التاريخ2/23/21 :
اجتماع افتراضي
بدأ االجتماع الساعة 5:30
نموذج تدوين الحاضرينhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/16rzZ9TJNWOfaZLb0f8m- :
3EeoU1XN5iFrKtESXZOIDvc/edit?usp=sharing
تتوفر أجندة االجتماع هناhttps://docs.google.com/document/d/1WjNC9_-idAiAaHsujLVsNMAd2- :
TPS7m8ysVrTG-I3mE/edit?usp=sharing
للترحيب في هذه األمسية واحتفا ًء بشهر تاريخ السود:
متى حظيت بأول معلم من أصحاب البشرة السمراء؟
محضر اجتماع يناير :أليسا تعتمد وحو يوافق واجماع على اعتماد المحضر
●

تم مناقشة%
تحديث لجنة ( DACنلفيس ألفارير)
○
ً
 9أو  10أشخاص فقط تقدموا لالنضمام إلى لجنة  .DACكنا نرغب في تقدم  20شخصا على األقل.
■
نحناج المزيد ليتقدموا قبل  5مارس .2021
تم إرسال معلومات في صورة فالير بالبريد اإللكتروني.
■
لخصت نلفيز جهود التواصل إلخبار الناس بشأن  .DACقدم أعضاء  DACاقتراحات أخرى بشأن هذه
■
الجهود.
بند اإلجراء :سيحصل األعضاء على رسالة عبر البريد اإللكتروني من سكون ونلفيز للتواصل مع
■
أعضاء  DACغير النشطين للتعرف على اسباب عدم النشاط وسبل تحفيزهم مرة أخرى .إبالغ نيلفر
بالمستجدات.
طلبت أليسا بمناقشة بخصوص كيف يرى أعضاء  DACأنفسهم في عملية تسليم بنود لمجلس تعليم .DPS
○
من وجهة نظر فريق العمل ،يجب أن يتم مراجعة كل شيء يتم تسليمه من قبل  DACعلى يد الفرق التي
■
يحتمل ان تتأثر في  DPِSحتى لو لم يتم إرسال البنود إلى مجلس  .DPSيجب أن يراجع الفريق القانوني
والفريق المالي في  DPSكافة المستندات المسلمة.
يجب أن تحصل  DACعلى وضوح بشأن كيفية الحصول على تعليقات .ال تذهب تعليقاتنا إلى مجلس
■
 DPSمباشرة .يجب أن تمر على الموظفين أوال وهذا يعيق التعليقات المجتمعية .فهذا األمر ينطوي
على استبعاد بعض أراء المجتمع .هل هذا جزء من الهدف؟ إذا لم يكن كذلك ،دعونا نناقش األمر كعملية
لكي تكون هناك شفافية.
إن  DACال تضع سياسات %.نحن مجرد جزء من العملية .نحن نرسل تعليقاتنا وقراراتنا للمجلس وهم
■
يقررون من يحتاج الستالمها .نحن ال نحتاج إلى تمرير البنود على القسمين القانوني والمالي قبل إرسالها
إلى مجلس .DPS
بند اإلجراء :نقل النقاش إلى االجتماع المقبل.
■
قرار  CAMSفي دعم  H.B. 21-1125تعليق اختبارات الولاية
○
للعام الدراسي ( 2021-2020تعليق )CMAS
قدم مليسا وأماندا قرارا ً يطالب  DPSبالغاء اختبارات  CMASهذا العام .رابط القرار هنا
■
https://docs.google.com/document/d/1QCqfH4LGHZymTSFUP3eBsv1ltFK
98wrdc3bnri81CxM/edit?usp=sharing

●

مناقشة حول وجهات النظر المحلية والخاصة بالوالية حول االختبارات الموحد ،بما في ذلك مالحظة عدد
■
العائالت من أصخاب البشرة الملونة التي اختارت عدم المشاركة في الدراسة في المدرسة خالل جائحة
كوفيد ،19-وإذا كان  CMASضروريًا ،والتكاليف المرتبطة به ،والمقاييس البديلة ألداء الطالب في
الفصول و المدارس .تم التوصية بإضافات إلى القرار في الدردشة (أقرت مليسا استالمها وستدخلها على
الوثيقة).
طرح سؤال إذا كان هناك أي معترضين .تم التنويه أن إدارة بايدن قد صرحت بأنه لن يكون هناك أي
■
إعفاء من االختبارات وأنها يجب أن تستمر  -نريد استيضاح بيان الحكومة الفيدرالية .نقاش إضافي عن
التغييرات على القانون المقترح بنا ًء على بيانات الحكومة الفيدرالية وما ينص عليه القرار.
اقتراح  -إيد يؤيد  12موافق  1امتناع
■
تقارير اللجان الفرعية
اللجنة الفرعية للمدارس العظيمة (أيدي)
○
ج ّمدت  DPSعملية تجديد المدارس العامة المستقلة (تشارتر) وستعرض في االجتماع المقبل وسنشارك
■
العرض التقديمي مع من يطلبه.
تحياتنا ألعضاء اللجان الفرعية
■
ستقدم آدي عرضا ً نيابة عن  DACالثالثاء المقبل لكنها غير متأكدة من الوقت ويمكنكم االنضمام إذا أحبوا
■
ذلك.
لجنة األداء الفرعية (ميليسا)
○
سيعرض االجتماع القادم
■
لجنة الموازنة الفرعية (أليسا)
○
سيتم إرسال سياسة جمع التبرعات إلى المجلس .ورد ألليسا أسئلة من موظفي  DPSو‘إرسلت إلى العديد
■
من األقسام.
لجنة  FACEالفرعية (كارين)
○
األجندة هنا:
■
https://docs.google.com/document/d/1hl5Dm1Q6WTtfDVnoWz5CV1ys
MKSVTJE-hUJzHF-LGcg/edit?usp=sharing
يعمل فريق مكتب الثقافات مع  Warm Cookies of the Revolutionفيما يخص بعض جوانب
■
ً
الدعايا وردت  FACEبتعليقات عن هذه الموضوعات .إجماال ،لم يتم األمر نظرا لكوفيد .19-قد يتم
عقد اجتماع لفهم التعليقات.
احتمالية التواصل مع  :DACفرص  PSAللمجتمع ،التقويم المجتمعي أو لوحة اإلعالنات (بنا ًء على
■
الموظفين وسرعة اإلنترنت) ،مساعدة في توزيع محتوى الوسائط المتعددة بنا ًء على الحاجة ،والمساعدة
في تنظيم فعاليات شخصية بعد كوفيد (االهتمام أكبر في ذلك) .ضمت األفكار األخرى جوائز أولياء
األمور (فقد االتصال الساعة  17:14مساء)
تعليقات عن نشرة  DPSاإلخبارية -تبدو جافة وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به األسر .يجب أن
■
تتحلي المنطقة التعليمية بالعاطفة مع األسر والمجتمع ككل وتقر أن األمور كلها كانت صعبة وتوفر سبل
دعم مع االحتياجات %العاجلة (الصوت متقطع واالتصال غير مستقر  7:16مساء).
استخدام الرسائل النصية و school messengerللوصول لعدد أكبر من األسر.
■
نيلفز تنظم اجتماعا مع القنصلية المكسيكية وهي فرصة للتواصل.
■
منحة اإلنصاف العرقي -ليس هناك أي جديد عن نتائج االجتماع
■
سؤال عن المدارس المستقلة (تشارتر) وتواصل األسر وأفضل الممارسات.
■
فقد االتصال في تمام الساعة  7:20مساء
■
بنود أخرى
○
معلق  -دور  DACو FACEفي البحث عن المدير العام الجديد عقب اجتماع المجلس غدا من  5مسا ًء
■
إلى  7مساء.

●
●

●

تغيير وقت الدراسة (بنا ًء على التماس من أولياء األمور على  MoveOn.orgلتغيير وقت بدء اليوم
■
الدراسي في المدارس المتوسطة والثانوية (https://sign.moveon.org/petitions/later-
start-time-for-middle-and-high-school-students-at-dps
سنناقش في االجتماع المقبل
●
اسال شخص من قسم العمليات لمناقشة األمر ألجل تكوين وجهة نظر شاملة
●
الدكتور أولسن كانت ستحضر االجتماع لكن كان عندها التزام مسبق
■
سكوت طلب إنهاء االجتماع .قامت نانسي برفع الجلسة ووافق إيد ورفع االجتماع  7:33مساء.
حضر الاجتماع عبر زوم :نيلفي sألفاريز  ،بول زوكرمان  ،سكوت إيسرمان  ،أليسا وكيرمش  ،إدوارد
كروغ  ،كارين مورتيمر  ،كاثرين فليجال  ،كيرستن كان  ،كريستوفر بليث  ،ميليسا ميجليوال  ،ساندرا كليمونز  ،سوزان
جراتينو  ،هايدي دي  ،جو آن فوجيوكا  ،آدي تيت
طالع قائمة الحضور المحدثة هنا

تم التصديق على محضر االجتماع  1/26/21وتم تسليم محضر االجتماع  2/23/21من قبل الدكتور هيرنانديز.

