
 

     
 

 

                
     

     
 
 

    
 

             

       

      

     

      

                 

       

        

      

            

     

                

             

        

           

             

           

             

     
 

  

     
 

 

 

  

*~ * FairfaxCounty 
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FARSI 

 CTE یناستابتیزاسیغن مھارنب

را دغذ و ینمیا یاھ لمعلاروتسد اب،منا تثب لحارملمیکتمگانھً  فاطل !دیدمآ خوش CTE یناابستت یمداکآ ای یفن یرائجام پمک بھ

نیناوق تیاعر ھب مزلم ھک ییاھتیلاعف زا کیچیھ رد دنناوت یمن ندنکن تافقوم تاررمق نیا اب ھک ینازومآ شناد ید.نک تقفوام هگاشمایزآ
 .دننکتکرشتسایمنای

هگاشیمازآردیمنیاھمانقتفاوم

 نینچمھو یمنای زازومآشنادرھیھاگآ.دکنن هدافاست اھھمانربنای رددوجومتزاھیجتورازاب زادواننتیمنزاومآشندا ،معلمدیایتاب

 و رزابا ھکلی زا هدافستا یراب یمنای ایھ لمعلاروتسد ت.سا یرورض هاگشیامزآ طیحم و سالک یزاس نمیا رد ینمیا نیناوز قا یوریپ

 شناد .درک دھاوخ کمک امش زومآ شناد ھب هدش ھئارا روسد یریگدای ھب یمنای ححیص نیناوق زا یوریپ و کرد د.وش یم ھئارا تزاھیجت

 :دننکیورپی رزی ینمای نانیوقزادایبنزاومآ

 دیکن هدافستایمنای کینعزاهاگشایمزآردھمیشھ.1

 .دینبز باال نجآر تا ار ھا ینتسآودینکفصا یا دیوریاب در اردشاگیھا سبال.2

 دنیک هدافتاس ھتبس ولج یاھ شفک زا هاگشایمزآ رد.3

 دشیوبپ ظفاحمیاھسالب معلمروستدقطب.4

 دینک هدافتسا هالک زا موزل رتوص رد ای و دینک عمج شتپ زا ار دوخ یوم.5

 دیوریاب در اردوختاھراوج،تآال ینشما از هدفاتسا ینناوققبط.6

دینک لمح نارگید و دوخ زارود و نییاپ متس ھب ار هدنُّرب ز /یت یاھرازبا.7

 دھیواخبکمکدوخیربمزادتییسننمئطمرگا؛دکن یمراکھونگچدنیدابھکاین رگمدکنینهدافتاسیاھیلوس چھی زا.8

 دیھد ارقر شانیجا سر ار ھانآ،لیساو با کار مماتاضحمھب.9

دینک یورپی تالآ رزااب و اھاگستد یمنیا نیوانق زا .10 

تاس هددا را اھنآ اب راک هزاجا امش ھب معلم ھک دکنی هدافستا ییلاوس زا طقف .11 
راوف ار دنُ دھید شرزاگ معلم ھبً ک و هددی بسیآ یاھرازاب ،نما ان طرایش .12 

دھید شرزاگ معلم ھب ھصلافالب نآ تدش نفترگ رظن رد نودب را یا ھدثاح ھونگرھ .13 

دکنی یم ترپ دتنھس رزابا زا هدافتاس لاح رد ھک را یزانومآ شدان سواح تروص نیا ریغ رد دینک یراددوخ بتحص زا .14 

دینک یراددوخ هاگشیامزآ رد ادص و رس داجیا و نتشاذگ مھ رس ھب رس ،ءایشا ندرک ابترپ ،ندیود زا .15 

 اھرازبا زا کی رھ د.وش یم مپک زا جارخا ھب رجنم اوعد و گنج ھنوگرھ هاگشیامزآ و سالک رد اتزیھجت و رازبا دوجو لیلدب ھ:جوت

 .دش دھواخن تخادرپزاب ھریھش !دوش یم یقتل حالس کی نواعنب

LS-CTE-Agreement Form Summer Enrichment 



  
 

       

    

    
 

       

                
   

 

                  

                   

               

               

       
 

               

    

 اغذ ھمانتافقوم

 امش زا ،مان تبث لحارم یط رد د.نشچب ستا هدش خبط سالک رد ھک ییاذغ زا دوش یم هداد هزاجا نازومآ شناد ھب اتسلج زا یخرب رد

 یبرم ھب امش ،دوخ زومآ شناد مان بتث اب د.ینک صخشم دوخ زومآ شناد دروم رد ار اذغ ھب طوبرم ینارگن ھنوگرھ ھک دوش یم ھتساوخ

 د.نریگب سامت امش اب ییاذغ یتساسح ای یژرلآ دروم رد ینارگن ای لاؤس ھنوگرھ رتوص رد ات دیھد یم هزاجا یزپشآ

 یم ییاذغ یتساسح ھنوگرھ یلامتحا زورب شھاک عثاب ھک دننک یم هدافتسا اذغ یونم ھیھت و یزیر ھمنابر یابر تالعاطا ینا از یانبمر

ردومرود دخزومآشناا دبًاطفل .دریگنرراق زا تسیاحس دوامضرعمردامشزومآشاندھکمکنی نمیضتمنیواتیمنامھانفسأمت .دوش
 ند.نک یراوددخ ودش تیساسح ادجیا ثعاب تسا نکمم ھک ییاذغ رھ نردوخ زا یدنک قیوشت ار اھنآ و یدنک تبحص یژرلآ

 ھبامش.دکنی یمتقفوامهاگایشمزآردیایذغدوامویمنای یاھلمعرالوتدس ابامش، CTE یانتابستیزاسیغن ھمارنبردمانتثب اب

 لحراملمیکت.دکن هدافستادرنادیمنیانیوانقتایعرھبزاینھکیایھالسکرددوجومتزاھیجتولایوس زادیھدیمهزاجادوخزومآشدان

 و رزابا زا امش زومآ شدان ھک دیھست هاگآ و دیا هدرک رورم را یزپآش و ینمای نیناود قوخ زومآ شناد اب امش ھک دھد یم ناشن مان بتث

 ایلاؤسھنوگرھ رتوصردتاس نکممیزآشپ ناربیم،نای ربهوالع.درندا زانی یمنای نوانیقتایعرھبھکدرکدھواخهدافستایتزاھیجت

 .درنگیبسامتامشابیایذغتاسیسحاییژرآل درومردیرانگن

 همارشیا)bgmehr@fcps.edu(لمیای قریطزا CTE شزومآ صخصمت ،Beth Mehrمناخ ابًافطل ،لاوس ھونگرھ تورص در

 .دریگیبسامت (571-423-4161)

mailto:bgmehr@fcps.edu

