
  

 
 

          
 

                    
            

       
         
                      

              
                  

                  
         

 
                  

         
            

                 
 

    
 

             
                

 
            

                     

                   

                   

                   

                      

                    

                    

                    

                    

                    

                   

                        

 
                   

              
    

    

 

  

,J. FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

FARSI 

(Immersionھنازبود ھمنارب تاعالطا DLI (۲۲۰۲-۳۲۰۲ یحصیلت لسا یارب

 رد تیناک در یسرسرا یشک ھعقر قیطر از ھک دنارد را تصفر نیا دننک یم عورش ار لوا سالک و یناتسبد شیپ ھک ینزاومآ شناد ،لاسما
Fort ناتسبد ،Bailey’s ییادتبا ھسمدر در شیناپسا و ،یا هکر ،ینپاژ ،یناملآ ،ھسنافر یاھنابز ھب ھک DLI ھنابزود مھانرب Hunt، ناتسبد 

Fox Mill ، ناتسبد Great Falls، ناتسبد Kent Gardens، ناتسبد London Towne، ناتسبد Orange Hunt، ناتسبد Powell، 
Rose ناتسبد ،Ravensworth ناستدب Hill ھیونژا ۴۲ زور نیالنآ تروصب یشک ھعرق یارب مان تبث د.ننک تکرش ،دوش یم ھئارا،
ادآز دننک یم عوشر ار لوا و یناتسبشدیپ یاھسالک یتناک سکفریف هدوحدم در ھک ینازومآ شناد ھیلک یارب مان تبث .شدبا یمزبا ۲۲۰۲
 رد مان تبث ،دنک یمن لیصحت FCPS در ضراحلاح در وزمآشندا گرا.شدابیمیماالز SIS باسح تساوخرد مرف یلمکت یارب .تسا

 ھکیسمدار هودحدمزاجراخ درھکیناوزمآشنادیارب FCPS دیشاب ھتشاد ھجوت افطل .تسیملزاا هدنیآ یلیصحت لاس یارب یصلا ھسمدر
د زینھھ اربکی دیبا و دنک یمن مھارف باھذ و بایا ھلیسو دنراد تنوکس دنھد یم ھئارا ار DLI ھانزبود مھانرب رشیذپ زا لبقالر ۱۰۰
 ).دینک ھحظالم ار ۵۹۲۲ یھعالطا( ودش تخاردپ

 نابز ھب تایباد و نابرزنھ و ،تشھداب ،مولع ،تایضای(ر بلاطم یریگادی فصر ار زور از یمین ناوزمآ شناد DLI ھنابزود مھانرب رد
 مھانرب نیا د.وش یم تشادھب و ،یعامتجا تامیلعت ،یسیلگنا نابز تایبدا یریگدای فرص زور مود مھین د.ننک یم مود نابز ھب )مود
 یاھترامھ دنناوتیم نازوآمنشاد .دشاب یم عطقم رھ حطس رد سکفریف یتناک یتلود سارمد یشزومآ ھمانرب اب قابطم ،یشزومآ
 .ندھد ندویپمھ ھب ینیع و هدش یحارط یاھتیلاعف از هردتسگ هادفتسا قیطر از ار نابز ود ھر در هشدھتموخآ

یتاعالطاتساجل و ھا ھمنارب حلم

 قیوشت نیدلاو د.ننک یم مان تبث ۲۰۲۳-۲۰۲۲ یلیصحت لاس DLI ھنابوزد یرساسر ھمانرب یارب تسا همدآ نییاپ رد اھنآ تسیل ھک یسارمد
 .دینک ھظحالم تسا همدآ ریز در ھک ار تاسجل خیارت افطل .دننک تکشر یتاعالطا تاسجل از یکی رد دنوش یم

تعاس یفرب وزر نبراج تعاس خیرات انکم فنص /ھیاپ انبز

رھظ از عدب .۳۰۵ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۰ ھرظ از عدب .۳۰۵ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۸ Kent Gardens ۱  ھسنافر

ھرظ از عدب .۳۰۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۵ ھرظ از عدب .۳۰۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۳ Orange Hunt ۱ نیاملآ

ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ یھروف ۳ ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۷ Fox Mill ۱ نیپاژ

۲۰۲۲ ھویانژ ۲۷  ۵ بعد از ظھر ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۸  ۵ بعد از ظھر Great Fall ۱ نیپاژ

۶.۳۰ بعد از ظھر ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۷ ۶.۳۰ بعد از ظھر ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۶ Colin Powell K&۱  یا هکر

ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۷ ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۶ Bailey’s K&۱  شیانسپا

ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۵ ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۳ Fort Hunt K&۱  شیانسپا

ھرظ از عدب .۳۰۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۷ ھرظ از عدب .۳۰۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۰ Lake Anne K&۱  شیانسپا

ھرظ از عدب ۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۶ ھرظ از عدب ۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۹ Laurel Ridge K&۱  شیانسپا

ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۹ ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۲ London Towne K&۱  شیانسپا

ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۶ ھرظ از عدب ۷ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۹ Ravensworth ۱  شیانسپا

ھرظ از عدب ۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۲۶ ھرظ از عدب ۶ ۲۰۲۲ ھویانژ ۱۲ Rose Hill K&۱  شیانسپا

 تورص (در یازجم تاسلج ھب یسرتسد ھب طوبمر تاعالطا .ودش یم گزاررب FCPS رد تشھداب ایھلمعالورتسد اب قباطم تاسلج مامت
:ودب ھداوخسرتسدلباقھسجل یارگزرب وزر در ھنابوزدھمانربمانتبث کزمر ایھسمدر در )ازین

dual-language-immersion-programs-registration /https://www.fcps.edu/registration. کنیل رد مان تبث دنور و اھرایعم 
 .language-immersion-programs-registration-https://www.fcps.edu/registration/dual:تسارستسد بلاق ریز
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https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration
https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration
https://www.fcps.edu/registration/dual-language-immersion-programs-registration



