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Fairfax County 
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FARSI 

FCPS یندوال بع انم کز مر 
Dunn Loring زکرم رد ندیوال تامدخ 

 Gallows Road 2334 قاتا ، 1 یدورو ،  105
Dunn Loring, Virginia 

 . یق طر از 3941-204-703 دیرگیب اسمتاماب prc@fcps.eduلمی ای ای
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center 

 ندیلوا عابمن زکرم FCPS (PRC) .ھددیمھئاار ندانورھشو انیبرم ، اھ ادهوناخیابر یرپذل دویمیمص یطحمکی

 تالکشمیرادا ھکیانسکھمل جز ا،نزاوم آشدان ھمھتفقیومز ایانشتیب پیرا ب را فختلمعابنموتاعالط اھ بیسرستدام
 .مینکیممھا فر ، ندتھس تیلولعمو یژهویاھازین ،ییرگادی

FCPS 

 • ناگ رای هروا شم/عابمن
 • ناگرای راوبین
 • ناگرای ھانابخکت
 • در یصوصخ ملعم یمااس تھرسف

FCPS 
 ناگرای هرواشم
 ناکنراکواھهدواان خیرا بین تلف هرواشموھانمرمح یویدییوتاس جل ،ناگرای یروضحهرواشمندیلوا عابمن زکرم

 .ھد دیمھئاار
 .دوش یم ھیصو ت یقبل تقو نعییت
 وعبامن ز اهداستف اا بدو خیاھیرانگ نعفرردامشھ بکمکیرا ب را نکممیاھل حهرا واھیژراتست امیوان تیمام

• 
• 

 یانشتیبپ FCPS .مھیدھرائ ا،یلمویالت ای ،یعام اجت زکرامنمچنیھو

 ناگرای راوبین
 .یدنکتک شر امناگرای یاھراوبین ردنادتزنرفتفرش پی ھ بکمکیرابتاعالط انری آخ بسکتھج

https://bit.ly/3hSRIZW . راوبین ردتکرشیرا بما نتثب • 
https://bit.ly/3rpPl3Q : شده بطضلب ق از یاھارنیبو ھدهامش • 

 ناگرای ھانابخکت
 10000 تاعوضوم ھنیم ز در ھک اشدب یم CD و DVD ،یکونیرکت ال یاھابکت ،باکت

 یدرفیاھزا نی واھیوانات نهراربد،هد پیچی وزیگران بشال چیاھشزوم آھمل جز اناکدوکتربی تومعلی ت،یروردپزنرفداننمفمختل
 .داشبیم اص،خ

DVD، یدنکوجتجس ا ر ای: CD یکونیرتک ال باکت ،باکت ھونگرھدانیو تیمرزی ک لین قریطزا، • 
https://bit.ly/3wXMjoN 

 • ھ ب را ی اھانابخکت مالق اا یباکت وعرنھمیوان تیمام!مریگی بسام تامشا بموانی تیمام،درییگ بسام تاما بدیوان تیم نرگا
 FCPS .مینک لاارس

 ز اش بی لماشندیوال عابمن زکرمھانابخکت

 ترا دف از یکیایوام ش ندز فر ھمدرس

 یصوصخ ملعم یمااس ت ھرسف
 PRC یلعفناکنراکز ایستلی FCPS اداردت قراعا س از عدب یستدر ادهمآو ندتھس اینیجیرورد یستدر رعتبمزومج یرادا ھک

 ارهم ش یق طر از یصوصخیاھملعمتیسلھبیترس دس یابر .ارد د اریتخا ند، درتھس ودخ (3941-204-703) لمی ای ای
 (prc@fcps.edu) .یدیرگبسامتاماب
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