
 

   
 

    

    
    
              

     

       

       

          
         
        

 

    
      

                
          

         

                      
         

             
   

           
 

       
     

        
      
            

 

  
 

  
 

 

 

FARSI 
2020-21 

ھوطبرم قوقو ح ،یصوصم خیرح ،یسرد یاھ ھمانرب ،اھ هدنورپ ،ینجس رنظ
کترشعنمیھامرفو

 ھالناسھعیالطا

8 
مطالب  فھرست

ریاسو ،ندوب ھنامرمح،یشزومآھمانرب ،هدش مانجایاھیسررب قباوس ھنیمزرد 2020-21 
(PP. 2-5) 

(pp. 5-9) 2020-21 

21-2020تکشر عنمتس

مومع یارب امنھار ھچباتک تاعطالا راشتنا اب تفلاخم

 : 

(p. 11-12) • 
)p. 13(ھسدرم در هاورشمیابر تکشر عنممفر
 )p. 14( اھنامزاس ھب تاعطالا راشتنا اب تفلاخم
• 
• 

بخواند؟ را کتابچھ این باید کسی چھ
اھنآ نادنزرف ھک ینیدلاو د.ندرگ علطم ناشیاھتیلؤسم و قوقح زا ات دننک ھعلاطم ار ھچباتک نیا دیاب ناتسرپرس و نیدلاو ھیلک

اریز دینامن ھعلاطم ار )  K-8,12-9( طھوبرم هرود صوصخم یتاعطالا یاھ ھچبتاک تسیابیم دنتسھ فلتخم یاھسکالرد
.ندشاب یم توافتم یسالک حطس ھب ھجوت اب ترکش عنم قوقح و اتھشااددی

شرکت منع فرمھای باید کسی نماید؟ شدهضمیمھچھ امضاء  را
ار سبانم )اھ( مرف تسایبمی دنشاب یم فالخمیرزیاھھمانبر ھیلکایدورم ھر ابھکناتسپرسر اینیدلاو از کیھر

 .دنھد لیوحت ناشدنزرف سھردم ھب و هدومن لیمکت

ھسردم ھب طوبرم تایرشن ریاس و ھسردم ھمانلاس یارب زومآ شناد تاعالطا راشتنا • 
طھوبرم تراشتنا ا
زا رجاخ یاھنامزاس ای دارفا ھب زومآ شناد ھب طوبرم یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا راشتنا • 

FCPS 
یاھ ھمانرب ای یعامتجا یاھ ھناسر ،تیاس بو ،ویدیو ،ملیف ھیھت ردزومآ شناد مسا و ،ادص ،ریوصت زا هدافتسا • 
.اھ ھناسر ھ سیوب هدشرشتنم ل

ا .سھردم بھ طوبرم یاھ هرواشمردزومآنش د تکرش • 
 • .اھنامزسا ھب تعاطالا راشتنا

• .ھناخباتک ھب یسرتسد هارگگذ هپروژ در ناموزآ شناد تکشر

 ات انیستدب شپی یاھسالکھبطوربمھسخن

 ھنالاس تاشد ادی
طابترارد قوقح

 تکرش عنم یاھ ھنیزگ

اخودر یاھمفر

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



       

   
 

  

 
           

         
       

        
 

      
    

   

 

    
     

 
   

 

    
  

 
   

     
                 

   

   
   

   
               

   

      
   

       

اب ھطباررد ھنالاس ھیالعطا 2020-21
،سیردھمانرب،اه ھدنورپ،ینجسرنظ

ھطوبمر قوقح و ،صیوصخ میرح

حقوق والدی ن
,(FERPA) ؛یصوصخ میرح و هداوناخ شزومآ قوقح 20 USC §1232g, 34 CFR قوحق ھیحالصوا 99 ندب 
 ناتسریبد و یئادتبا هرود شزومآ نوناق 98 ندب USC § 1232h, 34 CFR 20،زومآ شندا تیامح

20 USC §§ 7165, 7908 10 و USC § 503 یارب تکرشو ،یسرزاب ، يروآ دای ھنیمز رد ار یصاخ قوقح 
 ار یتاعالطا ھچباتک نیا د.یامن يم مھارف دنتسھ راتخم دوخ ھک لاس 18 ریز و ،لاس 18یالاب نزاومآ شندا ،نیدوال
 د.ھد يمرارق امش سرتسدرد قوقح ھنوگنیا درومرد

 زا یضعبرد ناتدنزرف دیھاوخ یمن امش ھکیتروصرد ھک دشاب يم ترکش عنم یارمھف لامش نانچھم ھچباتک نیا
اب ھکیتروص رد د.یھد لیوحت ھسردم ریدم ھب و هدرک لیمکت ارنآ دیاب دیامن تکرش هدش ھتفرگرظنرد یاھ ھمانرب
 .دیشاب یمن اھ مرز فا کی چیھ لاسرا و ءاضما ھب مزلم ،دیرادن یتفلاخم ھچباتک نیا رد هدش هداد حرش یاھ ھمانرب

COVID-19 
 یلیصحت لاس زا یشخب یارب لقادح یسالک یاھ تیلاعف و سیردت ، Covid19 ریگ ھمھ یرامیب ھب ھجوت اب

 رداق ھک نیازوآم شناد یارب ھک دنتسین مزلم اما ، دنناوت یم نیملعم د.درگ یم لامعاِ یزاجم تروص ھب 2020-21
 دیتسین لیام رگا د.ننک طبض ار رگید یاھتیلاعف و هدش هداد شزومآ سورد ، دنتسین هدنز تروص ھب سیردت هدھاشم ھب
 ھب د.ینک شوماخ ار نیبرود سرد تاعاس لوط رد دیاب ، دوش هدھاشم یزاجم سالک رد ناتزومآ شناد هرھچ ھک
 د.نراذگ یمن کارتشا ھب دنتسین سالک رد طبض ھب لیام ھک ار یتاعالطا ھنوگ چیھ ھک دوش یم یروآدای نازومآ شناد

یجنس رظن
یاھشسرپزا کیرھرد ناتدنزرف ھکنیازا لبق ھک دیراد ار قح نیا امش :یجنس رظن و یرامآ یاھیسررب اب تقفاوم
 اب لبق زا تسا هدش هدرب مان ریز رد ھک یلئاسمزا کیرھ ھنیمز رد هدیدرگ رابتعا نیمآت لاردف ھلیسوب ھک یرامآ

 ای ی)رکفی (زغم تالکشم ؛نیدالو ای زومآ شناد تاداقتعاو یسایس یاھ يگتسباو د:یئامن تقفاوم نآرد تکرش
 دض ؛یعامتجا دض ینوناق ریغ یاھراتفر ؛یسنج یاھرادرک و راتفر ؛نازوما شناد هداوناخ ای زومآ شناد یناور
 ؛دراد یگداوناخ کیدزن طباور اھنآ اب زومآ شناد ھک یناسک هراربد یداقانت تارظن زاراب ؛زمیآرقیحت و یصخش
 شاندتاداقعتاایاھيگستباو،یدین مسارمءادا؛یانحورو،کشزپ،لکیوابطابورلمث یونانقیزیتم یاھھطابر
 ت).سا یرورض تیحالص نییعت یارب ھک یدراومزاریغه (داوناخ دمآرد نازیمو ؛نیدالو ای زومآ

رد نودب ،دینک عنم یسرپ ھمھ ھنوگرھ رد تکرش زا ار دوخ زومآ شناد ھک دیراد ار قح نیا امش ت:کرش عنم قح
 تاعالطا ای دشاب یم هدمآ الاب رد ھک ینیوانع ھنیمز رد یتاعالطا یروآ عمج ھمزال ھک ،یتاعالطا عبنم نتفرگ رظن
 داوم ای وکابنت ،لک ال اب ھطبار رد ھک یراتفر تمالس و یتسردنت ھنیمز رد زومآ شناد ھب طوبرم تاعالطا ،یکشزپ
 راسیبدرادپن یمھسردمهردیمتھیئ ھکیاتعالطاھونگرھای،هدشلرکنت یعونصمداومهدافستا،یونانقرغی ردخم
 .دشبا یمسساح

ھک یجنس رظن کی یرازگربزا لبق زور 30لقا دح ، FCPS:یجنس رظن یسرزاب ھب طوبرم قوقح و ھیعالطا
ھمھ دیناوت يم نینچمھ امش و دناسر یم امش عالطا ھبًابتک ،هدمآ الاب ھک یدراوم زا مادک رھ دروم رد تسا نکمم
 ھک ار يئاھمعالروتسد تاجردنم و یسرپ ھمھ دیناوت يم نینچمھ امش د.ینک رورم و ینیبزاب ارنآ تاجردنم و یسرپ
 .دائیمنیزبینابدشنابيمیسرپھمھواھسیرربھونگاین ابطارتبارد
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 ھاملعالروتسد و یشزومآ بطالم
 زا یشخب ناونعب ھک ار یشزومآ داوم و بلاطمزا تمسقرھ ھک دیراد ار قح نیا امش :یشزومآ بلاطم یسرزاب
 3011-3002 یاھ ھیور و تاررقم دیدج یاھ ھخسن د.یئامن ینیبزاب دنریگ يم رارق هدافتسادروم یسرد یاھ ھمانرب
 ئیزجتاالعطا) www.fcps.edu رد FCPS تیاس بو رد هدش روظنم( FCPS یتناک سکفریف یتلود سرادم
 د.ینک تساوخرد ھسردمریدم زا یشزومآ داوم ینیبزاب یارب دیناوت یم امش د.ھد یم رارق سرتسد رد ار یرتشیب

 :ینبد و یکشزپ تاشیازمآ
دنیامن فاعم یندب تاشیامزآزایضعبرد تکرشزاار ناشدنزرف ھک دنشاب ھتشاد را هزاجانیانیدلوا دردا يم مازال لاردف ننواق
 نوناق ھلیسوب ھک یندب تاشیامزآ FCPS،یرارطضادرامو ءانثتساب .دنشابن یمازلاتالیانینقوا طستو تاشیامزآنیا ھک تیرورصد
 .تسا هدشن ھئارا یندب تاشیامزآ یارب تکرش عنم مرف چیھ ھچباتک نیا رد ،ھجیتن رد .دناد يمن یرورض ار دشاب هدشن تیوصت تلایا

 زوآم شناد ندهورپ
 نات یبتک تساوخرد تفایرد خیرات زازور 45 فرظرد ھک دیراد ار قح نیا امش :زومآ شناد هدنورپ یسرزاب
 ینیبزاب دیھاوخ یم ھک ار یبلاطم دیاب امش د.یھدرارق یسرزاب دروم ار ناتدنزرف یاھ هدنورپ ھیلک ،ھسردم ھلیسوب
 یارب اھ هدنورپ ھک یلحم و نامز زا ار امش ھسردمریدم د.ینک تساوخرد ناتدنزرف ریدم زا و هدرک صخشم دینک
 یھجو دیئامن يم تساوخرد ھک یئاھ یپک تفایرد یارب تسا نکمم د.ومن دھاوخ علطم دنتسھ سرتسد لباق ینیبزاب
 د.وش ھتفرگ رظن رد

 هارمگ ای تسردان یشزومآ هدنورپ زا یشخب ھکنیا ھب داقتعا تروصرد ز:ومآ شناد قباوس و اھ هدنورپ ھیحالصا
 ات دیئامن تساوخرد ھک دیراد ار قح نیاامش ،دشاب یم ناتدنزرف هدنورپ ندوب ھنامرحم قوقح فالخرب ای هودب ندهنک
 جرد نا رد دوش حالصا دیتسھ دنمقالع ھک ار یشخب ھک دینک لاسرا ریدم یارب یبتک یا ھمان دیاب امش د.درگ حالصا

 FCPS رگا ت.سا یصوصخ میرح نوناق فالخرب ای هدننک هارمگ ،تسردان ارچ ھک دیھد حیضوت و ،دشاب هدش
 رظن دیدجت تساوخرد قح امش ھک درک دھاوخ مالعا و ،داد دھاوخ عالطا امش ھب FCPS ،دنک در ار امش تساوخرد
 .دش دھاوخ رارق امش رایتخارد ار یرتشیب تاعالطا رظن دیدجت تساوخرد دنور و نیناوق هرابرد و ،دیراد

 قبط هدش میظنت یاھ ھمانرب ساسارب نازومآ شناد یاھ هدنورپ زا ز:ومآ شناد یاھ هدنورپ زا یرادھاگن و یناگیاب
 و تبقارم FCPS یاھ هدنورپ تیریدم یامنھار طباوض و 6470 ھیور ریخا ھخسن رد جردنم یرادھگن تاررقم
 دنشاب ھتشاد عالطا دیاب دنا هدش مان تبث صوصخم شزومآ ھمانرب رد ھک ینازومآ شناد نیدلاو د.درگ یم یرادھگن
 لیصحت ال غراف زومآ شناد ھکنیا زا دعب لاس جنپ تدم یارب ناشدنزرف ھب طوبرم صوصخم شزومآ یاھ هدنورپ ھک
 و،دکنن یملیصحتکرتایو،دونشیملقمنت ،دکنن یملمیکتارانیجیروی شزومآتھیئ ھمارنبای،دونشیم
 ھکنیا لیلدب د.ش دنھاوخ هدرب نیبزا اھھدنورپ نیا ،لاس جنپ زا دعب د.ش دنھاوخ یرادھاگن دشاب تیولوا رد ھک درومرھ
 رارق نیدالو ای زومآ شناد زاین دروم ایازم ریاس ای یلم هرامش یارب تسا نکمم اھ هدنورپ نیا رد دوجوم تاعالطا

 تساوخردلقب زاتسایمیب درنادجاحتیااھآنبھکیائھهدونرپیکپ تفاریدیاربھکدشنابھشتادرظرندندیالو.درگی
 .دکنن

 تاعالطا یتناک سکفریف یتلود سرادم ھ.سردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس ھب زومآ شناد تاعالطا راشتنا
 یروتکریاد تاعالطا ناونعب ھک یتاعالطا ریاس و ،سردآ ،مان ھلمج زا ،دنک یم یروآ عمج ار نازومآ شناد یصخش
 صاخ تامدخ و یسرد مزاول ھک یتراجت تاسسؤم زا یخرب سرتسد رد ار تاعالطا نیا و ،تسا هدیدرگ یئاسانش
 و تالوصحم نیا ،8 سالک ات یناتسبد شیپ نازومآ شناد یارب د.ھد یم رارق دننک یم مھارف ار نازومآ شندا
 یصخش تاعالطا ھک دیتسین لیام امش رگا د.شاب یم ملپید دییات و مان تبث تامدخ لماش نازومآ شناد هژیو تامدخ
 را 14 ھحفص رد تکرش عنم مرف ،ددرگ رشمنت ھسردم مستسی زا جراخ یاھانمزاس ھب یدصاقم نچنی یارب نادتزنرف
 .ددرگ می 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشاب یم 21-2020 یلیصحت لاس یارب امش باختنا د.ینک لیمکت

3FCPS 2020-21 Opt-Out ھفصح Forms Packet • Grades K-8 
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 باخانت نریخآھبناچنمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس ای دوش لیصحت ال غراف ناتدنزرف ،رگا ،لاح نیا اب
 ھب اشم ھکنیا رگم دراذگ می امرتحا هدرک می لیصحت FCPS در ناتدنفرز ھک ینامز رد تکرش عنم دروم رد امش

FCPS دشاب یم قسف ناابتخانت دھید عالطا. 

 رد دوجوم یصخش تاعالطا FCPS ھکنیازا لبق ات دیراد ار قح نیا امش :زومآ شناد هدنورپ تاعالطا راشتنا
ءاشفاًاحیرص تلایا ای لاردف نوناق ھکنآ رگم ،دینک مالعا ار دوخ تقفاوم دھد راشتنا ار ناتدنزرف یلیصحت هدنورپ
 تاررقم تحت طقف نیدالو تقفاوم نودب زومآ شناد هدنورپ تاعالطا راشتنا د.شاب هدومن دییآت نیدلاو تقفاوم نودب ارنآ

FERPA زومآ شناد هدنورپ تیریدم یامنھار د.شاب یم ریذپ ناکما 2701 هررقم و 2701 ھیور یراج طباوض و 
 اریرشتبی تازئیج)[SR&R] زومآ شناد یاھتیلؤسم و قوقح ھچباتک( 2601 هررقم دیدج طباوض و FCPS رد
 د.ھد یم رارق سرتسد رد زومآ شناد هدنورپ زا یرادھاگن تاررقم ھنیمز رد

 دنشاب ھتشاد یشزومآ ینوناق دصاقم ھک ھسردم نیلوئسم ھب تاعالطا ندادرارق سرتسدرد ھک دیشاب ھشتاد ھجوتًافطل
 ،تسرپرس ،یرادا لوئسم ناونعب ھک تسا یصخش ھسردم ماقم کی د.رادن یلبق تیاضر و تقفاوم ھب ترورض
 تئیھرد ھک صیخش ؛)نوناق نیروامم ،کیشزپ و تشادبھ شخب نانرکاک ھلجم زا( کیکم رداک وضع ای و ،ملمع
 انھآ اب یصاخ راک امجنا تجھ تیناک سکفریف تیلود سرادم ھک تیرکش ای صخش ؛دنک مي تدمخ سرادم هریدم
 ای و ،زومآ شناد ،نیدالو زا یکی ای ،)نامرد صصختم ای ،یکشزپ رواشم ،سرباسح ،لیکو لثمت (سا ھتسب دادرارق
 نلیوسئمرایسھبکمکیاربای،تاایکشھبیگدسیر،یطابضان ھمیتکلمث ،یمسریاھھمیتکردنالبطوادرایس
 یسررب موزل یانعم ھب "ینوناق یشزومآ عفانم" د.شاب هدش مادختسا FCPS ھلیسوب و شفیاظو ماجنا یارب ھسردم
 .تسا یصصخت ھفیظو کی ندناسر ماجناب روظنم ھب قباوس

 ،دنک مان تبث اجنآ رد ناتدنزرف رگا ،یشزومآ ھیحان ای سرادم ریاس نیلؤسم ھب تاعالطا راشتنا یارب نینچمھ
 ھب ھجوت اب ار اھ هدنورپ ھنوگنیا FCPS ت.سین یرورض یلبق تیاضر ،دشاب ھتشاد ار اجنآ رد لیصحت دصقای
 شناد هدنورپ تاررقم ھنیمز رد ھک ینیدلاو د.راد یم لاسرا اھنآ یارب یشزومآ قطانم ای سرادم ریاس تساوخرد
 ار ناتدنزرف ھسردم تیلوئسم ھک ھقطنم شرورپ و شزومآ سیئر تنواعم رتفد اب تسیابیم دنردا لؤاس FCPSزوآم
 دشاب یم سرتسد لباق تیاس بو نیا رد ھقطنم ریدم نواعم اب سامت تاعالطا د.نریگب سامت دراد هدھعب

.www.fcps.edu 

 یارب ار تسا هدش هداد ساصتخا نازومآ شناد ھب ھک یئاسانش هرامش FCPS سردام:FCPS ییساناشهرماش
 طفق FCPS رد نازومآ شناد یئاسانش هرامش ).FCPS رد زومآ شناد یئاسانش هرامشد (نک یمن رشتنم مومع عالطا
 شناد ات دھد یم هزاجا و دریگ یم رارق هدافتسا دروم نازومآ شناد یشزومآ یاھدنورپ تیریدم تھج FCPS طوست
 ھتشاد روبع زمر زا هدافتسا تروص رد ار FCPS یکینورتک ال یاھ متسیس زا یخرب ھب یسرتسد ناکما نازومآ
 یشزومآ یاھ ھمانرب زا یخرب ،دنچرھ د.شاب یم درف ھب رصحنم نازومآ شناد زا کیرھ یارب بیکرت نیا ھک دنشاب

Googleھملجزا،صاخ Apps ھیلک سرتسد رد ھک دھد یم ھئارا ار اھربراک مان زا یتسرھف ،شزومآ صوصخم 
 نازومآ شناد ھمانرب نیا رد ات دھد هزاجا ھک تسا نیا امنھار تسرھف زا فدھ د.ریگ یم رارق FCPSنزاومآشندا
 FCPS یئاسانش هرامش ربراک مان نیا د.ننک یراکمھ سالک یاھ هژورپ رد رگیدکی اب و ،دنریگب سامت رگیدکی اب
 ،ددگر شرتنم نیالنآ یامنھار تسھرف در ناتدنفرز FCPS یئساناش هرماش ھک دیھاوخ یمن رگا ت.سا امش دنزرف
 تاعالطا ھنوگ رھ راشتنا زا ھک دینک باختنا ار اھ ھنیزگ زا یکی ای و هدرک لیمکت ار 11 ھحفص رد تکرش عنم مرف
 غراف یاھ ھمانرب و زومآ شناد ھنالاس یاھباتک ھلمج زا ،درک دھاوخ یریگولج تسرھف نیا رد ناتدنزرف دروم رد
 یامنھار تسھرف در ناتدنفرز FCPS یایساشن هرامشراشانت زااھتن ھکدکنی باخانت ار D ھزینگ،ایو،یلصیحلتا
 ھب ندش دراو زا ار ناتدنزرف ،اھ ھنیزگ زا کی رھ باختنا د.رک دھاوخ یریگولج یشزومآ یاھ ھمانرب یارب نیالنآ
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 ،شیاھسالکمھ اب کرتشم نیالنآ یاھ هژورپ ای فیلاکت ماجنا یارب دوخ FCPS یئساانش هرامش زا هدافتسا اب متسیس
 .درک دھاوخن یستثنم

 صاخیاھھمارنبھبیسرستدیاربیائھتن ھب،زومآشاند FCPS یئاسانش هرامش ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 ربراک تیوھ ھک دشاب رگید لماع دنچ ای کی اب طابترا رد ھک ینامز رگم دریگرارق هدافتسا دروم دناوت یمن یشزومآ

 یارب رظن دروم هدنورپ ھب یسرتسد تروص نیا رد ھک ،نیلوئسم طسوت دییات ای و روبع زمر دننامد (نک دییات ار
 چیھ ھب زومآ شناد FCPSییاسانش هرامش ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د).شاب یم زاجم هدننک تساوخرد صخش
 ھناخباتک ھب یواسم یسرتسد ھمانرب اب ھطبار رد ھک یتقو زا ریغ ھب ، دوش یمن هدافتسا FCPS زا جراخ رد یلیلد
)LEAP(ھزینگ؛درگی رارقیانتکسکفرفی تلودراختیارد E رب د.ینک ھظحالم 12 ھحفص رد ار تکرش عنم زا 
 ھک یرگید تاسسوم طسوت زومآ شناد FCPS یئاسانش هرامش ،ی)لم هرامشی (تیرویکس لاشوس هرامش فالخ
 .دوش یمن هدافتسا دراذگب رثا زومآ شناد یلام ،یکشزپ ،یعامتجا ،یصخش قباوس یور تسا نکمم

 یارب ھک یراجت تاسسؤم ای و FCPS نانکراک طسوت تسا نکمم امش دنزرف :زموآشنادیاھیودیو وریاوصت
FCPS یشزومآ یاھ ھمانرب اب طبترم یاتھیلافع رد هدافتسا تجھ دننک می راک FCPS ھیھت ای یرادربسکع دروم 

 ھک یسالک یاھ تیلاعف زا هدش طبض یاھ ملیف ای زومآ شناد ییاسانش تراک سکع ،لاثم ناونع ھب ،دریگ رارق ویدیو
 فراصم رب هوالع د.ریگ یم رارق هدافتسا دروم زومآ شناد یبایزرا یارب ای ملعم ھلیسوب یزومآراک ھمانرب یارب
 ھچباتک رد امنھار تسرھف لثم دنک هدافتسا یمومع دصاقم یارب ار ناتدنزرف سکع تسا نکمم FCPS ،یخلاد
 یا FCPS یساکع تادیلوت رد ار وا یادص ای و مان ،ناتدنزرف ریوصت تسا نکمم زین FCPS ھ.سردم ھمانلاس
 .دکن رشمنت ،یعامجتایاھھانسرھلمج از ،ددگر یمیتسپرسر FCPS ھلسیوبھکیاتغلیتب یاھھمارنبرگدی

 زا FCPS طسوت ھک یئویدیو ای و سکع ھنوگ رھ ،دینک باختنا ار یلک ھنیزگ امش ،تکرش عنم مرف رد رگا
نآ راشتنا ای و دیشاب هدرک تقفاومًابتک امش ھکنیا رگم دوش یمن رشتنم FCPS زا جراخ رد دشاب هدش ھیھت ناتدنزرف
 لماش دوش ھتفرگ یزاجم یاھسالک رد ھک زومآ شناد ملیف ای ریوصت د.شاب زاجم لرادف ای یتالیانینواق ساسراب
 سورد شزومآ هدھاشم روظنم ھب طقف یزاجم سالک رد ییاھ ملیف نینچ ، لاح نیا اب د.ش دھاوخن تکرش عنم طورش
 ھچابکت رد نادتزنرف سکع ،دینک باختنا ار ھنیزگ نیا امش رگا د.ریگ یم رارق سالک نازومآ شناد ریاس رایتخا رد
 .دش دھاوخن رشتنم ھسردم ھمانلاس

 یاھ ھمانرب رگید ای FCPS یساکعتادلیوتردنادتزنرفیادصومان،رویصت،دکنی باخانت ار C ھنیزگاشم راگ
 روظنم ھسردم ھمانلاس ھچباتک رد ناتدنزرف تاصخشم د.وش یمن هدافتسا FCPS ھلسیوبهدشیستررپسیاتغلیتب
 .شد ھداوخ

 رد نات دنزرف ریواصت تاراشتنا رد ار FCPS تاراختیا C ھنیزگ و یلک تکرش عنم ھنیزگ دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 FCPS ،ترکش عنم یاھ ھنیزگ زا کیچیھ .دنک می ددحم ،دریگ می تروص FCPS یتسرپرس ھب ھک ییاھ ھمانرب
 نینچمھ افطل د.نک یمن عنم ،تسا یناگرزاب ای یشزومآ یاھزاین یارب ھک ییویدیو یاھ ملیف ای و سکع ھیھت زا ار
 اھدادیور رد رضاح ناگدننک تکرش طسوت ھک ییاھوئدیو ای اھسکع زا هدافتسا ای راشتنا FCPS دیشاب ھتشاد ھجوت
 و اھ تیلاعف نیا د.نک یمن لرتنک ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب و دوش یم ھیھت
 مسارم و یلیصحت ال غراف ،ھسردم یاھ مانرب زا یخرب یارجا و شیامن ،ھب دوش یمن دودحم اما ،زا دنترباع ھادادیور
 لوط رد ار اھ ھناسر ھب یسرتسد FCPS ھک ییاجنآ زا .شیزرو یاھدادیور و ،سیالک یاھ نیاممھ ،زیاوج یادھا

 ار شخپ ای ویدیو طبض ، سکع ھب اھ ھناسر یسرتسد یتناک سکفریف یتلود سرادم ،دنک یم لرتنک ھسردم تاعاس
 د.رک دھاوخ بلس ، دنا هدرک باختنا ار C ھنیزگ ای تکرش عنم یلک ھنیزگ اھنآ نیدلاو ھک ینازومآ شناد یارب
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امھاد- 21-2020 یلیصحت لاس رد تکرش عنم تساوخرد
 K-8 یاھالسک

مانھار سترھف عاتالطا
نیدوال ھکنیا رگم-دھد یم هزاجا نیدلاو یبتک تیاضر نودب ار زومآ شناد هدنورپ تاعالطا راشتنا لاردف نوناق
تسا هرمزور یتاعالطا عبنم کی یروتکریاد ای مانھار سترھف تاالعطا د.نشاب هدرک عنم ار یتاعالطا نینچ راشتنا
عوننای ،دکنی عمن ارآن راشانت امشھکرتیوصردً،اجتنتی .دشبا یمن روآ نایز رظن ھب نآ راشتنا یلک روطب ھک
تعاالطا د.ریگ رارق ھسردم زا جراخ نایضاقتم سرتسد رد و هدش هدناجنگ ھسردم تاراشتنارد تسا نکمم تاعالطا
 :د)وش یمن دودحم تاعالطا نیاب یلود (درگ یم ریز تاعالطا لماش FCPS امنھار تسرھف

 .ارتعسم امنھلجم زا امن •
.دنا هدش ھتخانشًامسر ھک یئاھشزرو و اھتیلاعف رد تکرش •
 ن.زو و دق ھب طوبرم تاعالطا ،یشزرو میترد تیوضع تروصرد •
 ب.ایغ و روضح هدنورپ •
.ترااختفاوزیواج،ییلصحتکردام •
 س.الک ھبتر و ھسردم مان •
 ر.یواصت ریاس و اھسکع •
 .دننک می دگینز انھآ اب زومآ شناد ھک یدارفا ای ناتسرپرس ای نیدلاو مان •
 د.لوت خیرات •
 د).ینک ھظحالم ارریز تمسق –دودحم دصاقم یارب طقفن (یدلاو ی)اھل (یمیا سرآد •
 دش ناونع ھچباتک نیا رد ھک یدصاقم یارب اھنت زومآ شناد ییاسانش هرامش( زومآ شناد ییاسانش هرامش •

 .د)ش دھاوخ رشتنم

الاب رد ھک ار یتاعالطا راشتنا دناوت یم یتلایا ای لاردف نیناوق صاخ دراوم زا یضعب رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل
تاعالطا راشتنا اب امش رگا یتح دنادب یرورض دنا ھتفرگرارق دییات دروم ھک یئاھداھن ای صاخشا ھب تسا هدشرکذ
ھونگاین راشانت یلتاای ولاردفنانیوقلامث یارب.دشیاب هدرکن تقافوم یروتکریاد ای امنھار تسرھف رد دوجوم
 هزاجا اھنامزاس نیا ات دنک یم زاجم نیدلاو قفاوت نودب اینیجریو و هدحتم تالایا شرورپ و شزومآ ھب ار تاعالطا
 د.نھد رارق یبایزرا دروم تامازلا ءارجا و تیاعر ظاحل زا ار FCPS دشنابھشتاد

 ماع ءالم رد ار دوخ ناشن ای و ییاسانش تراک دھاوخب زومآ شناد زا تسا نکمم FCPS ھک دیشاب ھشتاد ھجوتًافطل
 دوخ تکرش عنم قح زا دناوت یمن طیارش دجاو زومآ شناد ای و نیدلاو د.راذگب شیامن ضرعم ھب و ،دنزب ھنیس ھب
 ییاسانش ناشن ای و زومآ شناد ییساناش هرماش دننما مانھار تسرھف تعاالطارشاتنا تھج FCPS زا یریگولج رد

badge نتفرگ رظن رد نودب یزاجم یشزومآ طیحم رد تسا نکمم زومآ شناد ییاسانش هرامش و مان د.نک هدافتسا 
 د.وش ھتشاذگ شیامن ھب ،تکرش عنم تیعضو

تسرفھرد ھک تیاعالطا د.ریگ تروص فلتخم یاھتروص ھب تسا نکمم امنھار تسرھف تاعالطا یمومعراشتنا
 ،دیرگ ارقر FCPS متسیس زا جراخ ناگدننک تساوخرد رایتخا رد تسا نکمم ددرگ یم جرد یروتکریاد ای امنھار
 یاھ یگداینمن ای و ، PTAs ناربیم و ءالیوا نمجان ھلمج زا،سرادم اب طرتبم یاھانمزاس ،یعمج طارتبا لائسو ،داننم
 سرتسد رد مرادم روطب ھک FCPS یاھ ھیرشن رد تسا نکمم نینچمھ امنھار تسرھف تاعالطا ی.ناتسا و یرھش

 :دننام دندررگوظنم دریگ می رارق ومعم

 .ا)ھسکعھ (سردم ھمانلاس ھچباتک •
 .یسالک تسیل و اھ میت ءاضعا یماسا تسیل •
 یقیسوم و ،یشزرو یاھ تیلاعف ،رتآت ،یلیصحتلا غراف نشج یاھ ھمانرب•
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 ی.شزرو یاھ دیداور و ،ھسردم ھب طوبرم یاھ تیلاعف ،اھ نشج و شیامن یارجا ھب طوبرم یاھویدیو و ریواصت •
 یشزرو یاھدادیور و ھسردم یاھ تیلاعف ھنیمز رد تالاقم •
 د.نیامن یم بسک یلیصحت ھنیزھ کمک ای ،زیاوج ،تاراختفا ھک یناسک تسرھف •

 "دودحم دصاقم یارب" ناونع ھب FCPS ھک امنھار تسرھف ای یروتکریاد تاعالطا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 مدع ناکما امش رگا ؛ددرگ رشتنم ھعماج رد صاخ یاھ نامزاس زا یخرب یارب اھنت تسا نکمم تسا ھتفرگ رظنرد

ھکاین ای ،دکنی تساوخرد ارآنًاکتب امش ھکاین رگم دش دھاوخن رشمنت یلک روطب تاعالطا ،دکنی باخانت ار راشانت
 B و Aیاھ ھنیزگ رد رتشیب تاعالطا بسک یاربًافطل د.شاب زاجم یناتسا ای لاردف ونناق قبط تاالعطا راشتنا
 .دکنی ھظحالم 11 ھحفص رد ار دودحم عنم تاناکما

،ندچرھ .ددرگ یم 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقو ف دشاب یم 21-2020 یلیصحت لاس یارب امش باختنا
 دروم رد امش باختنا نیرخآ ھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس ای هدش لیصحتلا غراف ناتدنزرف ،رگا
 عالطا FCPS ھب امش ھکنیارگم دراذگ یم مارتحا تسا ھتشاد تکرش FCPS رد ناتدنزرف ھک ینامز رد تکرش عنم
 .دشابیمنرعتبمناابتخانت رگدی ھکدھید

ھجوتًافطل ت.سا هدش هداد حرش ریز رد امنھار ھچباتک تاعالطا زا یخرب ای ھیلک ندرک دودحم یارب امش تاناکما
ھنیزگ ،ددرگ روظنم یلیصحتلا غراف ھمانرب ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک رد ناتدنزرف تاصخشم دیلیام رگا دیشاب ھتشاد
زا ار ناتدنزرف ،دودحم عنم یاھ ھنیزگ زا کی رھ یارب امش باختنا .دنیکن باختنا ار دراوم ھیلک رد تکرش عنم

 ھک ار یدروم اھنت ؛درک دھاوخن فذح ھسردم یلیصحتلا غراف ھمانرب ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک ھمانبر در تکشر
 .ردک ھداوخعنمتسا شده ادهدحرشو شده زده تمالع

 )دودحم و یلک( یروتکریاد ای انمھار تسرھف تاعالطا عنم تاناکام
نیا د.یامن یم یریگولج امنھار تسرھف رد ناتنزرف تاصخشم و تاعالطا ھیلک جرد زا :یکل عنمنکاما.1
 تسا هدش ھتخانش یروتکریاد ای امنھار تسرھف تاعالطا ناونع تحت ھک ار یتاعالطا FCPS ھک تسا نیمع نادب
 لثم ،ھسردم اب طبترم یاھ نامزاس ھلمجزاد (اد دھاوخنرارق FCPS زا جراخ نایضاقتم زا کیچیھ رایتخا رد
 ھکنیا رگم ھ)سردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس و یرھش و یناتسا یاھ یگدنیامن و ، PTA نایبرم و ءایلوا نمجنا
 ردنادتزنرفھکتساعنمنایھبنچنیمھنای.دشابهدشنمیضتیلتاایایلاردفنانیوقھلسیوبتاعالطاراشانت رد
،ھسردم امھنلاس چھباتک لھجم زا ،یدردگ ھداوخن روظنم دنریگ یم رارق مومع سرتسد رد ھک ھسردم تایرشن
باخانت اب ھک دشیاب ھشتاد ھجوتًافطل .یوئدیوی تالوصحم ،اھسکع ،زایوج تسرھف ،ییلصحتال غرفا یھا ھمنارب
 اب تفلاخم نینچمھ و ، A,B,C, D یاھ ھنیزگ رد هدش هداد حرش تاعالطا راشتنا امش ،یلک تکرش عنم ھنیزگ

.درک دیھاوخ عنمًامامت ار ھسردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس ھب تاعالطا راشانت

تسا هدیدرگ فیرعت یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا ناونعب ھک یتاعالطا :دودحم عنم نھیزگ.2
 یلخاد تاراشتنا لماش تسا نکمم نینچمھ و دریگ رارق FCPS زا جراخ نایضاقتم سرتسد رد تسا نکمم
 مومع سرتسد رد ھک یئویدیو تالوصحم و ،اھسکع ،زیاوج تسیل ،ھسردم ھمنلاس ھچباتک ھلمج زا دشاب ھسردم
یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا ھک تسا ینعم نادب نیا ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د.نریگ یم رارق
 رد تسا نکممزین ن)فلت هرامش و نیدلاو لیمیا ،سردآ ،زومآ شناد" (دودحم هدافتسا یارب" ناونعب هدش یئاسانش
 لیبق نیا اھنامزاس نیا ھک دیھاوخ یمن امشرگا د.ریگرارق هدمآ B یا A یاھ ھنیزگ رد ھک یئاھنامزاس سرتسد
 امش ھب C ھنیزگ د.ینک باختنا ار دروم ود رھ ای B یا Aیاھ ھنیزگًافطل ،دننک تفایرد ار امنھار تسرھف تاعالطا
 یستررپستحتیاھھمارنبرایساییساکعتادلیوتراشانت زانادتزنرف،نآباختناابدھدیمارناکمانیا
 .ددرگ یستثنم ،سکفرفی یانتک یلتود سرادم
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 سرتسد رد ار اھ نفلت هرامش و نیدلاو لیمیا ،زومآ شناد سردآ تسا نکمم FCPS سردام.A ھنیزگ •
ھانمازساًالومعم.دھدرارقھسردم با طبترمیھانمازسا ریسا ویتیوقتیھانمازسا ، PTAs نایبرم و ءایلوا نمجنا
 ماش با سمات یا و پ)اچ ای یکینورتک ال تروصبی (روتکریاد ای و امنھار تسرھف میظنت یارب ار تاعالطا ھنوگنیا
 قیطراز ار ناتدنفرز ھسدرم و FCPS لیمیا نانچمھ امش د.ریگ یم راکب ھسردم اب طبترم یاھتیلاعف ھنیمز رد
 سرتسد رد نفلت هرامش ای ،نیدلاو لیمیا ،ناتدنزرس فردآ دیھاوخ یمن رگا د.رک دیھاوخ تفایرد e-Notify متسیس
 .دینک باختنا ار A ھنیزگ دریگ رارھ قسردم اب طبترم یاھنامزاس

 ار نفلت هرامش و نیدلاو لیمیا ،ناتدنزرف سردآ ھب طوبرم تاعالطا تسا نکمم FCPS سردام.B ھنیزگ •
 ھب دناوت یم یتاعالطا نینچ ھک دھد صیخشت FCPS ھکیتروص رد دھدرارق یرھش و یناتسا ناگدنیامن سرتسد رد
 هرابرد امنھار تسرھف تاعالطا لیبق نیا ھک دیھاوخ یمن رگا د.نوش عقاو دیفم ھسردم ای زومآ شناد ھب تامدخ ھئارا
 د.ینزب تمالع ار B ھنیزگ ،دریگرارق یرھش ای یناتسا یاھ نامزاس رایتخارد ناتدنزرف

 یاھھانسرو،تایسبو،یرادربادص،ودیوی ،یونزیویلتیاھھمارنب FCPS سردام.C ھنیزگ •
 ھنوگنیا د.وش هدافتسا امش دنزرف یادص ای و،ریوصت ،مان زا تسا نکمم ھک دنک یم دیلوت ک)وبسیف دننامی (عامتجا
 ھیلسوب ھک تسا نکممو ،دوش ھتخورف ای دنریگ رارق هدافتسا دروم یشزومآ فادھا یارب ھک تسا نکمم تالوصحم
 ،ریواصت دیھاوخ یمن رگا .ددنرگعزیووت ،ھفتاریاشانت ،هددیرگظوفحماھآن پاچقحیانتکسکفرفی یلتودسرادم
 زا ار ناتدنزرف C ھنیزگ باختنا(.دینک باختنا ار C ھنیزگ ددرگروظنم تادیلوت ھنوگنیا رد ناتدنزرف یادص و ،مان
 .)درک دھاوخن نیثتسم سھردم امھنلاس چھباتک امھنرب

 وئدیو و اھسکع راشتنا زا FCPS نردک ودحدمببس C باختنا و یلک عنم باختنا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 طسوتھکیایھودئوی ایاھسکعزاهدافستاایراشانت FCPS د.وش یم ،تسا هدش ھیھت FCPS طسوت ھک ناتدنزرف
 ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب و دوش یم ھیھت اھدادیور رد رضاح ناگدننک تکرش
 یادھا مسارم و یلیصحتلا غراف ،ھسردم یشیامن یاھ ھمانرب زا دنترابع اھدادیور و اھ تیلاعف نیا د.نک یمن لرتنک
 تاعاس لوط رد ار اھ ھناسر ھب یسرتسد FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو تاقباسم و ،یسالک یاھ نشج ،زیاوج
 یارب ار شخپ ای ویدیو طبض ، سکع ھب اھ ھناسر یسرتسد یتناک سکفریف یتلود سرادم ،دنک یم لرتنک ھسردم
 .ردک ھداوخبلس، ندا ردهکباختناار C ھنیزگایترکشعنم لیکھنیزگانھآنیدالوھک نیازوآم شناد

 طسوت تسا نکمم امش دنزرف ،دینک باختنا ار C ھنیزگ ای یلک عنم ھنیزگ امش ایآ ھکنیا نتفرگ رظنرد نودب
 ھمارنبابطرتبمیاھلیتاعفردهدافستاتھجدکنن یمراک FCPS یارب ھک یراجت تاسسؤم ای و FCPS نناکرکا
 شاندیایساشن تراکسکع،لامث ناوعن ھب،درگی رارقودیوی ھھیتاییرادرسبکعدروم FCPS شیزوآمیاھ
 شناد یبایزرا یارب ای ملعم ھلیسوب یزومآراک ھمانرب یارب ھک یسالک یاھ تیلاعف زا هدش طبض یاھ ملیف ای زومآ
 زا ودیوی ھھیت ای یرادرکبسع ھنوگرھ ،دیشاب هدرک عنم ار ناتدنزرف امش رگا د.ریگ یم رارق هدافتسا دروم زومآ
 رگم شد ھداوخن ادهد رارق FCPS نانکراک زا ریغ دارفا سرتسد رد دشاب هدش ھیھت FCPS ھلسیوبھکنادتزنرف

.دشاب زاجم تلاای ای لاردف نانیوق ھلسیوب ای و دکنی تقفاوم نآ ابًاکتب ھکاین

 مان ناونعب زومآ شناد یئاسانش هرامش زا تسا نکمم FCPS رد هدش ھتفرگراکب یاھ ھمانرب .D ھنیزگ •
 کی تسا نکمم نینچمھ اھ ھمانرب نیا د.نک هدافتسا تنرتنیا ھب زومآ شناد ندش دراو یارب یئاسانش هرامش ر/براک
 نیا ربراک نانکراک و نازومآ شناد ریاس سرتسد رد ھک دنک ھیھت ربراک مان زا یروتکریاد ای و امنھار تسرھف
 اھیروتکریاد ھنوگنیا رد ز)ومآ شناد یئاسانش هرامشن (اتدنزرف ربراک مان ھک دیھاوخ یمن رگا د.ریگرارق اھ ھمانرب
 یسترسد از ار ناتدنفرز D ھنیزگ باختناد. (ینزب تمالع ار D ھنیزگ دوش روظنم ، FCPS یاھ ھمانرب لخادرد ھک
 .)دنک نمی نیثتسم زوآم شناد ییاسانش هرامش نامھ ای زومآ شناد ربراک مان زا هدافتسا اب اھ ھمانرب نیا ھب
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ھانخابکت ابھعماجدونپی ویزومآداوسیاستاررد LEAP ای ھناخباتک ھب یسرتسد هاگرذگ هژورپ.E ھنیزگ •
 ھجعارم ومیعم ھناخباتک ھب دناوت می زوآم شناد کی ، FCPS ردمانتثب للیدھب.دکن یمیانشتیبپیمومعیاھ
 ای ھمحز ال قح لماش هژیو باسح نیا و ، دنک ضرق ھناخباتک زا ار اھ ھناسر و اھ باتک و دھد ھئارا ار دوخ مان ، دنک
 یم ملق ھس ھب دودحم ھعجارم راب رھ رد ھناخباتک مالقا ای باتک دادعت ضرق د.وش یمن تلھم زا سپ لیوحت ھمیرج
 زا دیاب دنتسھ ھناخباتک ھب ھعجارم رابکی رد یلاتیجید عیانم ای باتک ھس زا شیب ضرق ھب مزلم ینازومآ شناد د.شاب
 .ندنک ادهفتسا ودخ ردانداتسا تیوضع تراک

FCPS رد تیوضع رودص یراب LEAP ، متسیس قیرط زا ار زومآ شناد ییاسانش هرامش و یگداوناخ مان و مان 
 یصوصخمریحو،دشدھاوخماجان لاقانت نای .دشدھاوخلاسرایانتکسکفرفی یمومعیاھھانخابکت ھبیکونیرکت ال
 و مان زا ریغ ھب یزومآ شناد تاعالطا چیھ د.نام دھاوخ ظوفحم COPPA و FERPA ینناوق اب قباطم تاالعطا

 ھنارمحم ) FCPLس (کفریف یتناک یمومع ھناخباتک طسوت تاعالطا نیا و دوشیمن ھتشاذگ کارتشا ھب ییاسانش هرامش
 .شد ھداوخیراھدگن

 تکرش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لباق لاس لوط رد LEAP ھمانرب زا تکرش عنم تساوخرد
لباق یراج لاس یارب طقف تکرش عنم تساوخرد نیا د.درگ وغل زومآ شناد تسرپرس ای یلو طسوت یبتک تروصب
د.ننک لاسرا دیدج تساوخرد کی ھلاسرھ دیاب ناتسرپرس ای نیدالو .دشاب یم ارجا

 تسواخرد. LIS@fcps.eduدریگیبسامتلمیای قریطزاھانخابکت تامدخرختدابًافطللاوسھونگرھتروصرد
 یبتک تروصب تکرش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لباق لاس لوط رد LEAP ھمانرب زا تکرش عنم
.ددرگ وغلزومآ شندا نیدوال طسوت

سھرمد یا رهواشمتاخدم

 یشزومآ تئیھ تاررقم ھئارا روظنم ھب )FCPSی (تناک سکفریف یتلود سرادم یارب ،ھسردم هرواشم یاھ ھمانرب
 ھک تسا عماج یشزومآ ھمانرب کی زا یشخب هرواشم یاھ ھمانرب د.درگ یم ھئارا یشزومآ تئیھ ھیور و اینیجریو
و ھسردم رد تبثم راتفر کی تھج یارب زومآ شناد شرورپ یور رب و ھتفرگ رارق نازومآ شناد ھیلک سرتسد رد
 ز:ا دنترابع اھ ھمانرب نیا د.راد زکرمت هدنیآ لغش و یگدنز رد مزال یاھتراھم بسک

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

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

سالک نازومآ شناد ھمھ ،دننام د (درگ ھئارا یھورگ تروص ھب تسا نکمم یعماتجا یا یحور هروشام •
 يم ناونع یعامتجا یاھ تفرشیپ ھنیمز رد یمومع لئاسم نآ رد ھک س )الک رد شزومآ قیرط زا نامزمھ مجنپ
 لئاسم یور رب ھک دشاب یم کچوک یاھ هورگ رد یا ھسلج دنچ ای یدرف هرواشم یاھ ھمانرب تروص ھب ای و دوش
 ای یحور تدم هاتوک هرواشم ھمانرب رد تکرش یارب نیدلاو د..راد زکرمت ناگ هدننک تکرش زا کی رھ صاخ
یارب د.رک دنھاوخ تفایرد ھیعالطاًابتک ددرگ يم رازگرب کچوک یاھ ھتسد رد ای یدرف تروص ھب ھک عیاتمجا

مظن یرارقرب روظنم ھب ھک اھ نارحب رد ھلخادم ای و/ یعامتجا ای یحور هرواشم تدم هاتوک یاھ ھمانرب رد تکرش
 د.شاب یمن یرورض ناتسرپرس ای نیدلاو تیاضر ،دشاب یم شخبرمث یشزومآ طیحم کی و 
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رد تکرش زا ار ناتدنزرف ، تسا هدمآ 13 ھحفص رد ھک تکرش عنم مرف لیمکت اب دیناوت يم ینامز رھ رد امش
یشزومآ یاھ ھمانرب رد تکرش عنم تساوخرد .دیئامن

 یقبا 12 سالکازتاریخی کھ بوسیلھ مدرسھ دریافت می گردد در طول سالھای تحصیلی یعنی از پیشدبستانی تا 
از ار ناشنادنفرز ھک یناتسپرسر ای نیدالو .ددگر لطاب ندیالو ھلسیوب آکتب تکرش عمن تساوخرد ھکاین رگم ،دانم دھاوخ

 غراف و یشزومآ ھمانرب تایرورض و طباوض ھیلک زا یوریپ لابق رد ،دنیامن یم ینثتسم یلغش ای یلیصحت هرواشم یاھ ھمانبر در تکشر
.تشاد دنھاخو تیئولسم ،یلیصحتلا

 یم رارق هدافتسا دروم ناشدنزرف ھسردم رد یئامنھار و هرواشم یاھ ھمانرب رد ھک ار یبلاطم دنناوت یم نیدلاو
 تیاس بو ھب یسرتسد قیرط زا ناوتیم نینچمھ ار تاعالطا نیا د.نیامن بسک ھسردم رواشم اب سامت قیرط زا دریگ

FCPS دونم بسک .http://www.fcps.edu 

تایکاش
 ھیور تیاعر نمض دیناوت يم ،دیراد تیاکش تسا هدش هراشا نادب الاب رد ھک یقوقح زا کیرھ دروم رد امش رگا
 ھنیمز رد امش رگا د.یریگب سامت ھسردم ریدم اب )2601 دیدج تاررقمز (ومآ شناد یاھتیلوئسم و قوقح ھچباتک یاھ
 لؤسم ھقطنم شرورپ و شزومآ سیئر تنواعم رتفد اب دیاب دیراد تیاکش ناتدنزرف یشزومآ هدنورپ زا یرادھگن
،یشزومآ بالطم ،یجنس رظن اب طابترا رد ناتقوقح ھک دیراد رواب امش رگا ،هوالعب د.یریگب سامت نتدنزرف ھسردم
 ای یسرزاب ،شترا رد مادختسا ،یندب تاشیامزآ ،ھسردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس ھلیسو ھب تاعالطا ھب یسرتسد
 زومآ شناد هدنورپ تاعالطا رد یصوصخ میرح ظفح ای ،یروتکریاد تاعالطا ،زومآ شناد یاھ هدنورپ حالصا
 ,Family Policy Compliance Office دینک لاسرا ریز سردآ ھب ار دوخ تیاکش دیناوت يم ،تسا هدیدرگ ضقن

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

ندریگیمرارق ادهفتسا ردوملوعممروطب کھ یئاھرمفو،رهیمد تئیھتاررقمواھ یھور
ھچباتک ھلمج زا هریدم تئیھ تاررقمو اھ ھیور ھیلک :درک ادیپ یسرتسد تاررقم و اھ ھیور ھب ناوتیم یقرط ھچ زا
 تیاس بو ھب اھنآ ھب یبایتسد یارب ت.سا دوجوم FCPS تیاس بو رد ،زومآ شناد یاھتیلؤسم و قوقح

www.fcps.edu و دیورب Policies and Regulations کیلماشھک،وجستجھقریطکی.دکنی وجستجار 
 یسرتسد تنرتنیا ھب امش رگا ت.سا هدیدرگ ھئارا ،دشاب یم هرامش و فورح ،نیوانع ھب طوبرم یامنھار تسرھف
سامت ھسردم ریدم ابًافطل دینک ھظحالم ار تاررقم ای ھیور زا کی رھ یپاچ یاھ ھخسن ھک دیتسھ دنمقالع و دیرادن
 .دریگیب

اب آفطل ،دینک رورم تسا هدیدرگ فیصوت اجنیا رد ھک ار یبلاطم زا کی رھ دیلیما ماش رگا :اھمرو ف رتشیب تاعالطا
 د.یریگب سامت ناتدنزرف ھسردم اب اھمرف هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب د.یریگب سامت ناتدنزرف ھسردم ریدم
 و دینکعورج www.fcps.edu ھب ای و ،دیریگب یپک مرف زا دیراد زاین مرف زا ھخسن کی زا شیب ھب امشرگا

Opt-Out Booklets دکنی وتجسجار. 
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)5حھفص رد تایئزج( موعم یارب یروتکریاد ای انمھار تسرھف تاعالطاراشتنا اب تفلاخم
 : _______________________________زومآ 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
 و هدرک باختان نائیپ تمسق رد ار بسامن ایھ ھزینگزا یکیًافطل ،دکنی دودحم نادتزنرف ایرب ار یروتکراید تاعالطا راشانت
یلیصحت لاس یارب باختنا نیا د.یندارگرب ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھسردم ییاشگزاب زم اود ھتفھ ات را مرف نیا

تمسیس ای هدش لیصحتلا غراف ناتدنزرف ،رگا ،دنچرھ .ددگر می 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشابیم 2020-21
FCPS دنک کرت ار، FCPS در ناتندفرز ھک ینامز در تکشر عنم وردم در امش باختنا نیرخآ ھب نانچمھ FCPS تکرش 

 د.شاب یمن ربتعم ناتباختنا رگید ھک دیھد عالطا FCPS ھب امش ھکنیارگم دراذگیم مارتحا تسا ھتشاد

ھک تسانعم نیدب نیا ھک تمسھ هاگآ نم د.ینکن رشتنم را مدنزرف یصخش تاعالطز اک ای چیھ :یلک عنم ھنیزگ_____
ھچباتک لثم ،دریگ يم رارق وممع رایتخارد آلومعم ھک ھسردم کرادم زا دش دھاوخ نیثتسم دمنزرف یاھسکع و تاعالطا

و یشزرو یاھتیلاعف و ،یراختفد اروام ریاس و زاتمم نزاومآ شندا تسرھف ،یلیصحتلا غراف یاھ ھمانرب ،ھسردم ھمانلاس
ابطبرتم ایھانمزاسسرتسد درمندرزفهارب دریورتکیرادتاعالطاھکتسانعمنیدبنیانینچمھ .شییامن یاھ ھمانرب
 مستسی زاجراخ ایھانمزاسای،ریھشویانستایاھگیداینمناییویتقت ایھانمزاس، PTA نایبرم و ءایلوا نمجنا لثم ھسردم
زاجم امدقا نیا یناتسا ای لاردف هژیو نیناوق قبط ای و شماب ھتشاد تقفاوم نآ ابًابتک نم ھکنیا رگم تفرگ دھاوخن رارق ،ھسردم
 ،تیاس بو ،یربخ یاھ شرازگ ،ادص طبض ای ،اھویدیو ،ینویزیولت ییاھ ھمانرب رد دمنزرف ھک نماد يم نم ،هوالعب .شداب
 لئاسو و وممع سرتسد رد و دوش یم ھیھت یتناک سکفریف یتلود سرادم ھلیسوب ھک یساکع تادیلوت و یعامتجا یاھ ھناسر
 ،یردگ یم ارقر )شداب یم سکفیرف یمومع سرامد لترنک در ھسدرم تاعاس لوطرد اھنآب یسرتسد ھک یدح ات( یعمج طابترا
طبض و تاسلج رد زومآ شناد ییاسانش هرامش و امن ، رود هار شزومآ تاعاس لوط رد تسا نکمم .دوش یمن هداد شیامن
 .دشاب تیور لباق ، لزنم رد نیبرود ندوب نشور تروص رد نازومآ شناد ریواصت نینچمھ و ، یزاجم یاھ سالک

امش د.یا هدرک باختنا ار ریز ھنیزگ راھچ مامت راکددوخ روطب امش ،الاب ھنیزگ باختنا اب
 .دینک مادقا دودحم عنم ھنیزگ یارب ھک دیرادن یزاین

ای و دروم کی( ءانثتساب ،دیھد راشتنا ار دمنزرف یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا دیناوت یم امش :دودحم عمن ھزینگ
 ):یدنبز تمالعار اردومھمھ

نایبرم و ءایلوا نمجنا سرتسد رد ار اھ نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،سردآ تاعالطا دیناوت یمن امش .A ھزینگ_____
PTAs ،لمیای ناچنمھنم.دھیدرارقھسردمابطارتبارد ایھانمزاسرایسویویتقت ایھانمزاس FCPS ار مدنفرز ھسمدر و 

 .درک ھماوخ تفایرد e-Notify تمسیس قیرطزا

و یناتسا یاھنامزاس ھب ار نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،دمنزرف سردآ ھب طوبرم تاعالطا دینواتیمن امش .B ھزینگ _____
 .دیھد ھئاار یھرش

طبض ای ویدیو ،نویزیولت یاھ ھمانرب زا کیچیھ یارب وا یادص ای ،ریوصت ،دمنزرف مان زا دیناوت مین امش .C ھزینگ _____
 لئاسو و وممع سرتسد رد هدش ھیھت FCPSلھیسوب کھ یساکع تادیلوت ،یعامتاج یاھ ھناسر ،تیاس بو ،تاراشتنا ،ادص

 .دینک هدافتسا ،دریگ یم رارق )دشاب یم FCPS لرتنک رد ھسردم تاعاس لوطرد اھنآ ھب یسرتسد ھک یدح ات( یعمج طابترا
).دنک یمن ینثتسم ھسردم ھمانلاس ھچباتک زرا ا ناتدنزرف ھنیزگ نیا(

)-ارددھمااد-(
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_____ 

______________________  ________________________________________ 

ایوامنھارتسھرفرافزامنر در ارمندفرز FCPS زومآ شناد یئاسانش هرامش دیناوت یمنامش .D نھ گزی
دایرکتوری کھ در دسترس سایر دانش آمو
با استفاده از شماره شناسائی دانش آموز  

 تمسیس ھب ندش دراو زا ار ناتدنزرف باختنا نیا( د.یھد رارق دنشاب یم FCPS ناز
FCPSیرنتاینت ایھ هژورپ ای ،یرورض یشزومآ ایھ ھمارنب رد تکرش ایرب 

 )د.رک دھاوخن ینثتسم ،شناسالکمھ اب کرتشم

یارب یکینورتکلا تمسیس قیرط زا ار مدنزرف ییاسانش هرامش و یگداوناخ امن و امن دیناوت یمن امش E. ھزینگ
( ھناخباتک ھب یسترسد هاگگذر ھمانبر در تیوضع

ً

LEAP (دکنی لاسرایانتکسکفرفی یاھھانخابکت ھب. 

 هدشرکذ الاب رد ھک ار یتاعالطا راشتنا دناوت یم یتلایا ای لاردف نیناوق صاخ دراوم زا یضعب رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 رد دوجوم تاعالطا راشتنا اب امش رگا یتح دنادب یرورض دنا ھتفرگرارق دییات دروم ھک یئاھداھن ای صاخشا ھب تسا
 .دشیاب هدرکن تقفاوم ریوکتراید

کرد الماک و هدرک ھعلاطم ار الاب رد هدش رکذ یاھ ھنیزگ ھکنیا رگم دینکن ءاضما ار نیئاپ تمسد! قیرادھگن تسد
 .دیا هدرک

خیراتنیدلوا ءاضما
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 )دکنی ھظحالم ار 8 ھحفص تازئیج زا عالطا یار(ب ھسردم رد هرواشم یاھ ھمانرب یارب تکرش نعم مرف

تا و هدومن لیمکت ار مرف نیا ،دیامن تکرش ھسردم هرواشم ھمانرب رد ناتدنزرف دیھاوخ یمن ھکیتروص رد طقف
 .دیدھ یلوحت ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھسردم ییاشگزاب زا ھتفھ نیمود

نآ تارثا و دوب دھاوخ ءارجا لباد قدرگ یم تفایرد ھسردم ھلیسوب ھک یزور زا تارواشم رد تکرش عنم تساوخرد
عنم تساوخرد ھکنیارگم ،دنام یم یقاب FCPS رد 12 سالک ات یناتسبدشیپ زا ینعی یلیصحت یاھلاس لوط رد
.ددرگلطابزومآشاندندیالوھلسیوبًاکتب تکرش

 رد ،_____ سالک در ،___________________________________ دمنزرف ھک یمانم می تساوخرد نم
 :دننک تکرش ریز یاھ ھمانرب

 د.درگ یم ھئارا وا ھسردم ھلیسوب ھک یشزومآ هرواشم _____

 .ددرگ یم ھئارا وا ھسردم ھلیسوب ھک یلغش هرواشم ______

 .ددرگ می ھئارا وا ھسردم ھلیسوب ھک لیشغ هرواشم ھامنرب _____

مظن یرارقرب یارب اھ نارحب رد ھلخادم ای و/ یعامتجا-یحور تارواشم تدم هاتوک یاھ ھمانرب رد تکرش یراب
 رد تکرش زا مدنزرف عنم اب ھک متسھ هاگآ نم د.شاب یمن یرورض نیدلاو تیاضر شخبرمث یشزومآ طیحم کی و 
 ھمانرب تایرورض و طباوض ھیلک دمرگ نئطمم ات تشاد ھماوخ تیلوئسم ،یلشغ ای لییصحت تارواشم یاھ ھامنرب
 .ددرگ ارجا و هدش یوریپ یلیصحتلا غراف و یشزومآ

 : _____________________________________ ناستررپسایندیالوءاضما

 : _____________________ خیرتا

 : ______________________________________ زومآشندا مان
 )دسیویبن یسلیگان یاانوخ فورحابًافطل(

: _____________________________________زومآشناد ھسردم
)دسینوب یسیلگنا یانخوا فروح اب (
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____________________________ ____________________________________________ 

ھانمازسا ھبتعاالطارشاتنا با تفخالم
 3) ھحفص رد اتزئیج(

(. 
 لیمکت ار مرف نیا ،ددرگن رشتنم ھسردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس یارب ناتدنزرف تاعالطا ھک دیھاوخ یم رگا(
دیھد لیوحت ناتدنزرف ملعم ای و ھسردم یلصا رتدف ھب مود ھتفھ ات و ینک

 : _________________________زومآ شندا مان

 : ___________________________ ھسردم امن

 ) _____________________________دسیویبن یسلیگان یاانوخفورحابآفطل-زومآ شناد مانع: (ضووم

 فلاخم یروتکریاد تسیل رد هدش جرد تاعالطا ریاس و ،سردآ ،مان ھلمج زا ،مدنزرف یصخش تاعالطا راشتنا اب نم
 تامدخ ای تادیلوت ھک ییاھ تکرش سرتسد رد ار مدنزرف یصخش تاعالطا دناوت یمن FCPS ھک نیمع نیدب.تمسھ
 .دھد رارق ،ملپید دییات تامدخ و مان تبث ھلمج زا دنھد یم ھئارا ھسردم متسیس ھب طوبرم

 می 21-2020 یلیصحت لاس لماش طقف و دشاب یم 21-2020 یلیصحت لاس یارب نم باختنا ھک متسھ هاگآ نم
 ھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس ای هدش لیصحتلا غراف مدنزرف رگا ھک متسھ هاگآ نم نینچمھ د.درگ
 دراذگ یم مارتحا تسا ھتشاد تکرش FCPS رد مدنزرف ھک ینامز رد تکرش عنم دروم رد نم باختنا نیرخآ
 .دشنابیمنرعتبماھابخانت مھدعالطا FCPS ھب نم ھکنیارگم

خیرتانیدالوءضاما
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