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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

FARSI 

 ۹۱ ویدک یرگلاربغ تست یارب مان تثب

 .دینک کیلک تسا هشد ادرص FCPS طسوت کھ یکنیل یور :۱ لھحرم

 دینک اردو وربع زمر و لیمیا سآدر کی :۲ لھحرم
). etc (#,@,!,$,%, عدد وفحر زاریغ اصخرتکاارککی،عدد کی،گزربفحر کی:شدابهدشلیکشترتکاارک۸ ازدیاب وربع مزر

یور.دینک ازب ار هشد لاسار لیمیا .کرد ھداوخ لاسرا لیمیا کی هشد ھئارا لیمیا تحص دییات یارب FCPS.دینک دییاتًاجددم ار لیمیا سرآد :۳ لھحرم
”Confirmation“د.ینک کیلک دییات ای 

 .دینک عوشر را مان تبث لحمرا ات دینک کیلک“Enter” ھمکل یوریعدبھحفص در :۴ لھحرم

 د.ینک کیلک“Continue”ھمکد یور .دینک دوار ار وزمآ شناد ھسرمد مان و ینوناق تسرپسر/یلو یگادوناخ مان و مان ،وزمآ شندا ییاسانش هرامش :۵ لھحرم

 :دینک وارد ار وزمآ شناد تاعالطا :۶ لھحرم
 منا •
 گیدوانخا امن •
 س آدر •
 نفلتهارمش •
 تسیجن •
 لدوتخیارت •
 ادژن •
 تیموق •
 دیکن کلیکھنزیگنای رناکهریادیور،تسا ارکشورز وزمآشندا گرا •
 دینزب تمالع اردد تکشر اھنآ در زومآ شندا ھک ییاھشورز •

 ".ھئارا از عانتما – ریخ – ھبل“:دنیزب تمالع ار تمالس ھمبی بھ طوبرم ینھزگ :۷ لھحرم

 د.ینزب تمالع "Continue" مھکد یور و دینک دراو )ناکما تروص رد( ار مھیب تاعالطا :۸ لھحرم
 ھمیب هدنارد مان •
 مھیب تکرش مان •
 ھمیبهارمش •
 هوگر هارمش •
 ھمیبهدنارد لدوتخیارت •

 ھطوبمر ادرک،یلمهارمشھئارا از عاتنماتورص در .دینک اردو را ینوناق تسرپسر/یول یمل هارمش ،تسا هشدن ھئارا ھمیب تاعالطا ھک یتورص رد :۹ لھحرم
 د.ینک کیلک“Continue” مھکد یور و دینزب تمالع ار

 یاھوزد ادعدت ات دینک کیکل ادرک ھشوگشلف یور .دینک کیلک ،تسا هکرد تفایرد ۱۹ دیوک نسکاو وزد دنچ زومآ شناد سدرپ یم ھک یادرک یور :۰۱ لھحرم
 د.ینک کیلک“Continue”ھمکد یور .دینک دوار ار زود تفایدر )یاھ(خیارت و دینک باختنا ار یتفایدر
تاعالاط دیاب ینوناق تسرپرسی/لو .دش دھاوخن زور ھب FCPSزومآ شندا تاعالطا متسیس در اجنیا در هشد اردو نویسانیسکاو تاعالطا :دینک ھجوت آفطل(
 ھسمدر اب تاعالطا نیا یناسوزررھب یرابًافطل .اردگذب کارتشا ھب تسامان تبث نآ رد وزمآ شناد ھک یا ھسمدر ابًامیقتسم ار وزمآ شناد نویسانیسکاو
 .)دریگیبسامتزومآنشاد

"دینزب تعالم ار ریز تاربع ارنک رادک :۱۱ لھحرم ماهشد علطم ۱۹ دیوک تست یلامتحا تاطرخ و ایامز ،اھشور ،فھد وردم در ،هدننک اءضما ناونع ھب ،نم:
 کھ نامز رھ مناوت یم ھک تسا هدش ھتفگ نم ھب و مسرپب الؤس اضما زا لبق کھ تسا هدش هداد تصرف نیا نم ھب م.اهردک تفایدر ار مھانتیاضر نیا زا ھخسن کی و 
 م.نک یم تقفاوم ۱۹ دویک یارب تست نای اب ھانلبطواد نم .مسرپب ریتشیب تالاسؤ مھاخوب

"دینزب تعالم ار ریز تاربع ارنک ادرک :۲۱ لھحرم  تسا هدش هادد حیضوت الاب وزجم در ھک ورطنامھ دوخ هشد تظفاحم یتشاھدب تاعالطا ارشتنا اب نم:
 "م.نک یم تقفاوم

 دینک کیلک ”Click Here to Sign“ یور :۳۱ ھلحرم

 کیلک "Save" یور سپس و دینک اضما رتگزرب ادرک در ار ودخ مان ،ودخ تشگنا اب و دینک اردو رتکچوک ادرک رد ار ینوناق تسرپرس/یول مان :۴۱ لھحرم
 .یدنک

 د.ینک کیلک"Add Child" یور دیراد مان تبث یراب یرتشیب وزمآ شناد گرا :۵۱ لھحرم
LS-Health-LTS Registration Form 11-08-21 


