محضر اجتماع  22سبتمبر 2020
عرص من قبل نانسي هيرنانديز
تقديم
تصويت
تم التصويت باإلجماع على سكوت إيسرمان ليشغل منصب الرئيس
تم التصويت باإلجماع على ليزا ماكدونالد لمنصب الرئيس المشارك
تم التصويت باإلجماع على نانسي هيرنانديز لمنصب السكرتيرة وكذلك أنا هيسون ومولي أوكونور كسكرتارية مشاركين
استعراض اللجان الفرعية
اللجنة االستشارية للموازنة
كريس وسكوت شاركا معلومات عن اللجنة االستشارية للموازنة يوفر عضو  DACنظرة مجتمعية عن اللجنة االستشارية
للموارنة حين يتم وضع الموازنة .نقاش مستفيض عن اللجنة االستشارية للموازنة والمخاوف .توضيح بأن المجلس نوى
إقامة اللجنة قبل كوفيد .شارك سكوت مستندا ً يوضح إنشاء اللجنة االستشارية للموازنة .ما الغرض من اللجنة الفرعية
للموازنة في  DACوكيف يتداخل دورها مع اللجنة االستشارية للموازنة؟ ستتواصل المجموعة مع محامي المنطقة التعليمية
للحصول على االعتماد.
لجان  FACEالفرعية
تحدثت كارين مورتيمر عن لجنة  FACEالفرعية .تعمل هذه المجموعة على  ،CSCاستبيانات رضا أولياء األمور،
واشراك األسر خالل كوفيد وغير ذلك ،خطط إلشراك المجتمع ،وتقدم النصح فيما يخص كيفية إشراك المنطقة التعليمية
للمجتمع عند اتخاذ قرارات .فريق  FACEيخضع لبعض التغييرات وتنصح كارين المجموعة بشان كيفية هيكلة عملهم بشأن
أفضل .خسر فريق  FACEبعض أعضائه خالل خفض الميزانية ولذا فقد كانت هناك إعادة هيكلة.
تم اإلعالن عن مستند من  22صفحة عبارة عن مفردات  DPٍSوالتعليم إلى جانب مفردات في دليل اللجنة االستشارية.
أجندة لجنة  FACالفرعية

اللجنة الفرعية للمدارس العظيمة
قالت أيدي بأن هذه المجموعة تقدم راي المجتمع فيما يخص تجديد المدارس المستقلة وطلبات المدارس المستقلة الجديدة J.ال
توجد طلبات أو هناك طلبات محدودة هذا العام لكن الكثير من طلبات التجديد J.عضو المجموعة يقرأ طلبات التجديد
ومعلومات زيارة المواقع ويعرض رأي المجتمع والتوصيات .تجتمع المجموعة في الخريف للقيام بذلك J.هناك دائما تجديدJ
للمدارس العامة المستقبلة حتى خالل كوفيد ويستكمل العمل في ديسمبر-يناير .هذه اللجنة قائمة غلى المعلومات وال تناقش إذا
كانت المدارس العامة المستقلة ينبغي أن تكون موجودة أم ال .تنظر المجموعة في جميع البيانات إلجراء التوصيات .لكن
يمكن لـ  DACأن تسأل كيف انتهى المطاف ب  DPSليكون عندها  43مدرسة ثانوية.

لجنة األداء الفرعية
قالت مليسا أن المجموعة تعمل على خطة التحسين الموحدة.
طلب سكوت أسئلة نهائية قبل غلق االجتماع.
تم اإلعالن ان اللجان الفرعية موجودة في ملف مشترك .اللجان الموجودة في الملف من العام الماضي لكن يرجى عدم
حذفها .بدال من ذلك ،أضف نفسك إلى اللجنة الفرعية المميزة باألخضر التي ترغب في االنضمام لها .مجموعات مؤقتة
سيتم تشكيلها عند الحاجة.

جو آن تنتقل إلنهاء االجتماع ،نانسي توافق ،ترفع الجلسة.
●

تم مناقشة
انتخاب عضو مجلس DAC 20/21
○
الرئيس سكوت إيسرمان
■
رئيس مشارك ليزا ماكدونالدز
■
سكرتير نانسي هيرنانديز (سكرتير مشارك أنا هيوسن ومولي أوكونور)
■
مناقشة دور  DACمع اللجنة االستشارية للموازنة؟
○

○

○

●
●
●
●

دليل :DAC
https://docs.google.com/document/d/1xCCuyfaxKzD03Gb4JdALZnJwCoWkgMYz5Pc2LPxTk0/edit?usp=sharing
مفردات DAC: https://drive.google.com/file/d/16g6BNCWZ0_F-PtqrdH-
9BlzzY4jgR0we/view?usp=sharing
وصف اللجان الفرعية والتسجيل الموازنة و  FACEواألداء والمدارس العظيمة
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
?1_ADnfxCQA3iLUlCFwQcPulddaOTpPZQfznHecnMcw6s/edit
usp=sharing

الإجراءات المتخذة:
لم يتخذ أي إجراء
○
قرارات:
لم يتخذ أي قرار
○
بنود الإجراء:
يجب أن ينضم جميع أعضاء  DACللجنة فرعية واحدة على األقل
○
الحضور:
طالع قائمة الحضور المحدثة هنا
●

