التاريخ13/06/42 :

دون محضر االجتماع :مولي أوكونور ونانسي هيرنانديز
بدأ االجتماع على اإلنترنت الساعة 5:30
استمارة تسجيل الحضورhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/16rzZ9TJNWOfaZLb0f8m- :
3EeoU1XN5iFrKtESXZOIDvc/edit?usp=sharing
هل اعتمد محضر االجتماع السابق :نعم!
●

●

تم مناقشة$
لجنة األداء الفرعية (ميليسا)
○
ألجل المشاركة بصورة أكبر في كتابة خطة التحسين الموحدة ،نريد المزيد من االتساق والمعلومات
■
وقدرة أكبر على عقد مقارنة سنة بسنة.
سنرسل رسائل البريد اإللكتروني للمجموعة بأكملها لدعوتها للجنة األداء
■
تم تسليم خطاب للمجلس يحتوي على توصيات بخصوص عملية خطة التحسين الموحدة :مشاركة اللجان
■
الفرعية ،معلومات $من العام الماضي ،األمور التي نجحت ومزيد من المعلومات لتوضيح األمور التي
ينبغي التحرك بشأنها للتعامل مع األهداف التي وضعها المجلس
اللجنة الفرعية للمدارس العظيمة (أيدي)
○
نوقش دور اللجنة وتم مراجعة قواعد المدارس المستقلة والطلبات .ال تصدر توصيات لجميع المدارس؛
■
فقط للمدارس التي تهمك .اسبوعين لالطالع ثم اجتماع من جديد في  16فبراير إلجراء التوصيات
النهائية .عرض على المجلس في  2مارس.
الموازنة (أليسا)
○
تم استكمال مسودة لسياسة جمع التبرعات لعرضها على المجلس .جاهزة منذ أواخر أكتوبر .عرصت
■
غلى اللجان وروجعت من أصخاب مصالح أساسين بما في ذلك قسم الشؤون القانونية ما يعني أنها لن
تفاجئ أي شخص في المجلس .هل نحتاج إلى عرضها على  DACأو جعلها سهلة الوصول للجميع هنا.
إذا احتاجت إلى عرضها على  ،DACنحتاج إلى معلومات لوضعها في األجندة .لو ال ،سنعمل مع نلفيز
للمضي قدما.
سكوت إي يرغب في مراجعتها من لجنة  DACكاملة
■
الصفحة األخيرة تحتوي على أسئلة واجوبة
■
المستند هناhttps://docs.google.com/document/d/1ShfDHVKKb11obexu- :
■
HEFc2UGueJOHRRBKe9jAHeCfgc/edit
الهدف هو توفير توجيهات لجمع التبرعات للمنطقة التعليمية حين تجرى هذه األنشطة في المدارس.
■
محاولة منع الطالب من الخروج من الصفوف لجمع التبرعات والحد من الربط بين جمع التبرعات
والدرجات .ال تتطرق إلى أمور اإلنصاف فبما يخص جمع التبرعات التي جمعتها المدارس.
نقاش موضوعات متعلقة بالسياسة.
■
طلب من  DACالعتماد السياسة (تم التصديق عليها .انظر أدناه).
■
لجنة  FACEالفرعية (كارين)
○
اجتماعان مقبالت مع قسم االتصاالت لعرض آراء بخصوص منحة المساواة العرقية
■
الإجراءات المتخذة:
اعتماد محضر اجتماع .12/15/20
○
تم تقديم الطلب من قبل مليسا عند  5:53مسا ًء.
■
أقرته أماندا كينزوفيتش في  5:53مسا ً$ء
■
صوت باإلجماع في  5:53مسا ًء.
■

●

●

●

●

التصديق غلى سياسة جمع التبرعات
○
طلب لتقديم من قبل آيدي
■
ووفق عليها من كاثرين
■
صوت باإلجماع في  6:43مسا ًء.
■
الضيف ،دكتورة كاري أولسن ()Carrie_Olson@dpsk12.org
تم مد الموعد النهائي لشركة التواصل لقيادة البحث عن المدير العام
○
ننظر في شركتين
○
نتمنى اإلعالن عن شركة هذا األسبوع
○
لمزيد من المعلومات ،زر صفحة البحث عن المدير العام /https://superintendent.dpsk12.org
○
المجلس ملتزم بدمج األصوات غير المسموعة وإجراء تدريب عن اإلنصاف ومجابهة التحيز
○
مناقشة كوقيد والعودة للدراسة في المدرسة وما نحتاج إليه خالل مرحلة ما بغد كوفيد
○
طلب رفع االجتماع
إيد يرفع االجتماع
○
ساندار تصدق
○
تم إنهاء الجلسة في  7:39مساء
○
حضر الاجتماع عبر زوم :نانسي هيرنانديز  ،سكوت إيسرمان ،
نيلفيس ألفاريز  ،كاري إيه أولسون  ،إدوارد سي كروغ  ،هارولد
سانشيز  ،جو آن فوجيوكا  ،كيرستن كان  ،بول زوكرمان  ،كاثرين
فليغال  ،آدي تيت  ،أليسا وارموند كيرمش  ،أماندا كينزوفيتش ،
إيه بي سي جراسييلا سيلفا  ،هايدي دوترمان  ،إريك  ،ليزا
ماكدونالد  ،ميليسا ميجليولا  ،مولي أوكونور  ،ساندرا
كليمونز  ،ساندرا فون  ،شارون باتل  ،زورايدا خواريز  ،سوزان
جراتينو  ،كارين مورتيمر
طالع قائمة الحضور المحدثة هنا

تم التصديق على محضر اجتماع  12/15/20وتسليمه 1/26/21 :الدكتور هيرنانديز

