
 

   

 
      

    
 

    
                 

      

       

           
         
   
        

 

        
                      

            
            

 

  
                       

              

       
               
       

    
      
        
          

 

  
                                                                                   

 

 

 



 

FARSI 2020-21 ھالناسھعیالطا 
،یصوصم خیرح ،یسرد یاھ ھمانرب ،اھ هدنورپ ،ینجس رنظ

کترش عنم یھامرف و ھطوبرم قوقو ح

 12 تا 9 یاھسالک صوصمخ ھسخن

مطالب فھرست
(PP. 2-4) طھبورم قوقح ریاسو ،یصوخص میرح،یشزومآ مھانرب ،اھ هدنورپ،یجنس رظن  ھناالسھیالعطا 2020-21

(pp. 4-7) 2020-21 تکرش عنم یاھ ھنیزگ

خودر یاھمفر

مومع یارب امنھار ھچباتک تاعطالا راشتنا اب تفلاخم

تکشر عنم تسا 2020-21: 

•(p. 10-11) 
(p. 12) اھنامزاس ھب تعاطالا راشتنا اب تفلاخم • 

(p. 12) شترا رد مادختسا نیلوئسم ھلیسوبزومآ نشاد تاعالطاب یسرتسد اب تفلاخم
)p. 13(ھسدرم در هاورشمیابر تکشر عنممفر

• 
• 

بخواند؟ را کتابچھ این باید کسی  چھ
 اھنآنادزنرفھکییندلاو.ددنرگعلطمناشایھلیتؤسموقوقحزااتدنکن ھعلاطمارھبچاکت نای دایبناستررپسوندیلاوھیلک

اریز دنیامن ھعلاطم ار (K-8, 9-12) ھطوبرم هرود صوصخم یتاعطالا یھا ھچباتک تسیبایم دنتسھ فلتخم یاھسکالرد
 .ندشاب یم توافتم یسالک حطسبھ جھتو اب تکرش عنم قوقح و اھتشاددای

نماید؟ امضاء را شده تکمیل شرکت منع فرمھای باید کسی چھ
 ھیلک ای کی رد )غلابزومآ شناد(زومآ شندا دوخ ای و دخو دنفرز ندکر تکشر اب ھک یغلاب موزآ شناد ای ،تسپرسر ،یلو ھر

.  دھد یلحوت ھسردم بھ و هدرک لیمکت ار طھوبرم )یاھ( مرف تسایبمی ،دشاب فلاخمرزی یاھلیتاعف

ھطوبرم تاراشتنا ھسردم ھب طوبرم تایرشن ریاس و ھسردم ھمانلاس ھچباتک یارب زومآ نشاد تاعالطا راشتنا • 
 • FCPS زا جراخ یھانامزاس ای دارفاب امنھار ھچباتک رد دوجوم یصخش تاعطالا راشتنا
یاھ ھمانرب ای یعامتجا یاھ ھناسر ،تیاس بو ،ویدیو ،ملیف ھیھت ردزومآ شناد مسا و ،ادص ،ریوصت زا هدافتسا • 
اھ ھناسر ھ یسوب هدشرشتنم ل
ھ.ناخباتک ھب یواسم یسرتسد هژورپ و ھسردم یا هرواشم یاھ ھمانرب رد تکرش • 
شتر یراب مداخستا نلیؤسم ھب تاعالطا راشانت ا • 
• .ھسردم متسیس زا جراخ یاھنمازاس ھب تاعطالا راشتنا

Fairfax County Public Schools, Office of the Superintendent 
8115 Gatehouse Road, Falls Church, VA 22042 



      

      
       

 
     

       
              

     
                     

              
       

  

 
     

 
                  

  
    

   
   

    
                   

  
 
                

 

                   
  

           
            

     
   

                  

    
     

                  
    

        

 

ھالناسھعیالطا 21-2020 ،یسرد یاھ ھمانرب ،اھ هدنورپ ،ینجس رنظ یارب
ھطبورمققوح وی،صصوخمیرح

غبال نازموآ شناد و نیدلاو ققوح
 ،زومآ شناد تیامح قوقح ھیحالصاو 99 دبن 20 USC §1232g, 34 CFR ,(FERPA) ؛یصوصخ میرح و هداوناخ شزومآ قوقح

20 USC § 1232h, 34 CFR 20ناستردبی و ائیدابت هرود شزومآ نوانق 98 دبن USC §§ 7165, 7908 10 و USC § 503 
 راتخم دوخ ھک لاس 18 ریز و ،لاس 18 یالاب نازومآ شناد ،نیدلاو یارب تکرشو ،یسرزاب ، يروآ دای ھنیمز رد ار یصاخ قوقح
 عمن یاھمرفلماشناچنمھھچابتکنای .دھد ميرارقامشسرستدردقوقحھونگنای درومردار اتیعالطاھچابکت نای .دایمن مي ھمارفدستنھ
 هدرک لیمکت ارآن دایب دایمن کترش هدش ھتفرگرظرند یاھ ھمارنب زا ضیعربد نادتنزرف دھیاوخ یمن امش ھکیتروصرد ھک دشاب يم تکرش
یچھ لاسرا و ءاضما ھب مزلم ،دیرادن یتفلاخم ھچباتک نیا رد هدش هداد حرش یاھ ھمانرب اب ھکیتروص رد .دھید لویحت ھسردم ریدم ھب و
 .دیشاب یمن اھ مرف زا کی

COVID-19 
 تروص ھب 21-2020 یلیصحت لاس زا یشخب یارب لقادح یسالک یاھ تیلاعف و سیردت ، Covid-19 ریگ ھمھ یرامیب ھب ھجوت اب
، دنتسین هدنز تروص ھب سیردت هدھاشم ھب رداق ھک ینازومآ شناد یارب ھک دنتسین مزلم اما ، دنناوت یم نیملعم د.درگ یم لامعِا یزاجم
دایب،دوشهدھاشمیزاجمسالکردنازتومآشاندهرھچھکدیستنی لایمرگا.دننکطضباررگدی یاھلیتاعفو هدشهدادشزومآسورد
 سالک رد طبض ھب لیام ھک ار یتاعالطا ھنوگ چیھ ھک دوش یم یروآدای نازومآ شناد ھب د.ینک شوماخ ار نیبرود سرد تاعاس لوط رد
.درناذگ مینکارشتاھبدستننی

یجنس رظن
ھمھ ای و یرامآ یاھ یجنس رظن زا کیرھرد ناتدنزرف ھکنیازا لبق دیراد ار قح نیا امش :یجنس رظن و یرامآ یاھیسررب اب تقفاوم
 مالعا تسا هدش هدرب مان ریز رد ھک یدراومزا کیرھ رد ار دوخ تقفاوم دیامن ترکش هدیدرگ یلام تیامح و ھیھت لاردف طسوت ھک یسرپ

 شاندهداوانخایزومآشاند انیورای حیور التکشم؛نیدلاوایزومآشاند اتداقعتاو سیاسی یاھیگستباو:زادنرتاعب دراومنیا؛دکنی
 هرابرد یداقتنا تارظن زاربا ؛زیمآریقحت و یصخش دض ؛یعامتجا دض و ینوناق ریغ یاھراتفر ؛یسنج یاھراتفر و رکف زرط ؛نازومآ
 ءادا ؛ینید ناربھرو ،ناکشزپ ،ءالکو اب طباور لثم ینوناق و یقوقح طباور ؛دراد یگداوناخ کیدزن طباور اھنآ اب زومآ شناد ھک یناسک
 یرورض طیارش زیتائح نعیت یارب ھک یدراومزارغی( هداوانخ دمآرد نازمیو ؛ندیلاو ای زومآ شاند اتداقعتا ای اھیگستابو ،دینی سمارم
 .)تسا

عمنب نفترگرظنردنودب،دکنی عمن جیسن رظنھونگرھردتکرشزااردوخزومآشنادھکدیرادارقحنیاامش :تکرش عنم قح
 و یتسردنت اب طابترا رد ،یکشزپ تاعالطا ای دشابیم هدمآ الاب رد ھک ینیاونع اب ھطبار رد یتاعالطا یروآ عمج ھمزال ھک ،یتاعالطا

 ،هدش لرتنک یعونصم داوم زا هدافتسا ھب طوبرم تاعالطا ریاس ،ونیانقرغی داوم ای اتانیخد ،لیکلا اتوبرشم اب ھطابر رد یراتفر متالس
 .دشامیب ساسح رایسب درادپنمی سرادم هردیم ھیئت ھک اتیعالطا ھونگ رھ ای

رھ دروم رد تسا نکمم ھک یجنس رظن کی یرازگربزا لبق زور 30 لقا دح ، FCPS:یجنس رظن یسرزاب ھب طوبرم قوقح و ھیعالطا
د.ینک رورم و ینیبزاب ارنآ تاجردنم و یسرپ ھمھ دیناوت يم نینچمھ امش و دناسر یم امش عالطا ھبًابتک ،هدمآ الاب ھک یدراوم زا مادک
.دائیمنیزبینابدشناب مي سیرپھمھواھسیرربھونگیناابطاتبراردھکار ائيھمعلاروتسد اتجردمن و سیرپھمھدانیوت مي نچنیمھامش

 اھلعملاروتسد و یسرد بطالم
یسرد یاھ ھمانرب زا یشخب ناونعب ھک ار یشزومآ داوم و بلاطمزا تمسقرھ ھک دیراد ار قح نیا امش :سیرد بلاطم یسرزاب
 FCPSانتیک سکفرفی یلتود سرادم 3011-3002 یاھھویروتاررقمددیجیاھھخسن.دائیمنیزبینابدرنیگ مي رارقهدافستادروم
 یارب دیناوت یم امش د.ھد یم رارق سرتسد رد ار یرتشیب یئزج تاعالطا )www.fcps.edu رد FCPS تیاس بو رد هدش روظنم(
.دکنی ستاوخرد ھسردمردیم زاشیزومآداوم زبینیاب

FCPS 2020-21 Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 2 ھفحص 

http:www.fcps.edu


         

    
                    

     
                  

  
            

                     
     

             
 
       

                    
                 

    
                   

             
          

         
                     

                   
                     

            

          
                   

       
               

                 
  

   
 

  
                   

                
  

       
    

         

    
    

                       

 

 

 :ینبد و یکشزپ تاشیازمآ
داینمنفاعم دنیب اتشایمزآزایضعربد کترشزاارناشدزنرفھکدشنابھشتادارهزاجانیاندیلاودراد مي امزلالاردفنوانق
نوانقھلسیوبھکیدنب اتشایمزآ FCPS ،یرارطضا دراوم ءانثتساب د.نشابن یمازلا تلایا نیناوق طسوت تاشیامزآ نیا ھک یترورصد
.ستاهدشنھائرایدنب اتشایمزآیارب کترشعمن مرفچھی ھچابکت نایرد،ھجنتی رد.داند مينیرورضاردشابهدشن یتوصت لتاای

 زوآم شناد ندهورپ
هدنورپ ھیلک ،ھسردم ھلسیوب کتبی ستاوخرد تفارید خریات زازور 45 فرظرد ھک دیراد ار قح نیا امش :زومآ شناد ندهورپ یسرزاب
 ریدم زا و هدرک صخشم دکنی زبینیاب دھیاوخ می ھک ار بیلاطم دایب امش .دائیمن ھیھت یکپ اھنآ زاو هدادرارق بینیزاب دروم ار نادتزنرف یاھ
 نکمم د.ومن دھاوخ علطم دنتسھ سرتسد لباق ینیبزاب یارب اھ هدنورپ ھک یلحم و نامز زا ار امش ھسردمریدم .دکنی ستاوخرد نادتزنرف
 .دوشھفترگرظنرد ھیجودائیمن مي تساوخردھک ائیھیکپ تفاریدیارب ستا

 فالخرب ای هدوب هدننک هارمگ ای تسردان شیزومآ هدونرپ زا شیخب ھکاینب داقعتا رتوصرد :زومآ شناد قباوس و اھ هدنورپ ھیحالصا
 رکذ اکتب ھسردمردیم یارب حضاو روطب دایب امش .داییمن ارآن حالصا ستاوخرد ھک دیراد ار قح نیا امش ،دشایبم صیوصخ ریمح قوقح

 یوصخص ریمحفالخربایهدکنن هارمگ،ستردانارچھکدھیدحضیووت ،دائیمنصخشمدوشهدادرغییتدھیاوخمی ھکار شیخبودکنی
 قح امش ھک درک دھاوخ مالعا و ،داد دھاوخ عالطا امش ھب FCPS ،دنک در ار امش تساوخرد FCPS رگا ت.سا ناتدنزرف تاعالطا
.دشدھاوخرارقامشراختیاردار یرشتبی اتعالطارظنددیجت ستاوخرددونرونانیوقهراربدو،دریادرظنددیجتتساوخرد

یرادھگن اتررقم قبط هدش ظیمتن یاھ ھمارنب ساسارب نازومآشاند یاھ هدنورپ زا :زومآ شناد یاھ ندهورپ زا یرادھاگن و یناگیاب
 ینازومآ شناد نیدلاو د.درگ یم یرادھگن و تبقارم FCPSیاھهدونرپ یتردیمیامھنارطابوضو 6470 ھیور ریخا ھخسن رد جردنم
 یارب ناشدنزرف ھب طوبرم صوصخم شزومآ یاھ هدنورپ ھک دنشاب ھتشاد عالطادایب دان هدش امن ثبت صوصخم شزومآھمارنب رد ھک
 ایو،دونش می لقمنت ،دکنن می لمیکتاراینیجروی شزومآ ھیئت ھمانربای،دنوش می لصیحلتاغرافزومآشنادھکاین زادعبلاسجپن دتم
لیلدب.دشدھناوخهدربنزبیااھھدونرپنای ،لاسجپن زادعب.دشدھناوخیرادھاگندشابتویلواردھکدرومرھو،دننک می لصیحتکرت

ندیلاو.درگی رارقندیلاوایزومآشاندزانی دروماایزمرایسای لیمهرامشیارب ستانکمماھهدونرپنای رددوجوم اتعالطاھکاین
 .دننکتساوخردلبقزاتساییبمدنرادجایحتااھآنبھک ائیھهدونرپیکپ تفاریدیاربھکدشنابھتشادرظرند

 یلیصحت هدنورپ رد دوجوم یصخش تاعالطا FCPS ھکنیازا لبق ات دیراد ار قح نیا امش :زومآ شاند هدونرپ تاعالطا راشانت
 هدومندآییتندیلاو قتفاومنودبارآن ءاشفاًاحریصتلاای ایلاردفنوانقھکآن رگم،دکنی المعااردوخ قتفاومدھدراشتانارنادتزنرف
 2701 هررقم و 2701 یھور یراج طباوض و FERPA تاررقم تحت طقف نیدلاو تقفاوم نودب زومآ شناد هدنورپ تاعالطا راشتنا د.شاب
 شاندیاھلیتؤسموقوقحھچابکت(2601 هررقم دیدج طباوض و FCPSردزومآشاندهدونرپ یتردیمیامھنار.دشاب می رذیپناکما
 دشیاب ھتشاد ھجوتًافطل.دھد می رارق سرستد رد زومآشاند هدونرپ زایرادھاگن اتررقم ھینمز ردار یرشتیب اتزئیج )R]&[SRزومآ
 د.رادن یلبق تیاضر و تقفاوم ھب ترورض دنشاب ھتشاد یشزومآ ینوناق دصاقم ھک ھسردم نیلوئسم ھب تاعالطا ندادرارق سرتسدرد ھک
 و تشادھب شخب نانکراک ھلمج زا( یکمک رداک وضع ای و ،ملعم ،تسرپرس ،یرادا لوئسم ناونعب ھک تسا یصخش ھسردم ماقم کی
 تھج یتناک سکفریف یتلود سرادم ھک یتکرش ای صخش ؛دنک يم تمدخ سرادم هریدم تئیھرد ھک یصخش ؛)نوناق نیرومام ،یکشزپ
 و ،زومآ شناد ،نیدلاو زا یکی ای ،)نامرد صصختم ای ،یکشزپ رواشم ،سرباسح ،لیکو لثم( تسا ھتسب دادرارق اھنآ اب یصاخ راک ماجنا
امجان یاربھسردمنلیوسئمرایسھبکمکیاربای،اتایکشھب گیدیسر،طیاضبان ھمیتکلمث ،میسریاھھمیتکردنالبطوادرایسای
"دشابهدشمادخستا FCPSھلسیوبوشفایظو  ھفظیوکیندانسر امجانبروظنمھبقابوس سیررب زوملیاعنمھب"ونیانق شیزومآعفامن.
 دھاوخیم ای و هدش مان تبث اجنآ رد ناتدنزرف ھک یشزومآ قطانم ای سرادم ریاس نیلؤسم ھب تاعالطا راشتنا یارب نینچمھ ت.سا یصصخت
 یشزومآ قطانم ای سرادم ریاس تساوخرد ھب ھجوت اب ار اھ هدنورپ ھنوگنیا FCPS.درادن رتورض لیقب ایتضردایمن امن بتثاجآن رد
 و شزومآ سیئر تنواعم رتفد اب ستایمیب درناد لاؤس FCPSزومآ شناد هدنورپ تاررقم ھنیمز رد ھک ینیدلاو د.راد یم لاسرا اھنآ یارب
.درنیگب سامت دراد هدھعبار نادتزنرف ھسردم لیتوسئم ھک ھقطنم شرورپ

 زومآ شناد یاھھدنورپ تاعالطا راشتنا اب تقفاوم و ،اھھدنورپ حالصا تساوخرد ،اھھدنورپ یسرزاب قح :غلاب زومآ شناد قوقح
 جراخ نیدلاو یتسرپرس یاول زا نوناق قبط ای و دسریم یگلاس 18نسب زومآ شناد ھکیماگنھ تسا هدش هداد حرش الاب تمسق رد ھکیروطب
دانمب قیاباھآنبھستابوزومآشاندھکانیمزاتھکدراداررایختانای FCPS،دچنرھ.ددرگمی لقمنت زومآشاندھبندیلاوزا،دوشیم

3FCPS 2020-21 Opt-Out ھفحص Forms Packet • Grades 9-12 



      

     

           
            

                
    

        
          

              
                 

 
            

                    
               

  
  
                 

                      
          

                       
                

    
   

        
                

        
     

       
       

         
       

  
   

         

                  
   

             
   

                    
   

 
    

 
 
 

.دکنن فتایردارآن اتعالطا ای و هدرک یسرزاب ار اھ هدنورپ ھک دھدب ار هزاجا نیا نیدلاوب

 عالطا یارب ار تسا هدش هداد ساصتخا نازومآ شناد ھب ھک یئاسانش هرامش FCPSرسادم: FCPSزومآ شناد یئاسانش رهامش
 تھج FCPS طسوت طقف FCPS رد نازومآ شناد یئاسانش هرامش ).FCPSردزومآشاند ائیسانشهرامش(دکن مینرشمنت وممع
 متسیس زا یخرب ھب یسرتسد ناکما نازومآشاند ات دھد یم هزاجاو درگی یم رارق هدافتسا درمو نازومآ شناد یشزومآ یاھدونرپ تریدیم
 درف ھب رصحنم نازومآ شناد زا کیرھ یارب بیکرت نیا ھک دنشاب ھتشاد روبع زمر زا هدافتسا تروص رد ار FCPS یکینورتکلا یاھ
Google ھلمج زا ،صاخ یشزومآ یاھ ھمانرب زا یخرب ،دنچرھ د.شاب یم Apps ھئارا ار اھربراک مان زا یتسرھف ،شزومآ صوصخم 

 شناد ھمانرب نیا رد ات دھد هزاجا ھک تسا نیا امنھار تسرھف زا فدھ د.ریگ یم رارق FCPSنازومآشاندھلیکسرستدردھکدھد می
 ت.سا امش دنزرف FCPS ائیساشن هرامش ربراک امن نای .دکنن یراکمھ سالک یاھ هژورپ رد رگدیکی اب و ،درنیگب سامت رگدیکی اب نازومآ

 لیمکت ار 8ھحفصردتکرشعمن رمف،ددرگرشمنت نالیآن یامھنار سترھفردنادتزنرف FCPS یئاسانش هرامش ھک دیھواخ ینم راگ
 زا ،درک دھاوخ یریگولج تسرھف نیا رد ناتدنزرف دروم رد تاعالطا ھنوگ رھ راشتنا زا ھک دینک باختنا ار اھ ھنیزگ زا یکی ای و هدرک

 FCPS ییاسانش هرامش راشتنا زا اھنت ھک دینک باختنا ار Dھزینگ،ایو،لیصیحلتاغرافیاھھمارنبوزومآشندا ھنالاسیابھاتکھجمل
دراوزاارناتدزنرف،اھھزینگزاکیرھ ابخانت .درکدھاوخیرگیولج شیزومآیاھھمارنبیاربنالیآن یامھنار سترھفردنادتزنرف
یستثنم ،شایھسالکمھ اب کرتشم نالیآن یاھ هژورپ ای فلیاکت امجان یارب دوخ FCPSائیساشن هرامشزاهدافستاابمستسی ھبندش
 د.رک دھاوخن

دروم دناوت مین شیزومآ صاخ یاھ ھمارنب ھب یسرستد یارب ائیھتن ھب ،زومآ شاند FCPSائیساشن هرامش ھک دشیاب ھشتاد ھجوت افطل
 طسوتداییتایوروعب زمرداننم(دنکداییتارررباک ویتھھکدشابرگدی لماعدچن ایکیابطارتباردھک انیمزرگمدرگیرارقهدافستا
ھک دشیاب ھشتاد ھجوتًافطل).دشاب می زاجم هدنکن تساوخرد صخش یارب رظن دروم هدنورپ ھب یسرتسد تروص نیا رد ھک ،نیلوئسم
ھمارنبابھطابرردھکیقتوزارغی ھب،دوش مینهدافستا FCPSزاجراخرد لیلیدچھی ھبزومآشاند FCPS ییاسانش هرامش
 ھظحالم 7 ھحفص رد ار تکرش عنم زا Eھزینگ ؛دریگ رارق انتیک سکفرفی لتود راختیا رد ) LEAP(ھانخابکت ھبیواسم سیرستد
 تسا نکمم ھک یرگید تاسسوم طسوت زومآ شناد FCPS یئاسانش هرامش ،)یلم هرامش( یتیرویکس لاشوس هرامش فالخ رب د.ینک
 .دوش یمن هدافتسا دراذگب رثا زومآ شناد یلام ،یکشزپ ،یعامتجا ،یصخش قباوس یور

 دننک یم راک FCPS یارب ھک یراجت تاسسؤم ای و FCPS نانکراک طسوت تسا نکمم امش دنزرف :زموآ شناد یاھویدیو و ریاوصت
سکع ،لامث ناعنو ھب ،درگی رارق دیووی ھھیت ای یرادرسبکع دروم FCPSشیزومآیاھ ھمانرب اب طرتبم یاھلیتاعف رد هدافستا ھتج
 شندا یبایزرا یارب ای معلم ھیلسوب یزورآماک ھامنرب یارب ھک یسالک یاھ تیلاعف زا هدش طبض یاھ ملیف ای زومآ شناد ییاسانش تراک
 دنک هدافتسا یمومع دصاقم یارب ار ناتدنزرف سکع تسا نکمم FCPS ،یلخاد فراصم رب هوالع د.ریگ یم رارق هدافتسا دروم زومآ
 FCPS یساکع تادیلتو رد ار ناتدنزرف یادص ای و مان ،ریوصت تسا نکمم زین FCPS ھ.سردم ھمانلاس ھچباتک رد امنھار تسرھف لثم
 د.نک رشتنم ،یعامتجا یاھ ھناسر ھلمج زا ،ددرگ یم یتسرپرس FCPSھلسیوبھک اتیغلیتب یاھھمارنبرگدی ای

رددشابهدشھھیتنادتنزرفزا FCPS طسوت ھک یئویدیو ای و سکع ھنوگ رھ ،دینک باختنا ار یلک ھنیزگ امش ،تکرش عنم مرف رد رگا
د.شاب زاجم لاردف ای یتلایا نیناوق ساسارب نآ راشتنا ای و دیشاب هدرک تقفاومًابتک امش ھکنیا رگم دوش یمن رشمنت FCPS زا جراخ
 سالک رد ییاھ ملیف نینچ ، لاح نیا اب د.ش دھاوخن تکرش عنم طورش لماش دوش ھتفرگ یزاجم یاھسالک رد ھک زومآ شناد ملیف ای ریوصت
 ،دینک باختنا ار ھنیزگ نیا امش رگا د.ریگ یم رارق سالک نازومآ شناد ریاس رایتخا رد سورد شزومآ هدھاشم روظنم ھب طقف یزاجم
.دش دھاوخن رشتمن ھسردم ھمالناس ھچابکت رد ناتدزنرف سکع

 یستررپس اتیغلیتب یاھھمارنبرگدی ای FCPS سیاکع اتدلیورتدناتدزنرفیادصو امن،رویصت،دنیک ابخنتاار C ھنیزگ امش رگا
 د.ش دھاوخ روظنم ھسردم ھمانلاس ھچباتک رد ناتدنزرف تاصخشم د.وش یمن هدافتسا FCPSھلسیوبهدش

 ھیھت FCPS طسوت ھک ناتدنزرف یاھسکع راشتنا زا FCPS دنرکددوحمببس C باختنا و یلک عنم باختنا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 ای یشزومآ یاھزاین یارب ھک ییویدیو یاھ ملیف ای و سکع ھیھت زا ار FCPS ،تکرش عنم یاھ ھنیزگ زا کیچیھ د.وش یم ،تسا هدش
 ناگدنکن تکرش طسوت ھک اییھودئوی ای اھسکع زا هدافستا ای راشانت FCPSدشیابھشتادھجوتنچنیمھافطل.دکن مینعمن ،ستا انیگرزاب
 و اھ تیلاعف نیا د.نک یمن لرتنک ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب و دوش یم ھیھت اھدادیور در ضراح
 ،زیاوج یادھا مسارم و یلیصحتلا غراف ،ھسردم یاھ مانرب زا یخرب یارجا و شیامن ،ھب دوش یمن دودحم اما ،زا دنترابع اھدادیور
 ،دنک یم لرتنک ھسردم تاعاس لوط رد ار اھ ھناسر ھب یسرتسد FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو یاھدادیور و ،یسالک یاھ ینامھم
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 عنم یلک ھنیزگ اھنآ نیدلاو ھک ینازومآ شناد یارب ار ادص شخپ ای ویدیو ، سکع ھب اھ ھناسر یسرتسد یتناک سکفریف یتلود سرادم
 د.رک دھاوخ بلس ، دنا هدرک باختنا ار C ھزینگای کترش

 یروترکیاد ای انمھار تسرھف تاعالطا
ار اتیعالطاننیچراشانت ندیلاوھکاین رگم-دھد می هزاجاندیلاو کتبی ایتضر نودبار زومآ شاند هدونرپ اتعالطا راشانت لاردف نوانق
 یمن روآ نایز رظنب نآ راشتنا یلک روطب ھک تسا هرمزور یتاعالطا عبنم کی یروتکریاد ای امنھار سترھف تاطالعا .دشنابهدرکعمن
سرستدردوهدشهدانجگن ھسردم اتراشتانرد ستانکمم اتعالطاعوننای ،دیکن عمنارنآراشتان امشھکرتیوصردً،اتجنتی .دشاب
 یمن دودحم تاعالطا نیاب یلو( ددرگ یم ریز تاعالطا لماش FCPS امنھار تسرھف تاطالعا .دیرگ ارقر ھسدرم از جارخنایضاقتم
 د):وش

 .راعتسم مان ھلمج زا مان •
د.نا هدش ھتخانشًامسر ھک یئاھشزرو و اھتیلاعف رد تکرش •
 .زنو ودقھبطبورمتاالعطا،یشزرومیتردتیضوعترصورد •
 ب.ایغ و روضح هدنورپ •
.اتراخفتاوزایجو ،یلصیحتکرادم •
 س.الک ھبتر و ھسردم مان •
 .ریواصت ریاس و اھسکع •
 د.ننک یم یگدنز اھنآ اب زومآ شناد ھک یدارفا ای ناسترپرس ای نیدلاو امن •
.دلوت خریات •
 ).دینک ھحظالم ارریز تسمق –ددوحم فادھایارب طقف( ندیلاو لمیای سردآ •
(ID(زوآم شندا ییاسانش هراشم •  ).دش دھاوخ رشتنم دش ناونع ھچباتک نیا رد ھک یدصاقم یارب اھنت زومآ شناد ییاسانش هرامش)

ھب ستا هدشرکذ الاب رد ھکار اتیعالطا راشانت دانومیت لتیاای ای لاردف نیانوق صاخ دراوم زا یضعب رد ھک دشیاب ھشتاد ھجوتًافطل
 امنھار تسرھف رد دوجوم تاعالطا راشتنا اب امش رگا یتح دنادب یرورض ایو هداد هزاجا دان ھفترگرارق داییت دروم ھک ائیھداھن ای صاخشا
نودب اجینیروی و هدحمت التاای شرورپ و شزومآھبار اتعالطاھونگاین راشانت لتیایاو لاردف ننیاوق لامث یارب .دشیاب هدرکن قتفاوم
 د.نھد رارق یبایزرا دروم تامازلا ءارجا و تیاعر ظاحل زا ار FCPS دشناب ھتشاد هزاجا اھنامزاس نیا ات دنک یم زاجم نیدلاو قفاوت

 ھب و ،دنزب ھنیس ھب ماع ءالم رد ار دوخ ناشن ای و ییاسانش تراک دھاوخب زومآ شناد زا تسا نکمم FCPSھکدشیابھشتادھجوتًافطل
 راشتنا تھج FCPS زا یریگولج رد دوخ تکرش عنم قح زا دناوت یمن طیارش دجاو زومآ شناد ای و نیدلاو د.راذگب شیامن ضرعم
 نکمم زومآ شناد ییاسانش هرامش و مان د.نک هدافتسا badge ییاسانش ناشن ای و زومآ شناد ییاسانش هرامش دننام امنھار تسرھف تاعالطا
 د.وش ھتشاذگ شیامن ھب ،تکرش عنم تیعضو نتفرگ رظن رد نودب یزاجم یشزومآ طیحم رد تسا

 امنھار تسھرفدر ھک یتاعالطا د.ریگ تروص فلتخم یاھتروص ھب تسا نکمم یروکتراید ای امنھار تسرھف تاطالعا یمومرعاشتنا
 ،یعمج طابترا لئاسو ،لاثم یارب ،دریگ رارق FCPS سرادم متسیس زا جراخ ناگدننک تساوخرد رایتخا رد تسا نکمم ددرگیم جرد
 نینچمھ امنھار تسرھف تاعالطا .یتناک و تلایا یاھیگدنیامن ای و ،PTAs ھسردم و ھناخ نمجنا لثم ،سرادم اب طابترا رد یاھنامزاس
 :دننامدندرگرظومن درگی می رارق وممعسرستدرد رمادمروطبھک FCPS ایھ ھیرشن رد تسا نکمم

).اھسکع( ھسردم ھمانلاس ھچباتک •
 ی.سالک تسیل و اھ میت ءاضعا یماسا تسیل •
 یقیسوم و ،یشزرو یاھ تیلاعف ،رتآت ،یلیصحتلا غراف نشج یاھ ھمانرب •
 یشزرو یاھدادویر و ،ھسردم یاھلیتاعف ،یرھن یاھ ھمارنب ءارجا یاھودیوی •
 یشزرو یاھدادیور و ھسردم یاھ تیلاعف ھنیمز رد تالاقم •
 .داینمن می سبکیلصیحتھزینھکمکای،زایوج،تاراخفتاھک انیسکتسرھف •

 اھنت تسا نکمم تسا ھتفرگ رظنرد "دودحم دصاقم یارب" ناونع ھب FCPS ھک امنھار تسرھف تاعالطا داوم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 دش دھاوخن رشتنم یلکروطب تاعالطا ،دینک باختنا ار راشتنا مدع امش رگا ؛ددرگراشتنا ھعماج رد هدش صخشم یاھنامزاس زا یخرب یارب
 رتشیب تاعالطا بسک یاربًافطل د.شاب زاجم یتلایا ای لاردف نوناق ساسارب تاعالطا راشتنا ای و ،دینک تساوخرد ارنآ ابتک امش ھکنیا رگم
 د.ینک ھظحالم 6 ھحفص رد ار دودحم عنم تاناکما B و A یاھ ھنیزگ رد
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 غراف ناتدنزرف ،رگا ،دنچرھ .رددگیم 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشابیم 21-2020 یلیصحت لاس یارب اھ ھنیزگ باختنا
 ردنادتزنرفھک انیمزرد کترشعمن درومردامش ابخانت نریخآھبناچنمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS ستمسی ایهدشلصیحلتا

FCPS ھبامشھکینارگمدراذگ می امرحتا ستاھشتاد کترشFCPS یاربامش اتانکما.دشاب مینربعتمناابتخانت رگدی ھکدھیدعالطا
ناتدزنرف اتصخشم دلیایم رگادشیاب ھشتاد ھجوتًافطل .ستا هدش هداد حرش ریز رد امنھار ھچباتک تاعالطا زا یخرب ای ھیلک ندرک دودحم
 رھ یارب امش باختنا .دنیکن باختنا ار دراوم ھیلک رد تکرش عنم ھنیزگ ،ددرگروظمن لیصیحلتاغرافھمارنبایھسردمھمالناسھچابکت رد
دھاوخن فذح ھسردم لیصیحلتا غراف ھمارنب ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک ھمانرب رد تکرش زا ار ناتدنزرف ،دودحم عنم یاھ ھنیزگ زا کی
 د.رک دھاوخ عنم تسا هدش هداد حرش و هدش هدز تمالع ھک ار یدروم اھنت ؛درک

 )ودحدم و یلک( انمھار تسرھف تاعالطا عنم تاناکام
 FCPS ھک ینعم نیدب د.یامن یم یریگولج امنھار تسرھف رد ناتنزرف تاصخشم و تاعالطا ھیلک جرد زا :یلکعمن ھزینگ.1
 FCPS زا جراخ نایضاقتم زا کیچیھ رایتخا رد تسا هدش ھتخانش یروتکریاد ای امنھار تسرھف تاعالطا ناونع تحت ھک ار یتاعالطا
 یاھنامزاس و یرھش و یناتسا یاھ یگدنیامن و ،PTA نایبرم و ءایلوا نمجنا لثم ،ھسردم اب طبترم یاھ نامزاس ھلمجزا( داد دھاوخن رارق
ھک ستاعنمنای ھبنچنیمھنای.دشابهدشنیمضتیلتاای ایلاردفننیاوقھلسیوب اتعالطاراشانت ردھکینارگم)ھسردم تمسسی زاجراخ
 یاھ امھنرب ،ھسردم امھنلاس چھباتک لھجم زا،ددیرگدھاوخنرظونمدنریگمیرارقوممعسرستدردھکھسردم اتریشنردنادتزنرف

راشتنا امش ،یلک تکرش عنم ھنیزگ باختنا اب ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل ی.ئویدیو تالوصحم ،اھسکع ،زیاوج تسرھف ،ییلصحتال غرفا
,C یاھ ھنیزگ رد هدش هداد حرش تاعالطا D ,A,B ، ًامامت ار ھسردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس ھب تاعالطا راشتنا اب تفلاخم نینچمھ و

.درکدھیاوخعمن

 سرتسد رد تسا نکمم تسا هدیدرگ فیرعت یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا ناونعب ھک یتاعالطا :ددوحمعنم نھیزگ.2
 تسیل ،ھسردم ھمنلاس ھچباتک ھلمج زا دشاب ھسردم یلخاد تاراشتنا لماش تسا نکمم نینچمھ و دریگ رارق FCPSزا جراخ نایضاقتم

تاعالطا ھک تسا ینعم نادب نیا ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د.نریگ یم رارق مومع سرتسد رد ھک یئیودیو تالصوحم و ،اھسکع ،زیاجو
 هرامش و سردآ ،یگناخ ای یلصا نابز ،زومآ شناد تیسنج" (دودحم هدافتسا یارب" ناونعب هدش یئاسانش یروتکریاد ای و امنھار تسرھف
 لیبق نیا اھنامزاس نیا ھک دیھاوخ یمن امشرگا د.ریگرارق هدآم B ای A یاھ ھنیزگ رد ھک یئاھنامزاس سرتسد رد تسا نکممزین )نفلت
 ار ناکما نیا امشب C ھزینگ ابخانت .دکنی ابخانت اردرومودرھای B ای Aیاھ ھنیزگًافطل ،دننک تفایرد ار امنھار تسرھف تاعالطا

.ددرگیستثنمدنکمی یسترپرساراھآن FCPS ھکراشتان لابقیاھھمارنبرایسای سیاکع اتدلیوتشخپاریاشانت زانادتزنرفھکدھدمی

 ،PTAs نایبرم ءایلوا نمجنا سرتسد رد ار نیدلاو نفلت هرامش و نیدلاو لیمیا ،زومآ شناد سردآ FCPS تسا نکمم.A ھزینگ •
نای زادستنھ سرادمابھطابرردھک اییھانمزاسعومجمرد.دھدرارقسرادمھبطوربمیاھانمزاسرایس،ویتیقتیاھانمزاس
 یارب نینچمھ و )هدش پاچ ای و یکینورتکلا تروصب( دننک یم هدافتسا یروتکریاد ای زومآ شناد یماسا تسرھف راشتنا یارب تاعالطا
e-ستمیسقریطزادوخدزنرفھسردمو FCPS زا نانچمھ امش د.وش یم ھتفرگ راکب سرادم یاھتیلاعف اب ھطبار رد امش اب سامت

Notify یم راک سرادم اب ھک ییاھنامزاس سرتسد رد ناتدنزرف نفلت هرامش ای سردآ ھک دیھاوخ یمن امش رگا د.ینک یم تفایرد لیمیا 
 د.ینک باختنا ار A ھنیزگ دریگ رارق دننک

 تلایا ناگدنیامن سرتسد رد ار نفلت هرامش و نیدلاو لیمیا ناتدنزرف سردا ھب طوبرم تاعالطا تسا نکمم FCPS ساردم.Bھزینگ •
 یمن رگا.دشابدفیمھسردمایزوماشانداتمدخھائراھبدانوتمی اتعالطانیچن ھکدھدصخیشت FCPSھکیرتوص رد دھدرارق انتیک و
 ار B ھنیزگ ،دریگرارق یرھش ای یناتسا یاھ نامزاس رایتخارد ناتدنزرف هراب رد یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا ھک دیھاوخ
 .دنیکباخانت

 یعامتجا یاھ ھناسر ،اھ تیاس بو ،یرادربادص و ویدیو ،ینویزیولت یاھ ھمانرب FCPS سکفریف یتناک یمومع سرادمC. ھزینگ •
 ستانکمم اتیدلیوتنیچن .دکن هدافستاوایادصایو ھیابشتریوصت،امشدنزرف امنزا ستانکممھکدنکمی دلیوت)کوسبفی داننم(
 دیھاوخ یمن امشرگا د.شاب یم FCPS اب نآ عیزوت و نیودت ،یپک قح ھک دریگ رارق هدافتسا دروم ای و ھتخورف یشزومآ دصاقم یارب
ھمارنبزاارنادتزنرف C ھزینگ ابختان(.دکنی باخنتاار C ھنیزگ ددرگ روظنم تادیلوت ھنوگنیا رد ناتدنزرف یادص و ،مان ،ریوصت

.)درک دھاوخن نیستثم ھسردم ھمالناس ھچابکت

 طسوت ھک ناتدنزرف وئدیو و اھسکع راشتنا زا FCPS دنرکددوحمثاعب C باختنا و یلک عنم باختنا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
FCPS د.وش یم ،دنا هدش ھیھت FCPS یاربھک اییھدادویرردناگدکنن کترشطسوتهدشھفترگودئوی ایسکعزاهدافستاایراشانت

 یاھ ھمانرب زا دنترابع اھدادیور و اھ تیلاعف نیا د.نکیمن لرتنک ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای / و ،ھعماج یاضعا ،نیدلاو تکرش
 ھناسر ھب یسرتسد FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو تاقباسم و ،یسالک یاھ نشج ،زیاوج یادھا مسارم و یلیصحتلا غراف ،ھسردم یشیامن
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 یارب ار ادص شخپ ای ویدیو ، سکع ھب اھ ھناسر یسرتسد یتناک سکفریف یتلود سرادم ،دنک یم لرتنک ھسردم تاعاس لوط رد ار اھ
 د.رکدھاوخبلس، دان هدرک ابخانتار Cھزینگای کترشعمن لیکھزینگاھآنندیلاوھک نیازومآشاند

 ای و FCPS نانکراک طسوت تسا نکمم امش دنزرف ،دینک باختنا ار C ھنیزگ ای یلک عنم ھنیزگ امش ایآ ھکنیا نتفرگ رظنرد نودب
ای یرادرسبکع دروم FCPS یشزومآ یاھ ھمانرب اب طبترم یاھتیلاعف رد هدافتسا تھج دننک یم راک FCPS یارب ھک یراجت تاسسؤم
 ھمانرب یارب ھک یسالک یاھ تیلاعف زا هدش طبض یاھ ملیف ای زومآ شناد ییاسانش تراک سکع ،لاثم ناونع ھب ،دریگ رارق ویدیو یھھت
 ھنوگرھ ،دیشاب هدرک عنم ار ناتدنزرف امش رگا د.ریگ یم رارق هدافتسا دروم زومآ شناد یبایزرا یارب ای ملعم ھلیسوب یزومآراک
دش دھاوخن هداد رارق FCPS نانکراک زا ریغ دارفا سرتسد رد دشاب هدش ھیھت FCPSھلسیوبھکنادتنزرفزاودییوھھیتاییرادربکسع
.دشابزاجم لتاای ایلاردفننیاوقھلسیوبایودیکن قتفاومنآابًاتبکھکاین رگم

یئاسانش هرامش /ربراک مان ناونعب زومآ شناد یئاسانش هرامش زا تسا نکمم FCPS رد هدش ھتفرگراکب یاھ ھمانرب .D ھزینگ •
 مان زا یروتکریاد ای و امنھار تسرھف کی تسا نکمم نینچمھ اھ ھمانرب نیا د.نک هدافتسا تنرتنیا ھب زومآ شناد ندش دراو یارب
 برارک امندھیاوخمینھکرتیوصرد.دریگرارقاھھمارنبنیاربراکناکنراکونازومآشاندرایسسرستدردھکدکن ھھیتررباک
 تمالع ار D ھنیزگ دریگب رارق FCPS رازفا مرن یاھ ھمانرب رد یتسرھف نینچ رد )زوما شناد ییاسانش هرامش( ناونعب امش دنزرف
(دزنیب  )د.نکیمن ینثتسم اھنآ ییاسانش هرامش ای ر/براک مان اب اھ ھمانرب نیا ھب یسرتسد زا ار امش دنزرف Dھزینگ ابخنتا .

 یم ینابیتشپ یمومع یاھ ھناخباتک اب ھعماج دنویپ و یزومآ داوس یاتسار رد LEAP ای ھناخباتک ھب یواسم یسرتسد هژورپ .E ھزینگ •
 و اھ باتک و دھد ھئارا ار دوخ مان ، دنک ھعجارم یمومع ھناخباتک ھب دناوت یم زومآ شناد کی ، FCPS رد امن بتثللیدھب.دکن
 باتک دادعت ضرق د.وش یمن تلھم زا سپ لیوحت ھمیرج ای ھمحزلا قح لماش هژیو باسح نیا و ، دنک ضرق ھناخباتک زا ار اھ ھناسر
 رد یلاتیجید عیانم ای باتک ھس زا شیب ضرق ھب مزلم ینازومآ شناد د.شاب یم ملق ھس ھب دودحم ھعجارم راب رھ رد ھناخباتک مالقا ای
.دکنن هدافتسادوخدرادانستا یتوضع رتاکزادایبدستنھھانخابکت ھبھعجارمرابکی

FCPS رد تیوضع رودص یارب LEAP ،ھانخابکت ھبیکونیرتکلاستمسی قریطزاارزومآشاند اییسانشهرامشو گیداوانخ امنو امن
 و FERPA نیناوق اب قباطم تاعالطا یصوصخ میرح و ،دش دھاوخ ماجنا لاقتنا نیا د.ش دھاوخ لاسرا یتناک سکفریف یمومع یاھ

COPPA تاعالطا نیا و دوشیمن ھتشاذگ کارتشا ھب ییاسانش هرامش و مان زا ریغ ھب یزومآ شناد تاعالطا چیھ د.نام دھاوخ ظوفحم 
.دش دھاوخ یرادھگن ھانمرحم ) FCPL( سکفریف یتناک یمومع ھناخباتک طسوت

 طسوت یبتک تروصب تکرش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لباق لاس لوط رد LEAP ھمانرب زا تکرش عنم تساوخرد
دایب ناسترپرس ای نیدلاو .دشاب یم ارجا لباق یراج لاس یارب طقف تکرش عنم تساوخرد نیا د.درگ وغل زومآ شناد تسرپرس ای یلو
.دنکن لاسراددیج ستاوخرد کی ھلاسرھ

 ھمانرب زا تکرش عنم تساوخرد. LIS@fcps.eduدرییگب سامت لیمیا قیرط زا ھناخباتک تامدخ رتخد ابًافطل لاوس ھنوگرھ تروص رد
LEAP د.درگ وغل زومآ شناد نیدلاو طسوت یبتک تروصب تکرش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لباق لاس لوط رد 

 یروآ عمج ار نازومآ شناد یصخش تاعالطا FCPS.ھسردم مستسی زا جراخ یاھنامزاس ھلیسو ھب زومآ شناد تاعالطا زا هدافتسا
 سرتسد رد ار تاعالطا نیا و ،تسا هدیدرگ یئاسانش یروتکریاد تاعالطا ناونعب ھک یتاعالطا ریاس و ،سردآ ،مان ھلمج زا ،دنکیم
 ای تالوصحم نیا د.ھدیم رارقنازوام شناد و FCPS ھب تامدخ و تالوصحم ھئارا روظنمب FCPS بختنم یتراجت تاسسؤم زا یدادعت

 تبث ،نالیصحتلا غراف یروتکریاد یاھسیورس ،یلیصحتلا غراف مسارم نارادربملیف و نارادربسکع لماش ھسردم متسیس ھب طوبرم تامدخ
 رارق ھسردم متسیس زا جراخ یاھنازاس رایتخا رد ناتدنزرف یصخش تاعالطا دیھاوخ یمن امش رگا .دوش می لمپدی دیایت اتمدخو امن
 طقف و دشاب یم 21-2020 یلیصحت لاس یارب امش باختنا .دنیکلمیکتار 12 ھحفص رد تکرش عنم مرف ،یروظنم نینچ یارب ،دریگ
 نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس ای دوش لیصحتلا غراف ناتدنزرف ،رگا ،لاح نیا اب د.درگ یم 21-2020 یلیصحت لاس لماش
 ھب امش ھکنیا رگم دراذگ یم مارتحا هدرک یم لیصحت FCPS رد ناتدنزرف ھک ینامز رد تکرش عنم دروم رد امش باختنا نیرخآ ھب

FCPS دشاب می قسف ناابتخانت دھید عالطا.

 نای ستاوخرد رتوص رد ناستریدب هرود نازومآ شاند نفلت هرامش و ،اھسردآ ،اھمان ھک درادمی زملم لاردف نوانق :شترا رد ماخدتسا
دوخ ای دشاب هدسیرن یگلاس 18 نسبرگا حتی(زومآشاندایامش.دوش هدادرارقشرتایاربمادخستانلیوسئمسرستدردتاالعطا
 دوجوم عنم مرف دیناوت یم زومآ شناد ای و امش.داییمنعمن شرتایارب امدخستانلیوسئمھبار اتعالطانای راشانت دانیومیت )دشابراختم
 .دینک لیمکت ار 10 ھحفص رد
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 سھرمد رهواشمتاخدم
 ھیور و اینیجریو یشزومآ تئیھ تاررقم ھئارا روظنم ھب )FCPS( یتناک سکفریف یتلود سرادم یارب ،ھسردم هرواشم یاھ ھمانرب
 رارق نازومآ شناد ھیلک سرتسد رد ھک تسا عماج یشزومآ ھمانرب کی زا یشخب هرواشم یاھ ھمانرب د.درگ یم ھئارا یشزومآ تئیھ
 زکرمت هدنیآ لغش و یگدنز رد مزال یاھتراھم بسک و ھسردم رد تبثم راتفر کی تھج یارب زومآ شناد شرورپ یور رب و ھتفرگ
 ز:ا دنترابع اھ ھمانرب نیا د.راد

 رد یاھ نومزآ و یشزومآ یرورض یاھ ھمانرب ھنیمز رد ات دنک يم کمک اھنآ نیدلاو و نازومآ شناد ھب ھک ،یلحصیت هرواشم •
 ،جلاک ھب لاقتنا و زومآ شناد یلیصحتلا غراف یارب ھک دنیامن باختنا ار بسانم یشزومآ یاھ هرود و اھسالک و دنزومایب هدش ھتفرگ رظن

 ت.سا دیفم یشزوآم تاناکما ریاسو ،یشغل تاناکام

 يزومآراک ،لغاشم ،یلغش یزیر ھمانرب تھج مزال یاھتراھم و تاعالطا ات دیامن يم کمک نازومآ شناد ھب ھک ،یلغش هروامش •
 دھاوخ کمک نازومآ شناد ھب نینچمھ ھسردم هرواشم ھمانرب د.نروآ تسدب ار یلغش تاناکما و ،ناتسریبد هرود زا دعب تالیصحت ،اھ
 اھیئاناوت ،قئالع فرعم ھک یصخش یاھفدھ نییعت و ؛تالکشم لح رد تراھم ؛نارگید یاھزاین و قوقح و دوخ ختاشن ھمینز رد درک
 د.ننک بسک تاعالطا ،تسا اھنآ یاھ دادعتساو

 رد سیردت اب نامزمھ مھن سالک نازومآ شناد ھمھ ،دننام ( ددرگ ھئارا یھورگ تروصب تسا نکمم یعامتجا ای یحور هرواشم •
 دنچ هرواشم ای یدرف هرواشم یاھ ھمانرب تروصب ای و دوش يم ناونع یعامتجا یاھ تفرشیپ ھنیمز رد یمومع لئاسم نآرد ھک ) سالک
 رد تکرش یارب نیدلاو د..راد زکرمت )اھ( هدننک تکرش رظن دروم و صاخ لئاسم یور رب ھک دشاب کچوک یاھ هورگ رد یا ھسلج
دھناوخ فتارید ھعیالطاًاکتب ددرگ مي رازگرب کچوک یاھ ھتسد رد ای یدرف تروص ھب ھک یعامتجا ای یحور تدم هاتوک هرواشم ھمانرب
 کی و مظن یرارقرب روظنم ھب ھک اھ نارحب رد ھلخادم ای و/ یعامتجا ای یحور هرواشم تدم هاتوک یاھ ھمانرب رد تکرش یارب د.رک
 .دشاب مین یرورض ناتسررپس ای ندیلاو ایتضر ،دشاب می شخربمث شیزومآ طحیم

 ای یحور تارواشم یاھ ھمانرب رد تکرش زا ار ناتدنزرف هدمآ 12 ھحفص رد ھک تکرش عنم مرف لیمکت اب دیناوت يم ینامز رھ رد امش
 رد ددرگ یم تفایرد ھسردم ھلیسوب ھک یخیراتزا یشزومآ یاھ ھمانرب رد تکرش عنم تساوخرد .دائیمن عمن یلغش ای یشزومآ ،یعامجتا

.ددرگلطابندیلاوھلسیوبآکتب کترشعمن ستاوخردھکاین رگم،دانمدھاوخ قیاب 12 سالکات انیستبدشپی زا نیعیییلصحتیاالھسلوط
ھلیکزایورپیلاقبرد،داینمن می ستثنیم لیغشای لیصیحتهرواشمیاھھمانربرد کترشزاارناشاندزنرفھک انیستررپسایندیلاو

 هرواشم یاھ ھمانرب رد ھک ار یبلاطم دنناوت یم نیدلاو .تشاد دنھاوخ تیلوئسم ،یلیصحتلا غراف و یشزموآ ھمانرب تایرروض و طباضو
نچنیمھار اتعالطا نای .داینمن سبک ھسردم رواشم اب سامت قیرط زا درگی می رارق هدافستا دروم ناشدزنرف ھسردم رد ائیمھنار و
http://www.fcps.edu. دومن سبک FCPS تیاس بو ھب یسرتسد قیرط زا ناوتیم

 تیاکاش
 و قوقح ھچباتک یاھ ھیور تیاعر نمض دیناوت يم ،دیراد تیاکش تسا هدش هراشا نادب الاب رد ھک یقوقح زا کیرھ دروم رد امش رگا
 نادتزنرفلیصیحتهدونرپزایرادھگنھمینزردامشرگا.درییگبسامتھسردمردیماب)2601ددیج اتررقم(زومآشاندیاھتلیوسئم
دریاد رواب امش رگا،هوالعب .درییگب سامت نادتزنرف ھسردم ھب طوبرم ھقطمن شرورپ و شزومآسرئی ونتاعم رتفد اب دایب دریاد ایتکش
 تاشیامزآ ،ھسردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس ھلیسو ھب تاعالطا ھب یسرتسد ،یشزومآ بلاطم ،یجنس رظن اب طابترا رد ناتقوقح ھک
هدونرپ اتعالطارد صیوصخ ریمحظفحای،یروکتراید اتعالطا،زومآشاندیاھهدونرپحالصاای سیرزاب،شرتارد امدخستا،دنیب
 ,Family Policy Compliance Office.دینک لاسرا ریز سردآ ھب ار دوخ تیاکش دیناوت يم ،تسا هدیدرگ ضقن زومآ شناد

U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington D.C. 20202-4605 

 اولدتم یاھ مرف و ،هردیم تئیھ تاررقم و اھ یھور
 یاھتیلؤسم و قوقح ھچباتک ھلمج زا هریدم تئیھ تاررقمو اھ ھیور ھیلک :درک ادیپ یسرتسد تاررقم و اھ ھیور ھب ناوتیم قیرط ھچ زا
Policies و دیورب www.fcps.edu تیاس بو ھب اھنآ ھب یبایتسد یارب ت.سا دوجوم FCPS تیاس بو رد ،زومآ شناد and 

Regulations ھئارا ،دشاب یم هرامش و فورح ،نیوانع ھب طوبرم یامنھار تسرھف کی لماش ھک ،وجتسج ھقیرط کی د.ینک وجتسج ار 
ًافطلدیکن ھظحالمار اتررقمایھویرزاکیرھ اپیچیاھھخسنھکدستیھدمنقالعودریادن سیرستد رنتاینت ھبامشرگا.ستاهددیرگ
 .درییگب سامت ھسردم ردیم اب

FCPS 2020-21 Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 8 ھفحص 
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 ھسردم ریدم اب آفطل ،دینک رورم تسا هدیدرگ فیصوت اجنیا رد ھک ار یبلاطم زا کی رھ دیلیام امش رگا :اھمرف و رتشیب تاعالطا
رمف زاھخسن کی زاشبی ھب امشرگا.درییگب سامت نادتزنرف ھسردم اب اھمرف هراربد رشتبی اتعالطاسبک یارب .دیریگب سامت نادتزنرف
 فربط دبع ،هدونم کیکل مرفیورسسپ ،دیکن دولاندار رمف www.fcps.eduھبدکنی عوجرابایو،درییگب کپی رمفزادریادزانی
 .دکنی کلیک Opt-Out Booklets تکرش عنم ھچباتک یور و هدرک تکرح ھحفص نیئاپ
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)4حھفص رد تایئزج( موعم یارب یروتکریاد ای انمھار تسرھف تاعالطاراشتنا اب تفلاخم

 _______________________________ ز:ومآ شناد امن

 :___________________________________ھسردم امن

 دیھاوخ یم رگا ر.یخ ای دوش ھتشاذگ نارگید رایتخا رد ناتدنزرف یروتکریاد تاعالطا ایآ دینک باختنا ھک دیراد ار قح نیا امش
 نیا و هدرک باختنا نیئاپ تمسق رد ار بسانم یاھ ھنیزگزا یکیًافطل ،یدنک ودحدم ناتندزفر یابر ار یورتکیراد تاعالطا ارشتنا
 21-2020 یلیصحت لاس یراب باختنن ایا د.یندارگرب ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھسردم ییاشگزاب زا مود ھتفھ ات ار مرف
 ،دنک کرت ار FCPS تمسیس ای هدش لیصحتلا غراف ناتدنزرف ،رگا ،دنچرھ .ددگر می 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشابیم

FCPS رد ناتدنزرف ھک ینامز رد تکرش عنم دروم رد امش باختنا نیرخآ ھب نانچمھ FCPS اردگذیم ماترحا تسا ھتشاد تکشر 
 .دشابیمنربعتمناابتخانت رگدی ھکدھیدعالطا FCPS ھب امش ھکنیارگم

 تسانعم نیدب نیا ھک متسھ هاگآ نم د.یھدن رارق نراگید رایتخراد را مدنزرف یصخش تاعالطز اک ای چیھ :لیک عنم ھنیزگ _____
 ھمانلاس ھچباتک لثم ،دریگ يم رارق مومع رایتخارد آلومعم ھک ھسردم کرادم زا دش دھاوخ ینثتسم دمنزرف یاھسکع و تاعالطا ھک
 یاھ ھمانرب و یشزرو یاھتیلاعف و ،یراتخفا دراوم ریاس و زاتمم نازومآ شندا تسرھف ،یلیصحتلغ اراف یاھ ھمانرب ،ھسردم
 نمجنا لثم ھسردم اب طبترم یاھنامزاس سرتسد رد دمنزرف هراب رد یروتکریاد تاعالطا ھک تسانعم نیدب نیا نینچمھ .شییامن
 دھاوخنرارق،ھسردممستسی زاجراخ ایھانمزاسای،ریھشویناستا ایھگیداینمناییویتقت ایھانمزاس، PTA نایبرم و ءایلوا
 متسھ هاگآ نم ،هوالعب د.شاب زاجم امدقا نیا یناتسا ای لاردف هژیو نیناوق قبط ای و شماب ھتشاد تقفاوم نآ ابًابتک نم ھکنیا رگم تفرگ
یعامتجا یاھ ھناسر ،تیاس بو ،راشتنا ،یتوص یاھراون ای ،اھویدیو ،ینویزیولت ھمانرب ءزج نم دنزرف ھک تسا ینعم نادب نیا ھک

 لوطرد اھنآ ھب یسرتسد ھک یدح ات( یعمج طابترا لئاسو و مومع سرتسد رد و هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک یساکع تالوصحم و 
 هرامش و امن ، رود هار شزومآ تاعاس لوط رد تسا نکمم .دوب دھاوخن دریگ یم رارق )دشاب یم FCPS لرکنت در ھسمدر تاعاس
 رد نیبرود ندوب نشور تروص رد نازومآ شناد ریواصت نینچمھ و ، یزاجم یاھ سالک طبض و تاسلج رد زومآ شناد ییاسانش
 .دشاب تیور لباق ، لزنم

 امش د.یه ادرک باختنرا ا ریز ھنیزگ راھچ مامت راکددوخ روطب امش ،الاب ھنیزگ باختنا اب
 .دینک مداقد اودحم عنم ھنیزگ یراب ھک دیردان یزاین

 ودرمو کی( ءانثتساب ،یدھد ارشتنا ار مندفرز ھب طوبرم یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا دیناوت می امش :دودحم عنم ھنیزگ
 ):دینزب تمالع ار دراوم ھمھ ای

 ، PTAs ھسردم و ھناخ نمجنا سرتسد رد ار اھنفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،سردآ تاعالطادیناوت یمن امش.A باخانت_____
 تمسیس قیطرزا ار مدنفرز ھسمدر و FCPS لمیای نانچمھنم.دھدرارقھسردمابطارتبارد ایھانمزاسرایسویویتقت ایھانمزاس

e-Notify درک ھماوخ تفایرد. 

 یناتسا یاھنامزاس سرتسد رد ار نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،دمنزرف سردا ھب طوبرم تاعالطا دیناوت مین امش .B باخانت_____
 .یدھد ارقر یھرشو

 ،ادص طضب ای ودیوی ،نویزویلت یاھ ھمانرب زا کیچیھ یارب شیادص ای ،ریوصت ،دمنزرف امن زا دیناوت مین امش .C باخانت _____
 یعمج طابترا لئاسو و مومع سرتسد رد هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک یساکع تادیلوت ،یعامتجا یاھ ھناسر ،تیاس بو ،تاراشتنا
(یدھد ارقر ردیگیم ارقر )شدابیم FCPS لرتنک رد ھسردم تاعاس لوطرد اھنآب یسرتسد ھکیدح ات(  زا ار ناتدنزرف ھنیزگ نیا.
 ).دنکینم ینثتسم سھردم امھنلاس چھباتک

-دردا ھمداا-

ا 9 یاھسالک
 لی
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و  شماره شناسایی فرزندم  را از  طریق سیستم الکترونیکی  برای  عضویت در   و ن ام  خانوادگی شما نمی  توانید  نام . E  گزینھ _____  
بھ  کتابخانھ ھای  فیرفکس کانتی ارسال  کنید .  (LEAP )    برنامھ گذرگاه دسترسی بھ کتابخانھ

   
                   

  

   

                    

                       

 
 

 
 

_____ 

________________________ ________________________________________ 

 ھکیورتکیرادایوامنھارتسھرف ارفزامنرردارمندفرز FCPS زومآ شناد یئاسانش هرامش دیناوت مینامش D. ھزینگ
 هرامش زا هدافتسا اب تمسیس ھب ندش دراو زا ار ناتدنزرف باختنا نیا( د.یھد رارق دنشاب یم FCPS نازومآ شناد ریاس سرتسد رد
 ،شانسالکمھ اب کرشتم یتنرتنیا یاھ هژورپ ای ،یرورض یشزومآ یاھ ھمانرب رد تکرش یارب FCPS زومآ شناد یئاسانش
 )د.رک دھاوخن ینثتسم

ً  تسا هدشرکذ الاب رد ھک ار یتاعالطا راشتنا دناوت یم یتلایا ای لاردف نیناوق صاخ دراوم زا یضعب رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 تقفاومیورتکیراد در ودجومتاعالطا ارشتناابامش گرایتح ندابدیورضر نداھتفگرارقر یدیاتدورمھکیئاھادھنایصاخشاھب
 .یدشابهکردن

کرده ا درک کامال و کرده مطالعھ را باال گزینھ مگر اینکھ نکنید را امضاء پائین قسمت نگھدارید! ید.دست

 خیرتا یول ءضاما

ا 9 یاھسالک
 لی
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 _________________________ 

______________________________ 

____________________________ 

 21-2020 تکرش عنم تساورخد یاھمرف
 یاھالسک

 ھرسدممتیسسزاجراخیھانمازسا ھبتعاالطارشاتنا با تفخالم

12-9 

 7) ھحفص رد تازئیج(

 هدش لیمکت تسیابیم مرف نیا ،تکرش عنم روظنمب(

 ز:ومآ شناد امن

 ھسردم امن

 .)ددرگ لاسرن ااتدنزرف ملعم ای یلصراتفد یراب ھسردم ھتفھ نیمود ات و

_________________________: 

 ) _____________________________دسیوینب یسیلگنا ایانوخ فورح اب آفطل-زومآ شناد امن( ع:وضوم

 جراخ یاھنامزاس ھب یروتکریاد تسیل رد هدش جرد تاعالطا ریاس و ،سردآ ،امن ھلمج زا ،دمنزرف یصخش تاعالطا راشتنا اب نم
 دهننک ھئارا یاھ تکرش سرتسد رد ار دمنزرف یصخش تاعالطا دناوت یمن FCPS ھک ینعم نیدب تم.سھ فلاخم ھسردم تمسیس زا
 یاھسیورس ،یلیصحتلا غراف یاھویدیو ناگدننک ھیھت و یرادربسکع ھلمج زا یشزومآ تمسیس حطس رد یراجت تالوصحم و تادیلوت
 21-2020 یلیصحت لاس یارب نم باختنا ھک تمسھ هاگآ نم .دھد رارق لمپید دییات یاھسیورس و امن تبث ،نالیصحتلا غراف یروتکریاد
 FCPS تمسیس ای هدش لیصحتلا غراف دمنزرف رگا ھک تمسھ هاگآ نم نینچمھ .ددرگ یم 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشاب یم
 امرتحا تسا ھتشاد تکرش FCPS رد دمنزرف ھک ینامز رد تکرش عنم دروم رد نم باختنا نیرخآ ھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار
 .دنشاب یمن ربتعم اھباختنا ھمد عالطا FCPS ھب نم ھکنیارگم دراذگ یم

 خیرات نیدلوا ءاضما

______________________ ____________________________________

 7) ھفحص رد تایئزج( شترا رد مادختسا تاعالطاب سیرتسد اب تفلاخم

 .) ددرگ لاسرن ااتدنزرف ملعم ای یلصراتفد یراب ھسردم ھتفھ نیمود ات و هدش لیمکت تسیابیم مرف نیا ،تکرش عنم روظنمب(

 :________________________ھسردم امن : __________________________زومآ شناد امن

 )دیسیونب یسیلگنا یادج فورح اب ار زومآ شناد مان( نفلت هرامش ای و/ ،سردآ ،امن نداد رارق سرتسد رد اب نم
 فلاخم ینونک یلیصحت لاس یارب شترا رد تمدخ نابلطواد امن تبث نیلؤسم ھب

 نینچمھ نم .دنھد رییغت ارنآ دنناوتیم نیدلاو طقف ،دیدرگ ءاضما زومآ شناد ای نیدلاو ھلیسوب رمف نیا ھکینامز ھک منادیم نم تم.سھ
 ھسردم و دوب دھاوخن رثؤم رگید یلاسرا رمف ھک دنھد عالطا آبتک ھسردم ریدمب تسیابیم نیدلاو ،ھمد رییغت ارنآ ھماوخب رگا ھک نمادیم
 .دھد ارشتنا ار وزمآ شناد تاعالطا نداوت یم

 ____________________________________ نیدلوا ایزموآشندا ءاضما

ا 9 یاھسالک
 لی
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 :دسیویبن یسلیگان ایانوخفورحابآفطل

 :یخرات

 _________________________—-تسا هدومن ءاضما ھک ینیدلاو ای زومآ شناد امن
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______ 

_____ 

_____________________________________ 

 )دینک ھظحالم را 7 ھحفص تایئزج زع االطی اراب( ھسردم رد هرواشم یاھ ھمانرب یارب تکرش نعم مرف

 ناتدنزرف ملعم ای ھسردمیلصارتفد بھ ھسدرم
 ھتفھ نیمود ات( و هدومن لیمکت ار مرف نیا ،دیامن تکرش هرواشمو یئامنھار ھمانرب رد ناتدنزرف ھک دیھاوخ مین ھکیتروص رد طقف

 .)دیھد لیوحت

 لوط رد نآ تارثو ا دوب دھواخ ءراجا لباق ددرگ یم تفایرد ھسردم ھلیسوب ھک یزور زا هرواشم ھمانربرد تکرش عنم تساخورد
 زومآ شناد نیدلاو ھلیسوب آبتک تکرش عنم تساوخرد ھکنیارگم ،دنام می قیاب 12 سالک ات یناتسبدشیپ زا ینعی یلیصحت یاھلاس
 .گردد لطاب

 رزی ایھ ھمارنب رد ،_____ سالک رد ،___________________________________ مندفرز ھک نمک یم تساوخرد نم
 :دایمنن تکرش

 .گردد یمھئاار ھسمدر یسو زا کھ یلیحصت رهواشم

 .رددگ یم ھئاار ھسمدر یوس زا ھک یلغش هرواشم

 .رددگ یم ھئاار ھسدرم یوس کھ یعامتجا ای یحور رهواشم

 طحیم کی و مظن ریارقرب ایرب یناحرب تیعضو رد ھلخادم ای و/ یعامتجا-حیورهروشامتدمهتاوکیھا ھمناربردتکرشیارب
 یلیصحت تارواشم یاھ ھمانرب رد تکرش زا مدنزرف عنم اب ھک متسھ هاگآ نم د.شاب یمن یرورض نیدلاو تیاضر شخبرمث یشزومآ
 ارجا و هدش یوریپ یلیصحتلا غراف و یشزومآ ھمانرب تایرورض و طباوض ھیلک دمرگ نئمطم ات تشاد ھماوخ تیلوئسم ،یلغش ای

 .گردد

 : _____________________________________ ناتسرپرس ای نیدلاو ءاضما

 : _____________________یخرات

 : ______________________________________زومآ شناد امن
 )دسیوینبیسلیگان ایانوخفورحابًافطل(

 :وزمآشنادھسمدر
 )دسویبن یسلیگان ایانوخفورحاب (

ا 9 یاھسالک
 لی
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