
 

 

 

 

  

    
     

    

     
     

     
      

    
  

      

      

      

    

    
   

  

            
   

        
        
   

 
       

              

    

      
           

   

 

 

FARSI (Dr. Brabrand Message for April 13) 

 [:Subject] شرورپ و شزومآ لک ریدم مایپ

 ، FCPS رمتحم یاھ هداوناخ

 هدنیآ و هرمزور روما رد لالتخا اب د.یشیدنایب تبثم و دیشاب لماس ، شلاچ رپ نامز نیا رد ناتنازیزع و امش ھک رماودیما
ریوآدای ایرب دوب یتصرف نیا ، لاح نیا اب د.ش ساسحا توافتمًالماک ام زا ریایسب ایرب ریاھب تالیطعت ، وملعمان ای

 یم.ناوت یم ھک اجک رھ و نامز رھ ندرب تذل و ندوب داش تیمھا

یورضح شوزمآ وشر نامھ شور نیا ، دننک یم عورش ار رود هار شزومآ ھمانرب ادرف نازومآ شناد ھک یماگنھ
 رد ام ھمھ ، لاح نیا اب د.وب دھاوخ نیملعم و نازومآ شناد ایرب گرزب رییغت کی شور نیا یمناد یم ام د.وب دھاوخن

FCPS یم لصاح نانیمطا لاح نیع رد و یمتسھ هدز ناجیھ یشزومآ دیدج شور کی رد دوخ نازومآ شناد تکرش زا 
.دستنھ رادروخربیانشتیبپ زا دوخ شالت ندناسر رثکادح ھب ایرب اھآن مکنی

 FCPS رود هارشوزمآیھد هرمن شور و ھمانرب هرابرد ار ریز دراوم ، رود هار زا شزومآ ھمانرب عورش زا لبقًافطل
 .دکنی ھظحالم

 رود اهر شزوآم امھنرب

 :زا دنترابع ھک دننک یم هدافتسا یشزومآ توافتم یاھ شور زا و دننک یم راک نازومآ شناد اب ناملعم لیروآ 14ادفر از

Blackboard Collaborate Ultra )ددرگ یم ھئارا نازومآ شناد ایرب ناملعم قیرط زا ھطوبرم کنیل.( • 

Google Meet دی.رف زیومآ شناد تاسلج ایرب • 

تسپ قیرط زا 8 سالک ات کدوک دھم نازومآ شناد/اھ هداوناخ ایرب اھ ھتسب نیا ی.گتفھ فیلاکت یاھ ھتسب • 

 د.ش دھاوخ لاسرا FCPS یشزومآ تامدخ شخب فرط زا یلومعم

 ی.نفلت یاھ سامت و لیمیا •

FCPSلیمیادیاب نزاومآ شندا Gmail اب ھک(ار دوخfcpsschools.net @ کچ بترم روطب )دوش یم تمخ 
 نیا د.نتسھ سرتسد رد و دنراد یم هاگن نازومآ شناد ایرب ار زیاجم ریادا تاعاس ھتفھ لوط رد نینچمھ ناملعم .دکنن
 ناکما تروص رد ارورد هار شوزمآ ھمانبرًافطل د.شاب هدیسر نات زومآ شناد ایو/ امش عالطا ھب لاح ھب ات دیاب تاعاس
هداس یاھ دربھار ھک دینک ھظحالم ،تیاس بو لوا ھحفص رد ار ام یشزومآ دیدج هویش دانیوت یم امش ننیچمھ .دکنی رورم

 د.ھد یم ھئارا رود هار شزومآ ھمانرب لوط رد اھ هداوناخ زا ینابیتشپ ایرب ار ای 

FCPS Blackboard 24-7 Learning تسپ نیدلاو و نازومآ شناد ایرب ار دوخ یاھ مایپ نیملعم ھک تسا ییاج 
 سیردت و شزومآ ھئارا ایرب FCPSدییأتدرومیلایتجدی تمسیسود Google یاھسالک و Blackboard د.رک دنھاوخ
.دوبدھناوخفلیاکتلمیکتوتکراشم،یویدئوی سانرفکن ھبرداقنازومآشانداجآن ردودستنھ

 یدھ هرمن یامناھر

 ھمانرب سرام 13 زا لبق ھک ار یفیلاکت دنناوتب ات دشاب یم زاب نازومآ شناد ایرب )ومس رتاوک( ومس ھھام ھس •
نای ھکدکنن لمیکتارهدشنماجان فلیاکتھکدرنادتصرفلریوآ 24 ات نازومآ شناد د.ننک لیمکت ،دوب هدش زییر
 د.رک دھاوخ کمک ومس ھھام ھس تارمن دوبھب رد اھآن ھب رما

LS-DCCO-Dr-Brabrand Message-April 13-Farsi 

https://www.fcps.edu/academics/distance-learning-plan-complete-information
https://www.fcps.edu/academics/distance-learning-plan-complete-information
https://www.fcps.edu/academics/distance-learning/instruction/learning-at-home
https://fcps.blackboard.com/webapps/login/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http:�fcpsschools.net


         
 

     
        

   
     

   
 

      
   

     
  

  
   

  
      

     

     
    

 

    
     

   

      
   

    

     

 

  

 
     
    

 

 

  

 سارم 13 زا دعب ھک زومآ شناد فیلاکت زا کیچیھ ھب ) VDOE( ایجینروی شرورپ و شزومآ نامزاس ھصیوت ھب •
 د.ریگ یمن قلعت هرمن تسا هدش ھتفرگ رظن رد

 تراظن نیمعلم و دش دھاوخ ھتفرگ رظن رد نازومآ شناد ایرب ومس ھھام ھس ایرب یشزومآ فیلاکت و اھتیلاعف •
و ییامنھرا عطقم نزاومآ شندا ھیکل د.اد دنھاوخ ھئارا نازومآ شناد ھب فیلاکت نیا اب ھطبار رد ار دوخ
No" ،تسا هدروآ شیپ طیارش نیا ھک دیرف ھب رصحنم تاریثات لیلد ھب ناتسریبد Mark" رماھچ ھھام ھس ایرب 
 د.رک دنھاوخ تافیرد

FCPS د.رک دھاوخ هدافتسا یلیصحت لاس هدنام یقاب ایرب نازومآ شناد شجنس و یبایزرا رد رییذپ فاطعنا رثکادح زا 
 ای لاس لک ھب طوبرم بلاطم زا اھنآ کرد ساسارب دنناوت یم رماھچ ھھام ھس رد هدش ھئارا فیلاکت ، روظنم نیا ایرب
رگدی تراعب ھب .درناذگب رأثیت لاس رد نازومآ شناد یلک هرمن رب ، FCPS یھد هرمن نیناوق اب قباطم ، "رییگدای طلست"
 تبثم ریثات وا ییاھن هرمن رد ھک دشاب زومآ شناد عفن ھب دناوت یم اھنت رود هار شزومآ قیرط زا هدش ماجنا فیلکت رھ ، 
No" رماھچ ھھام ھس ایرب و ؛دش دھاوخ جرد لاس رخآ ھمانراک رد ییاھن تارمن اھنت ت.شاد دھاوخ Mark " یزر در 
 د.ش دھاوخن هدھاشم لاس رخآ ھمانراک تارنم

 شزومآ ھمانرب نامز رد فیلاکت ھئارا ایرب نازومآ شناد دودحم ییاناوت و ریوآ نف ھب ربارب یسرتسد تالکشم لیلد ھب
ییداتبانزاومآ شندا ت.فای دھاوخن صاصتخا ییادتبا عطقم نازومآ شناد ھب رماھچ ھھام ھس ایرب یا هرمن چیھ ، رود هار
 ھک روطنامھ د.رک دنھاوخ تکرش )رود هار زا ( لمعم تراظن تحت و لقتسم روطب و ،لمعم ویس زا هدش یمظنت سورد رد
 .دش عورش سرام 30 از 8 سالک ات کدوک دھم نازومآ شناد ایرب یشزومآ یاھ ھتسب عیزوت ،دش هداد رکذت الاب رد
 ت.سا سرتسد لباق FCPS 21 لاناک رد نینچمھ تایضایر و ندناوخ شزومآ

 نازومآ شناد یفطاع و یعامتجا یاھزاین رب زکرمت ھب ، یمبای یم لاقتنا رود هاریشوزمآ ویگلا ھب جیردت ھب ھک نانچمھ
 د.ینکن غیرد دوخ زومآ شناد ھسردم رواشم اب سامت زا ،ومزل تروص رد افطل ، ھم زاب یم.ھ یم ھمادا دوخ

 یدبن عمج

 یتح-ندوب لمعم ای نیدلاو ، زومآ شناد یم.نک یم یگدنز نآ رد ام ھک تسا ای هداعلا قراخ نارود نیا ، تمفگ ھک روطنامھ
 نونکات ام ھک تسین زییچ ، COVID-19 لثم یناھج تمالس ریارطضا عقاوم رد- دیراد ار شقن نیدنچ امش زا یخرب
 ت.سا راوشد و از سرتسا طیارش نیا یمناد یم ام یم.ا هدرک ھبرجت

ینابرھم گنھرف ، قالخ رکفت تیوقت ثعاب ھک تسا رییگدای یاھ طیحم داجیا ھب دھعتم FCPSھکدشیابھشتاددایھبافطل
 ھب قایتشا ھک رماد نانیمطا نم اما ، دشاب ھتسب تسا نکمم سرادم یاھنامتخاس د.وش یم یصخش تاطابترا و تیمیمص و 
 د.ش دھاوخ افوکش ام ھمھ رد رییگدای

 یم.تسھ هدامآ امش زا تیامح ایرب ور شیپ رد یاھزور رد ام ھک دینادب و دیشاب لماس ، دیشاب نمیا

،دمندتارا

Scott Brabrand 
شورپر وشوزمآسیئر
یتناک سکرفیف میومع سرادم


