

 قبل از ظهر به پایان رسید.  10:۵۵جلسه به ساعت 
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 حوزه تعلییم در امور دانش آموزان زبان انگلییس )
ی
 (DELACکمیته مشورت

ول محیلپیش نویس پالن پا  سخگوتی کنتی
2021 – 2024 

 

 اهداف

 1هدف شماره 
ی
کارمندان دلسوز فعاالنه با اجتماعات محل رابطه برقرار یم کنند، داشته ها و نیازمندی ها را   – مکتب/مدرسه یوصل شده  : اجتماعات

ین فرصتر هائی که یم کنند تابدین ترتیب به آنها کمک کنند  شناسائی یم کند و شاگردان/دانش آموزان و خانواده ها را با منابع موجود وصل  از سوی که به بهتر
یس داشته باشند. فراهم یم شود  مکاتب/مدارس  ، دستر

 
در راستای ایجاد و تروی    ج فضای همه شمول، امن، برابر، سالم و پاسخگوی تمام کارمندان  – : محیط سالم برای رشد اجتمایع و عاطف  2هدف شماره 

ی اجتمایع و عاطفی کار یم کنند تا زمینه رشد   با تلفیق نمودن یادگتر
ی

ی شود. دانش آموزان تالزم ایجابات فرهنگ  أمیر
 

ی و  تمام آموزگاران هر دانش آموز را در نصاب تعلییم – : برنامه های علیم جذاب۳هدف شماره  دخیل ساخته و حمایت یم کنند؛ نصاب  وسیعچالش برانگتر
یک مسایع یم  بوجود آورده و از مهارت، دانش و تجارب  برای دانش آموزان تعلییم که آنها متفکرین منتقد یم سازد که با موثریت ارتباط بر قرار یم کنند، تشر

 نمایند و دارای افکار مدئی هستند. 
 

ظرفیت های  کهتمام دست اندرکارن مکتب/مدرسه با هر دانش آموز به گونۀ ارتباط برقرار یم کنند   – هموار برای آیندۀ روشن: راه های 4هدف شماره 
ی شغل و آینده های روشتی که مملو از فرصت  های خوب نامحدود آنها را کشف کنند و از طریق تالش های هماهنگ آنها را برای شمولیت در کالیج، یافیر

  سازند.  ، آمادهباشد 

( 
ی
 (DELACموضوعات و دیدگاه های مطرح شده از سوی دست اندرکاران کمیته مشورت

، ترجمه مواد، و اصالح   ● ی جمیر /تکلیف نیاز وجود دارد به متر
ی

 کارخانگ
ی  ● ، دستیاران دوزبانه معلمیر ی (، کارکنان بخش دانش آموزان زبان انگلییس، تیم های حمایتر تازه وارد و کارمندان بخش های اداری BIA) معلمیر

 مکاتب/مدارس همه کار مفید انجام داده اند
 مفید واقع شده است Epic( و iReadyبرنامه های آموزیسر ) ●
ی شاگردان برای ایجاد رابطه/حمایت ) ● ورت است. SELتعامل بیشتر بیر  ( ضی
 حل Kamiکنالوژی به حمایت و آموزش نیاز است: چگونه از برنامه هائی چون در بخش ت ●

ی
ه باید استفاده کرد و در مورد چگونگ ، گوگل کلشوم و غتر

 فراهم شود مشکالت مربوط به تکنالوژی برنامه های آموزیسر 
ی و برنامه زوم کمک کرده است که دانش آموزان خود را با دیگران  ●  کنندحساس  در پیوند امعلمیر
ی به دانش آموزان کمک خواهد کرد که خود را بیشتر  ● جمیر ی و متر ی معلمیر  بعد از بازگشت به تدریس/کلب ها و فعالیت ها به شکل حضوری، حفظ عیر

 با آنها در ارتباط إحساس کنند
ی به شکل حضوری باید آسان و انعطاف پذیر باشد ●  روند عبور به دوره یادگتر
ی اصیل، فعالیت های رسگریم PUERTASبرنامه های تابستائی مثل  ● ، ستر های علیم، روبات سازی، و برنامه های اجتمایع VAPA –، تدریس مضامیر

ند.   برگزار شود تا دانش آموزان زبان انگلییس را بیشتر تمرین کنند و مهارت های اجتمایع را یاد بگتر
 ا استفاده کرد و مشکالت تکنالوژی را چطور یم توان حل کرد. برنامه ه کاربرد هنمائی  ر چگونه از  –حمایت و آموزش در بخش تکنالوژی  ●
 کمک در زمینه سالمت روائی  ●
ی اصیل مثل ریاضی و ساینس ●  برنامه های آموزیسر ممد دریس برای مضامیر
 در  ●

ی
 ه مند شوند. خانواده ها یم توانند از کمک های مایل بهر  –مدرسه/مکتب و خارج از محیط مدرسه/مکتب  محیطبرنامه های غنامندی فرهنگ

 

 اقدامات

سهایشان در خانه کمک کنند. در  در  را ونه یم توانند فرزندان شان گارائه معلومات برای خانواده ها در رابطه به اینکه چ – مشارکت خانواده ها و اهایل محله
یک مسایع با خانواده ها و ارتقای ظرفیت والدین در رسارس حوز  ه( تا نقش ۀ تعلییم متنوع مان )یعتی در تشر قر و غتر ، مرکزی، انتهای رسر نوایح انتهای غرئی

ی در رسارس حوزه تعلییم شوند تا نیازمندی های مشخص مکاتب/مدارس، نوایح و حوزه تعلییم ند و وارد موقف های تصمیم گتر ی بر عهده گتر  را مورد رهتی
 قرار دهند. فرصت ه

ی
اک کنند ا و راه های برای خانواده ها فراهم شود که از رسیدگ ان ارزشمند و فعال در ایجاد و حفظ رابطه گآن طریق بتوانند به عنوان اشتر

ی مکتب/مدرسه و خانواده نقش ایفا کنند.   محکم بیر
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 اه والدینگدانش •

 هوشمندان مکتب/مدرسه •

 سواد آموزی خانواده •

ک آموزی خانواده های محله، از جمله: سواد  یتدریس کالس/صنف ها به زبان اصیل با تمرکز روی نیازمندی ها • ، پروژه والدین، مراقبت مشتر ی التیر
، جلو مواد از فرزندان، مقابله با مرصف  ، عالیم خودکیسر ، صحت روائی ی از زور  گ، حمایت در زمینه های اکادیمیک و اجتمایع عاطفی ، آشنائی گتر وئی

ی در خانه، آشنائی با تکنالوژیگبا سیستم مکتب/مدرسه، یاد   تر
 

 599,415$:  ۲۲-۲۱شده برای سال بودجه پیش بیتی 
 

س، منبع محور و پاسخ مه های اعرضه برنامه ها، نصاب تعلییم و برن – لییسگوی نیازمندی های دانش آموزان زبان انگمکاتب/مدرسه های قابل دستی
 با توجه به ویژ لییس گزبان اندانش آموزان  وی نیازمندی هایگدریس پاسخ

ی
ردان در سویه گ( برای شا BIAدستیاران دو زبانه تدرییس ). آنان ها و تجارب متنوع گ

فته ، متوسط و پیشر  آنها کمک و همکاری فراهم یم کنند. اصیل  با استفاده از زبان لییسگزبان ان های ابتدائی
 

 2,793,815$:  ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 
 

 زاران فرهنگآموزان تازه وارد و پناهجو با استفاده از کار حمایت از دانش  – دوره عبوری بالفاصله بعد از رسیدن
ی

 . رسید گ
ی

  به مسائل نژادی و فرهنگ
ی

. ارائه گ

ستان به عنوان گمشوق ها، کریدیت در برابر خدمات اجتمایع و ارتقای ظرفیت برای شا  ردان از طریق برنامه های تابستائی که در آن از مربیان دوره لیسه/دبتر
 رفته یم شود. گبهره   کار آموزان با معاش

 
  303,202$ : ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 

یس به جلسات عامه یس عموم به جلسات عالوه بر بر  – دستی /کمیته ها به منظور تداوم و افزایش دستر زاری جلسات گاستفاده از زووم برای جلسات مشورئر
 زاری جلسات )یعتی در صبح و شام(. گ(. اوقات انعطاف پذیر برای بر CAC, CSIبورد مکتب/مدرسه  ELAC, SSC, DELACبطور حضوری )

 
 55,000$  : ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 و از لحاظ فرهنگایجاد و توسعه محیط مصئون و پاسخ – محیط همه شمول مکتب/مدرسه و مساوات و برابری
ی

، اجتمایع، عاطفی و علیم ، روانشنایسگ
 صدای دانش آموزان و عرضه برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان. از طریق بلند کردن 

 

 ریگمرئی   •

•  /  جانبداری در نصاب تعلییم و برنامه های آموزیسر ضد درج و تدریس مطالب ضد نژادپرستر

ی دانش آموزان •  رهتی

 روه ها، کلوب ها و فعالیت های دانش آموزانگ •
 

 1,213,541$  : ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 

اطالعات مربوط جهت سوق دیه برنامه های تدرییس و نظارت از سواد و حمایت از تطبیق برنامه های ممد دریس با استفاده از  – برنامه های ممد دریس
 ریاضیات

 
 792,642$   : ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 

یس مناسب دانش آموزان زبان ان –( ELD) لییسگزبان انآموزش برنامه های منسجم و اختصایص  ی دستر لییس به برنامه های منسجم و اختصاض گتأمیر
ی های گتطبیق برنامه های اختصاض آموزش زبان ان از (. حمایت ELDلییس )گآموزش زبان ان ر اتتر مدرک محور و تفکیک بر اساس لییس با استفاده از استر

 ای مختلف آموزش انگلییس و در مطابقت با مفاد مندرج نقشه راه بخش دانش آموزان زبان انگلییس. نیازمندی های دریس و زبائی شاگردان با پیشنیه ه
 

 7,246,190$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 
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برنامه جهت حمایت ( و معیار های محتوائی این ELDلییس )گجهت تطبیق برنامه های آموزش زبان ان اناستخدام کارمند – حمایت های اکادیمیک )درسها(
ی دوره های کودکستان ایل کالس/صنف   ن و کارمندان غتر مسلیک )کالسیفاید( ا، مدیر ۱۲از معلمیر

 
 1,570,220$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 

ی حمایت برای مکاتب ) – محیط مکتب/مدرسه در  نوآوریبرنامه های  عاطفی )یعتی  –و آموزش های اجتمایع  متمرکز روی آموزش اکادیمیک (Title Iتأمیر
ک، حمایت از دانش آموزان تازه وارد(. یحمایت اداری تدرییس، مودل تدر   یس مشتر

 
 2,786,575$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

 

برای  12کودکستان ایل صنف/کالس ایجاد و حفظ نصاب تعلییم جامع خدمات مشاوره در مکتب برای دانش آموزان دوره   – خدمات مشاوره در مکتب
( برای همه شاگردان )منجمله ثبت فراغت و صدور تصدیقنامه اکمال برنامه( با تمرکز روی سه عرصۀ ذیل: اشتغال/کالیج، امور Tier 1) 1حمایت مرحله 

 یم. اکادیمیک )درس ها( و موضوعات شخیص اجتمایع. ازدیاد کارمندان برای مکاتب جهت تطبیق این نصاب تعلی
 

 1,776,659$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

ی و دستیاران دو زبانه به شش زبان پر گوینده در حوزه تعلییم به  – بسیج منابع برای برنامه ها و خدمات به دانش آموزان زبان انگلییس جمیر سوق دیه متر
ی جهت بآموزان زبان انگلییس و شاگردان تازه وارد مان. ارائه برنامه ها  نشجزء زبان انگلییس جهت حمایت از موفقیت های اکادیمیک )دریس( دا ر طرف ساخیر

(؛ ورکشاپ های آموزیسر برای کمک به شاگردان در LTELنیازمندی های گروه های مشخص: دانش آموزان تازه وارد، دانش آموزان طویل المدت زبان انگلییس )
 به ارزیائی تسلط ب

ی
(. ترجمه ترانسکریپت خاریحی دانش آموزان توسط کارمندان. مامورین ELPACه زبان انگلییس درکلیفورنیا )صنف های مختلف جهت آمادگ

ی و والدین و  –بخش منابع مکتب  ی معلمیر ، کنفرانس بیر محالت اجتمایع به خانواده ها کمک یم کنند تا از برنامه های موجود مکاتب، منابع داخیل و خاریحی
ه خدمات اگایه حاصل کن ی شاگردان و خانواده ها را در بخش پالن های آموزیسر انفرادی )غتر جمیر (، شمولیت در مکتب، ترجمه اسناد، و ترجمه IEPند. متر

 کمک یم کنند. شفایه  
 

 920,497$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 

ی  معرضبیشتر برای دانش آموزائی که در برنامه های ممد دریس و فرصت های آموزیسر  – فرصت ها و برنامه های تقویتی تابستات   ی در سطح پائیر قرار گرفیر
( و برنامه های تدریس بعد ELPACتر از صنف/کالس دریس شان قرار دارند )برنامه های کمگ در بخش ریاضیات، خالقیت ها، ورکشاپ ها در مورد امتحانات )

 از ساعات دریس(. 
 

 1,158,387$:   ۲۲-۲۱بودجه پیش بیتی شده برای سال 
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