
 

  

            
     

   

     

             
     

            

  

     
    
      

 

       
   

  
    

         

     
 

           
    

    
  

    
    
         

 

  
  

 
 
 
 

 

 

FARSI 

 2021-22 نھالاس یھطالعا

مطالب  فھرست

را کتابچھ این باید کسی کندچھ ؟مطالعھ

شرکت منع فرمھای باید کسی نماید؟چھ امضاء  را

قوقحو،یوصصخ ریمح،یسردیاھھمارنب،اھهدونرپ،ھا یجسن رظن
ترکشعمن ایھمرف وھطبورم

 8 اتیانستدب شپی ایھھیاه پژوی خھسن

ققوح یراس، ویصصوخ میحر ،یشموزآ ھمانبر ،اھ هدنوپر ، ھا جینس رظن ھب طوربم 22-2021 ھالناس ھعیالطا 
 )5-2 ص( طرتبم

 )9-5 ص( 22-2021 تکرش عمن یاھ ھزینگ

: 22-2021تکشر عنمیاھمفر

 )11-12(ص مموع یابر یتورکیراد ای امنھاھ رچباتک تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم •
 )13 (صھسدرم در هاورشمیابرتکشر عنممفر •
 )14 (ص ساردم متسیس از جارخ یاھنامازس ھب تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم •

 نادنھ فرزک ینیدلاد. ونشو علطم دخو یاھتیلسؤم و ققوح از ات دننک ھعلاطم اھ رچباتک نیا دیاب ناتسپرسر ن ویدلام وامت
 ایرد زنیامن ھعلاطم ار)K-8, 9-12( عطقم ھر هژوی یتاعالطا یاھ ھچباتک دیاب دننک یم لیصحت فلتخم یاھ ھیاپ در اھنآ
 د.نشابیمتاوفتمعطقم ھر ساسا بر تکشر عنمققوحو تاعالطا

ھب یل ومکت ار ھطبورم )یاھ( مرف دیاب ندراد تلفاخمیری زاھ ھمانبر ھیلک ای کی اب ھک ناتسپرسر ای نیدلااز و کیھر
 .دنھد یلحوت دخو دنزرف ھسردم

 طرتبم تاعالطا راشانت- ھسدرمھبطبومر تایشرن یراس ھ وسدرمھمانلاسیابر موزآشنادتاعالطا ارشتنا •
 . FCPSاز جارخیاھنامازسایداافر ھب موزآشنادھبطبومر یتورکیرادایامنھات رسھرت فاعالطا ارشتنا
یاھ ھمانبر ای یعامتجا یاھ ھناس، رتیاس ب، ویودی، وملیھ فیھت درموزآ شناد مان ، وادص ،یرصوت از هدافتسا • 
 ا.ھ ھناسھ رلیسبو هدششرتنم

ھ.سدرم هاورشم یاھ ھمانبر درموزآ شناد تکشر • 
ھ.سدرم متسیس از جارخ یاھنامازس ھب تاعالطا ارشتنا • 

• .ھانخابکت ھب یسرستد یارب یاوست ققوح هپروژ در موزآ شناد تکشر

Fairfax County Public Schools 
Office of the Superintendent 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 



        

      
  

  

  
         

        
     
       

  

      
     

      

  
      

    
           

  

  
 

    
            

                 
             

              
  

    
      

                
            

   

   
   

                
      

 ھب طوبمر 22-2021 ھنالسا تعاالاط
 ،یسدر ھمانرب ،اھ هدنوپر ،اھ یجنس ظرن

 طبترم قوقح و ،یصوصخ میحر

 نیدلاو قحقو
,(FERPA) ؛هدواانخیصوصخمیرحوییلحصتقوقح 20 USC §1232g, 34 CFR Part 99 ھحیالواص 
 ناستردبی ویائدتاب هرودشزومآنوانق؛USC § 1232h, 34CFR part 98 20 ،زومآ شناد یتامح قوقح

20 USC §§7165, 7908 10 و USC  یارب کترشو ،یسرزاب ، يروآ دای ھنیمز رد ار یصاخ قوقح 503 §
 ار یتاعالطا ھچباتک نیا د.یامن يم مھارد فنتسھ راتخم دوخ ھک لاس 18 ریزو ،لسا 18 یالاب نزاومآ شندا ،نیدوال
 د.ھد يمرارا قمش سرتسدرد قوقح ھنوگنیا درومرد

 ھمانرب زا یضعربد نادتزنرف دھیواخ یمن ھک یتروصرد ھک دشاب يم کترش عنم یاھمرل فماش نانچمھ ھچباتک نیا
 رشده د ادهح درش یاھ ھمانرب اب ھکیتروص رد د.یھد لیوحت ھسردم ریدم ھب و هدرک لیمکت ارنآ دیاب دنک کترش اھ
 .تسنی اھمرفزاکیچیھلاسراو ءاضماھبیزیان،دریادنیتفخالمھچبکتا نای

 یزاجم شوزمآ
 اما ، دنناوت می نیملعم د.رک دنھاوخ تکرش زیاجم شزومآ رد 22-2021 لییصحت لاس لوط رد نازومآ شناد زا خیرب
 طبض ار رگید ایھتیلاعو ف سورد ، دنتسین هدنز تروص ھبسریدت هدھاشم ھب رداق ھک یانزوآم شاند یارب ھک دستننی مزلم

شوامخارنربیودسریدتتاعاسلوطرددیاب، دوشهددی یزاجمسالکردنازتوآم شاندهرچھ ھکدتیسنی لایمراگ .دکنن
 .ندرذاگن کارتشا ھب ،دوش طبض سالک رد دنھاوخ مین ھک ار تیاعالطا چیھ ھک دوش ریوآدای نازومآ شناد ھب دیاب د.ینک

 یجنس ظرن
 ھک یی اھ یجنس رظن زا کیرھرد ناتدنزرھ فکنیازا لبق دیراد ار قح نیا امش ی:جنس رظن ھب طوبرم ھمانفقاوت
 هدش هدرب مان ریز رد ھک یدراومزا کیرھ رد ار دوخ تقفاوم دنک کترش دوش یم یلام تیامح و ھیھت لاردط فسوت

 اییحور التکشم؛نیدالوایزومآشنداتدااقعتوا یاسسی یاھگیستابو:زادرتنابعدروامنای؛دکنی مالعاتاس
 دض؛یماعتجادضوینونقا یرغیھاتارفر؛یسنجیھارتافرو کرف طرز ؛وزمآشنادهداونخا یا وزمآشنادیناور
 طوابر؛درادیگداوانخکیدزنطوابراھنآابزومآشندا ھکیانکس هراربدیداقانت رظنزرااب ؛زیمرآقیحتویصخش
 ایزومآشاندتدااقعتاایاھگیتبسوا ،یبھذممراسم؛یھبذمعجرامو،ناکزشپ،ءالکوابطبوارلمث یونانقویقوقح
 ست).ا یرورض یتحالص نییعت یارب ھک یدراومزاریغه (داوناخ دمآرد نازیمو ؛نیدلاو

 رد نودب ،دینک عنم یجنس رظن ھنوگ رھ رد کترش زا ار دوخ زومآ شناد ھک دیراد ار قح نیا امش ت:کرش عنم قح
 ای ستا هدمآ الاب رد ھک تسا یتاعوضوم ھب طوبرم اتعالطا یروآ عمج ھمزال ھک یتاعالطا عبنم تنفگر ظرن
 داوم یا تیانخاد،یلکلاتباوشرم با ھطبار در یتارفرتمالسویتسدرنت با طباتار در ،یکشپز تالعاطا

 هریدم ئتیھھکیتاعالطاھونگرھای،هدشلرکنت یعومصن دوامزاهدافتاس ھبطوربمتاعالطارایس،یونانقرغی
 د.شاب یم ساسح رایسب ھک دنک یم یروآ عمج

 ھک یجنس رظن کی یرازگربزا لبز قور 30 لقا دح ،FCPS ی:جنس رظن یسرزاب ھب طوبرم قوحق و ھیعالطا
دیناوت يم نینچمھ امش و دناسر یم امش عالطا ھبًابتک ،هدمآ الاب رد ھک یدراوم زا مادک رھ دروم رد ستا نکمم
 ھک را يائھمعرالوتدس تاجردمن وھماشنرسپدیانوتيمنچنیمھامش.دکنی رورمویزبینابارآن تاجردمن وھمانرسشپ

 د.ینک رورم دنشاب يم اھ یسرپ ھمھ ھنوگنیا با طباتار در

2FCPS 2021-22 ھفحص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



        

 
    

               
             

               
  

  
                

           
         

     

  
           

                
                  

    
  

        
   

 
           

    
  

              
           

                
                

  
            

             
              

     

              
                   

           
    

                  

 اھلمعلاورتسد و یشوزمآ بلاطم
 زا یشخب ناونعب ھک ار یشزومآ داوم و لباطمزا متسرقھ ھک دیراد ار قح نیا امش :یزشموآبلاطمیرسزاب

 3002-3011 یاھتایسسو اتررقمدیدجیاھھخسن.دینک ورمر دنیرگيم ارقر هدفاتسادورمیسدر یھا ھمنابر
 اتعالطا ست)ا هدش ستپ www.fcps.edu رد FCPS یتاس وب ردھک ( FCPS یانتکسکفرفی یلتودسردام
 تاسوخردھسردمردیمزایزشومآدوامینزبیابیرابدوانیتیمامش.دھدیمرراقسرستدردرا یرتیشبیزئج

 .دکنی

 :یبدن و یکشزپ تاشایزمآ
 دنیمانفعامیندبتشایماآز ازیضعبدرتکرشازار شاندنفرز درناد هجازا ینا یندلاولادرف وننقاقطب
 یدنبتاشایمزآ FCPS ،یرارطاض دروامءانستثاب.دشنانب یمازال یتالای ننیواقطوستتاشایمزآنیاھکیرتورصد
 کترشعنممرفچیھھچباتکنیارد،ھجیتنردد.ناديمنیرورضاردناشبهدنشتویصتیلتااینیوانقھوسیلبھک
 .تاس هدنش ھئراایندبتاایشمزآیراب

 زوآم شاند وندهرپ
 ھلیسوب یبتک تساوخدر تفیادر یختار ازوزر 45 فرظرد ھک دیراد ار قح نیا امش :زموآشنادهدنروپیرسزاب
 دھیواخیمھکرا یالبطمدایبامش.دائیمنھھیتیکپ اھنآزوا دکنی رورمارنادتنزرفیاھهدونرپھیکل ،ھرسدم

 و مانز از ار ماش یردم.دینکلساار تاندنفرز یردمیابر اردوختساوخدر سپسوهدکر صخشمدینکینیبباز
 ھک یئاھ یپک افتیرد یارب ستا نکمم د.رک دھاوخ علطم دنتسھ سرتسد لبای قنیبزاب یارب اھ هدونرپ ھک یحلم
 د.وش ھترفگ رظن رد یھجو دیئامن يم ستاوخرد

 هرامگایترسدانیزشومآهدونرپزایخشبھکنایبداقعتاتروصرد ز:ومآ شناق دباوس و اھ ندهورپ ھیحالصا
 دیاب امش د.ییامن حالصا ستاوخرد ھک دیراد ار قح نیا امش ،دشاب یم یصوصخ میرح قوقح فالخرب ای ستا هدننک
 حیضوتو ،دیئامن صخشم دوش حالصا دیھاوخ یم ھک ار یشخب و دیھد حیضوت ابتک ھسردمریدم یارب حضاو روطب
 ،دنک در ار امش ستاوخرد FCPS رگا.تاس یصوخص مریحفالخربایهدکنن هرامگ،ترسدانارچھکدھید

FCPS و نیناوق هرابرد و ،دیراد رظن دیدجت تساوخرد قح امش ھک درک دھاوخ مالعا و ،داد دھاوخ عالطا امش ھب 
 د.ھد یم رارا قمش رایتخارد یرتشیب اتعالطا رظن دیدجت ستاوخرد دنور

 قبطهدشمیظنتیھا ھمنابر سساابر انوزمآشنادیھا هدنوپر از ز:ومآ شنای داھ دهنورپ زا یراھدگن و یناگیاب
 FCPS یاھهدونرپتریدیمیامھنرا طوابضو 6470 تاسسی رخیاھخسنردجردنمهدونرپیانگیابترارقم
 دناشبھتاشدھجوتدیابدھستن مانتثب هژوی شزومآھمارنبردھکیزانومآشدان نیدوال .ددرگیمیرادھگنوتقبرام
 تئھی یزشومآھمارنبای،دونشیملیحصالت غراف وزمآشنادھکنیا از دعب شاندنفرز هیژوشوزمآیھا هدنوپر ھک
 نیا دشاب یتولوا رد ھک درومرھ و ،دنک یم لیصحت کرت ای و ،دوش یم لقتنم ،دنک یم لیمکت ار اینیجریو هریدم
 .دشدھنواخهدربنیزبااھهدنورپنای ،لاسجپن زادعب.دشدنھواخیرادھگنلاسجپن تدمیاربقبواسواھهدونرپ
 درومایزامرایسای)یریتوکیسلاشیو(س یمل هرامشیرابتاس نکمماھهدونرپنای رددوجومتاعالطاھکینالیدلب
 دنردا جایحتااھآنبھکیائھهدونرپیکپ تفاریدیرابھکدناشبھتداش ھجوت ندیوال .داشبندیوال ایزومآشاندزانی
 .دنکن تسواخردلقب زادایب

 ار انوزمآ شناد یصخش تالعاطا FCPS.ھسردم مستسی زا رجخا یھانمازسا ھب زومآ شنات داعالطا راشتنا
 از یخبر سترسد در ارتالعاطا یناو،تساهدیدگر یئساناشیورتکیرادتالعاطا انونعبھکدنکیمیورآعمج
 نای .دھدیمرراقنزاومآشاندو FCPS ھب اتمدخ و التوصحم ھئارا روظنمب FCPS بخمنت یرتاجت تاؤسسم
 یصخش اتعالطا ھک دیتسین لیام امش رگا د.شاب یم ملپید دییات و مان تبث اتمدخ لماش هژیو اتمدخ و التوصحم

 را 14 ھحفص درتکشر عنممفر،ددگر شرتنمھسدرممتسیس از خارج یھانماساز ھبیدصقام یننچیابر تاندنفرز

3FCPS 2021-22 ھفحص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 
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 لیصحتلا غراف ناتدنزرر فگا ،لاح نیا اب ست.ا 22-2021 ییلصحتلاسھبطوربمطقفامشباخنتا.دکنی لمیکت
 ھک ینامز رد کترش عنم دروم رد امش ابختنا نیرخآ ھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS مستسی ایدوش

 ظرنفصر تانبخاتنا از دیھد العطا FCPS ھب اشم ھکنیا رمگ دراذگ یم مارتحا هدرک لیصحت FCPS در تاندنفرز
 .یداهردک

 یلصیحت هدونرپ یصخش تاعالطا FCPS ھکنیازا لبا قت دیراد قح امش ز:ومآ شناد ندهورپ تاعالطا راشتنا
 تقفواموندبانرآ شارتناًحایصر تانسایالادرف وننقاھکنآ گرم،دینکمالاعاردوختقفاومدھد شارتناار تاندنفرز
 و FERPA ترارقم تحت طقف ندیوال تقفوام نودب زومآ شاند هدونرپ تاعالطا راتشان .دشاب هدومن دییات نیدوال
 FCPS رد زومآ شناد هدنورپ یتریدم یامنھار د.شاب یم ریذپ ناکام 2701 هقررمو 2701 تاسیسیجار طباوض
 ھمینزرداریرشتبی تازئیج) [SR&R] زومآ شدان یاھتؤلیمس و قوقح ھچابکت(2601 هررقم یدجد طباوض و
 د.ھد یم رارس قرتسد رد زومآ شناد هندورپ یراھدگن و یناگیاب ترارقم

دشنابھشتدا یزشومآیونانقداصقمھکھرسدمنیولمسئ ھبتاعالطاندادرارقسردستردھکداشیبھشتدا ھجوتًافطل
 رداک ای و ،ملعم ،تسرپرس ،یرادا لوئسم ناونعب ھک تسا یصخش ،ھسردم ماقم کی د.رادن زانی یقبل تایرض ھب

 تشداھبنامزاسناکنراکریاسو،کنیکلی رایدست ،ھرسدمراترسپ،ھرسدمیرشومآعابمننیولمسئ ھلمجز(اینایبپشت
 يم متدخ هریدم ئتیھرد ھک یصخش ؛د)نھد یم ھئارا اتمدخ نازومآ شناد ھب ھسردم ھمانرب زا یشخب ناونع ھب ھک
 لثم( ستا ھتسب دادرارا قھنآ اب یصاخ راک ماجنا ھتج یتناک سکرفیی فتلود سرادم ھک یتکرش ای صخش ؛دنک
 ریاس ای و ،زومآ شناد ،نیدلاو زا یکی ای ،ن)امرد صصختم ای ،یکشزپ رواشم ،یراد ابسح لوئسم ،لیکو
 ھرسدمنیولئمس رایسھبکمکیرابای،تاایکشھبیگدیرس ،یطابضان ھمیتکلمث ،یمرس یاھھتمیکردنابطلودا
"دشابهدشمادخستا FCPS ھسیلوبودوخفایظوماجان یراب  یسرربھبزانی یاعنمھب ع"ورمش یونانقعفامن .

 تسا یا ھفرح تیلومسئ کی ماجان یراب قوابس

 ،دکن مانتثب ھقطمن نآردنادتزنرفھکرتیوصردھقطمن ای سردامرایسنؤلیمس ھبتاعالطاراشانت یاربنچنیمھ
 ھبھجوتاب را اھهدونرپھونگینا FCPS ت.سین یرورض یلبیت قاضر ،دشاب ھتشاد ار اجنآ رد لیصحت دصقای
 شدان هدونرپترارقمھنمیزردھکیندیوال .دکن یملاسرااھآن یرابیزشومآقطامن ایسرادمرایستسواخرد
 ار ناتدنزرھ فسردم تیلوئسم ھک ھقطنم شرورپ و شزومآ سیئر نتواعم رتدف اب ستیابیم ندراد لاؤس FCPSوزمآ
 دشاب یم سرتسد لبایت قاس وب نیا رد ھقطنم ریدم نواعم اب سامت اتعالطا.دنرگیب سامت دردا هدھعب

www.fcps.edu 

 ساتصخانزاومآشدان ھبھکیائاسنشهرامشیانتکسکفرفی یلتودسرادم:FCPS زموآ شناد یئااسنش هرامش
 شاندیائساشن هرامش ).FCPS رد زومآ شناد یئاسانش هرامشد (نک یمن رشتنم مومع عالطا یارب ار ستا هدش هداد
 درگی یم رارق هدافتاس دروم نزاومآ شندا یزشومآ یاھدنورپ تیردیم تھج FCPS طوستطقف FCPS در انوزمآ
 هدافتسا رتوص رد ار FCPS یکیونرکتال یاھمیستسزایخربھبیرستدس ناکمانزاومآشندا اتدھدیمهزاجاو
 زا یخرب ،دنچرھ د.شاب یم درھ فب رصحنم نازومآ شناد زا کیرھ یارب یبکرت نیا ھک دنشاب ھتشاد روبع زمر زا
 رد ھک دھد یم ھئارا ار اھربراک مان زا یتسرھف ،شزومآ هژوی Google Apps ھلمج زا ،صاخ یشزومآ یاھ ھمانرب

 ات دھد هزاجا ھک ستا نیا یروتکریاد ای امنھار سترھز فا فدھ د.ریگ یم رارق FCPS نزاومآشاندھکلی سرتدس
 برکار منا ینا.دننک کار یسالکیھا هوژپر یور بر مھ با و،دنیرگبسمات گریدکیاب انوزمآشنادھمنابر ینا در
 یمانھارتسھرف در تاندنفرز FCPS یئاسانش هرامش دیھاوخ یمن رگا ست.ا امش دنزرف FCPS یائاسنشهمارش
 راتشان زاھکدنیکباختان را اھھنزیگزایکیایوهدرکلمیکت را 11 ھحفص رد کترش عنم مر، فددرگ رشتنم نیالنآ

 فارغ یھا ھمنابر و وزمآشنادھمنالسا ھلمج از ،دیآلمعھبییرگولجتسھرف ینا در تاندنفرز تالعاطاھنوگ ھر
 یمانھارتسھرف در تاندنفرز FCPS یایاسنشهرامشراشنتازااھنتھکدیکن باخانت ار D ھزینگ،ایو،ییلحصالت
 ھب ندش دراو زا ار ناتدنزر، فاھ ھنیزگ زا کی رھ ابختنا د.رک دھاوخ یریگولج یشزومآ یاھ ھمانرب یارب نیالنآ

 ،شایھالسکمھابکرمشت نیالآن یاھهژورپایفیالکتماجان یرابدوخ FCPS یائاسشن هرامشزاهدافستاابمتسیس
 .درک دھواخن ینمستث
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 صاخیاھھمارنبھبیرستدس یاربیائھتن ھب،زومآشندا FCPS یائساشن هرامشھکداشیبھشتدا ھجوتافطل
 یتوھ ھک دشاب رگید لماع دنچ ای کی اب طابترا رد ھک ینازم رگم دریرگارق هدافتسا دروم دناوت ینم یشزوآم
 رظن دروم هدنورپ ھب یسرتسد رتوص نیا رد ھک ،نیلوئسم طسوت دییات ای و روبع زمر دننامد (نک دییات ار ربراک
 ھب زومآ شدان FCPSییاسانش هرامش ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د).شاب یم زاجم هدننک ستاوخرد صخش یارب

 یواست قوقح هژورپ اب ھطبار رد ھک یعاقوم زا ریغ ھب ، دوش یمن هدافتسا FCPS از خارج در ییلدل چھی
 12 ھحفص رد کترش عنم E ھزینگھب؛درگی رراقیانتکسکفرفی تولدرایختارد)LEAP(ھانخابکت ھبیرستدس
 طوستزومآشدان FCPS یائساشن هرامش ،)یمل هرامش( ییتروکیس لاشیوس هرامش فالخ رب .دکنی ھعجرام
 هدافتسا دراذگب رثا زومآ شناد یلام ،یکشزپ ،یعامتجا ،یصخش قباوس یور ستا نکمم ھک یرگید اتسسوم
 د.وش یمن

 یارب ھک یراجت اتسسؤم ای و FCPS نانککار طسوت تسا کنمم ماشدنفرز :زومآشاندیھاویدیوورویتصا
FCPS یشوزمآ یھا ھمنابر با طبترم یاھتیلاعر فد هدافتسا ھتج دننک یم راک FCPS ھیھت یا یاردبرسکعدورم 

 ھک یسالک یاھ یتلاعف زا هدش طبض یاھ ملیا فی زومآ شناد ییاسانش رتاک سکع ،لاثم ناونع ھب ،دریگ رارو قیدیو
 فصارم بر هوالع.دیرگیم ارقر هدفاتسادورم وزمآشنادیبیاارز یابر یا ملعمھلیسوبیوزمآکار ھمنابر یابر
 ھچابتکردامھنرا ترسھفلمث دکن هدافتاس یمومعدصاقمیراب را نادتزنرفسکعتاس نکمم FCPS ی،لخاد
 رگید ای FCPS یساکع تادیلوت رد ار ناتدنزری فادص ای و مان ،ریوصت ستا نکمم زین FCPS.ھرسدم ھماالنس
 .دکن رمنتش ،یعامتجا یاھ ھناسر ھلمج زا ،ددرگ یم یتسرپرس FCPS ھلوسیبھکیاتغیتبل یاھھمارنب

 زا FCPS طسوت ھک یئویدیو ای و سکع ھنوگ رھ ،دینک ابختنا ار یلک ھنیزگ امش ،کترش عنم مرر فد رگا
نآراشانت ایو دشیابهدرکتقفوامًاکتب امشھکنای رگمدوشیمنرمنتش FCPS از ارجخ در دشبا هدش ھیھت تاندنفرز

 لماشدوشھفترگیزاجمیاھالسکردھکزومآشدان میلفایرویصت.داشبزاجملرادفاییلتاای نانیوقساراسب
 سورد شزومآ هدھاشم روظنم ھب طقی فزاجم سالک رد ییاھ ملین فینچ ، لاح نیا اب .دش دھاوخن کترش عنم طورش
 ھچباتکردنادتزنرفسکع،دیکن باختان را ھزینگنای امشرگا.درگی یمرراقسالکنزاومآشندا رایسراتیخارد
 .دشدھواخنرتشمن ھرسدمھماالنس

 یھا ھمنابر گرید یا FCPS یساکع اتدیلوترد ناتدنزری فادص و مان ،ریوصت ،دینک ابختنا ار C ھزینگرگا
 .شد ھداوخ درج ھرسدمھمانالسھچابکت ردنادتزنرفتاخصمش .دوشیمنهدافاست FCPS تظارنتحتیاتغیتبل

 تاندنفرز یھاسکع شارتنا زا FCPS نردک ودحدمببس C ابختنا و یلک عنم ابختنا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 ملیف ای و سکع ھیھت زا ار FCPS ،کترش عنم یاھ ھنیزگ زا کیچیھ د.وش یم ،ستا هدش ھیھت FCPS طوستھک
 FCPS داشیبھشتدا ھجوتننیچمھافطل.دکن یمنعمن ،تسایانگرزاباییزشومآیاھزاینیاربھکیویدیوی یاھ
 یابر و دوش یم ھیھت ھادادیور در ضرحا گاندننک تکشر طسوت ھک ییھاوئدیو یا ھاسکع از هدفاتسا یا شارتنا
 شیامن زا دنترابع اھدادیور و اھ یتلاعن فیا د.نک یمن لرتنک ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو
 یاھدادویرو،یالسکیاھیانمھم،زایوجیادھامراسموییلحصلتاغراف،ھرسدمیاھمارنبزایخربیراجاو
 لوط در ار ھا ھنسارھبیسترسد FCPS ھکیایجآن زا.دوشیمندودحمدروامنای ھباھتن ھتالب ھک،یزشرو
 ار ادص شخپ ای ویدیو ، سکع ھب اھ ھناسر یسرتسد یتناک سکرفیی فتلود سرادم ،دنک یم لرتنک ھسردم اتعاس
 درک دھاوخ بلس ، دنا هدرک ابختنا ار C ھزینگایتکرشعمن یکل ھزینگاھآن ندیوال ھکیزانومآشندا یراب
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 2021-22 تکشر عنم ایھ ھنیزگ ھمداا
 K-8 یھا ھیپا

 انمھار سترھف اتطالعا
 نیدوال ھکنای رگم-دھدیمهزاجاندیوال یبکت تایرض نودب را زومآشدان هدونرپتاعالطاراتشان لرادفنوانق
 شارتنا یلک ورطبھکتساهمروزریتالعاطاعبنم یک مانھارتالعاطا.دنشبا هدکر عنماریتالعاطا یننچ شارتنا

ستا نکمم اتعالطا عون نیا ،دینک عنم ارنآ راشتنا امش ھکیتروص ردً،اتجیتن.دشبایمن ورآ یانز ظرنھب آن
 امناھر ترسفھ تاعالطا .دیرگ ارقر ھسدرم از رجخا یانضقاتمسترسد در وهدشهدنجانگھسدرمتاراتشراند

FCPS ود):ش یمن ودحدم تاعالطا نیاب یلوردد (گ یم ریز تاعالطا لماش 

 .راعمست مانھملجزامان •
.دناهدشھتخناشًماسرھکیئھاشورز و ھاتیلعاف در تکشر •
 ن.زوو دھ قبطوبرم اتعالطا،یشرزومیتدر تیوضعتورصدر •
 اب.یغ و روضح هدنورپ •
 .ترااخفتاوزیواج،ییلحصتکردام •
 .ھایپ و ھسردم مان •
 .رویاصترایسواھکسع •
 د.نک یم یگدنز اھنآ اب زومآ شناد ھک یداراف ای ناتسرپرس ای نیدلاو مان •
 .دولتخریات •
 د).ینک ھظحالم ار ریز متسق –دودحم دصاقم یارب طقفن (یدلاو لیمیا •
 نواعن ھچباکت نای ردھکیداصقمیراباھتن زومآشاندیایساشن هرام(ش)ID( زومآ شندا یایاسنش هرامش •

 ).دش دھاوخ رشتنم دش

الابردھک را یاتعالطاراشتان دنواتیمیلتاای ایلرادفننیواقصاخدروامزایعضبردھکدشیابھشتدا ھجوتًافطل
 تاعالطارشاتان با ماشرگایحت داندبیرورضدان ھفترگرارقداییتدرومھکیائھداھنایصاخاش ھبتساهدرشکذ
 ھونگنای راتشان یتالای ولاردفنیوانقلامث یارب ید.شاب ردهکن تقفاوم یروتکریاد ای امنھار تسرھر فد دوجوم
 هجازا ھانماساز ینا ات دنک یم زاجم نیدلاو قافوت نودب اینیجریو و هدحتم التایا شرورپ و شزومآ ھب ار اتعالطا

 د.نھد راری قبایزرا دروم اتمازلا ءارجا و یتاعر ظاحل زا ار FCPS دناشبھتداش

 ماع ءالم رد ار دوخ ناشن ای و ییاسانش رتاک دھاوخب زومآ شناد زا ستا نکمم FCPSھکدشیابھشتدا ھجوتًافطل
 کترشعنمقحزادناوتیمنطیارشدجاوزومآشاندایوندیوال .دراذگبشایمنضرعمھبو،ندکلصوھنسی ھب
 ییساناشتکار یا و وزمآشنادییساناشهمارشدننما مانھارتسھرفتالعاطا شارتناتھج FCPS زایرگیوجل رد
 یتعضو نتفرگ رظن رد نودب یزاجم شزومآ طیحم رد ستا نکمم زومآ شناد ییاسانش هرامش و مان د.نک هدافتسا
 .دوشھشتذاگشیامنھب،کترشعنم

 امنھار سترھرفد ھک یتاعالطا .درگی تروص فختلم لکاشا ھب تسا نکمم امنھار تسرھت فاعالطا یمومعراشتنا
 ،داننم،درگی رراق FCPS متسیس از خارج گاندننک تساوخدر یارتخا در تسا کنمم ددگر یم درج یورتکیراد یا
 یاھ یگدنیامن ای و ،PTAs یانبمر وءیالوا منجناھلمج از،ساردم با طبتمر یھانماساز ،یعمجطباتار لئساو
 مومعسترسد در الوعممھک FCPS یاھ ھیرشن رد ستا نکمم نینچمھ امھنرا ترسھف تاعالطا .یانتاس و یرھش
 :دنانمددنرگ درج ردیگیم ارقر

 ).اھکسع(ھرسدمھمانالسھچابکت •
 .سالکنزاومآشاندتلیس واھمیتءاعضایماساتلیس •
 یقیسوم و ،یشزور یھا تیلعاف ،ترتآ ،یلیصحتلا فارغ شنج یھا ھمنابر •
6FCPS 2021-22 ھفحص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



        

        
        
           

       
            

            
                

   

               
               

               
        

                
                  

 
            

       

      
                

    
                   

      
            

               
      

    
            

           
                

    
   

         
     

          
             

    

 ی.شزرو یاھ دیداور و ،ھسردم ھب طوبرم یاھ یتلاع، فاھ نشج و شیامن یارجا ھب طوبمر یھاویدیو و یروصات •
 یشورز یھادادیوروھسدرمیھا تیلعافھنیمز در تقاالم •
 .دنایمنیمبکس ییلصحتھزینھکمکای،زوایج،ترااخفتاھکیانکس ترسھف •

 تساھفترگرظرند د"ودحمدصاقمیراب"ناونعھب FCPS ھک امنھار سترھف اتعالطا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 ،دنیک باختان را راتشان مدع امش رگا ؛دھدراانتش ھعماج رد هدش صخمش یاھانمزاس زا یخرب یراب اھتن تاس نکمم
 نوانق ساسرابتاعالطاراشانت ایو،دیکن تسواخرد رانآاکتب امشھکنای رگمدشدھواخنرتشمن یکلروطبتاعالطا
 ھحفص رد ار دودحم عنم تاناکما B و Aیھا ھنیگز در ترشیبتالعاطابسکیابرًفاطل.دشبا جازمیتالای ایلرادف

 .دکنی ھظحالم 11

 ردد.گ یم 22-2021 یلیصحت لاس لماش طو فق شداب یم 22-2021 یلحصیتلسا یارب ھا ھنزیگبخاتان
 امش باخنتا نیرخآ ھب ناچنمھ FCPS ،دکن کرت را FCPS مستسی ای دوش لیصحتلا فارغ تاندنفرز ،گرا ،دنچھر
 ھبامشھکینراگمدرذاگیممارحتاتساھشتدا تکرش FCPS در تاندنفرز ھکینماز در تکشر عنمدورم در

FCPS دیاهدکر ظرنفصر تانبخاتنازارگیدھکدیھدعالطا. 

ھجوتًافطل ست.ا هدش هداد حرش ریز رد امنھار ھچبتاک تالعاطا از یخبر یا ھیلک دنرک دودحم یابر ماش تناکاما
 ھنیزگ ،ددگر ورظنم یلیصحتلا فارغ ھمنابر یا ھسدرم ھمنالسا ھچبتاک در تاندنفرز تاصخشم دیلیما گرا دیشبا ھتشاد
 زا ار ناتدنزرف ،دودحم عنم یاھ ھنیزگ زا کی رھ یارب امش ابختنا .ندیکن باختنا ار رداوم ھیلک رت دکرش عنم
 ھک را یدروماھنت؛درکدھواخنفذحھسردمییلحصتال غرافھمارنبای ھرسدمھمالناسھچابکت ھمارنبرد کترش
 د.رک دھاوخ عنم ستا هدش هداد حرش و هدش هدز متالع

 )ودحدمویلک(اھنمارتسرھفتاعالطاعمن تاانکام
 .دیمانیمییرگولج مانھارتسھرف در تاندنفرز تصاخشموتالعاطاھیلک درج از ی:لک عنم ناکما.1
 رد تسا هدش ھتخانش یروتکریاد ای امنھار سترھف اتعالطا ناونع حتت ھک ار یتاعالطا FCPS ھک ینمع نیدب
 نمجان لمث ،ھسدرم با طبتمر یھا مانساز ھلمجاز(داددھاوخن ارقر FCPS از خارج یانضقاتم از یکچیھ یارتخا
 رد ھکنیا رگم ھ)سردم متسیس زا جراخ یاھنامزاس و یرھش و یناتسا یاھ یگدنیامن و ،PTA ناربیموءاولیا

 نادتزنرفتاعالطاھکتاسعنمنیاھبنچنیمھنیا.داشبهدشنمیضتیلتاای ایلرادفننیواقھیلوسبتاعالطاراشانت
 ،سھدرم امھنلاس چھباتک لھجمنم ،ددیرگدھواخنروظمندنیرگیم ارقرمومعسترسد درھکھسدرمتیاشرن در
ابختنا اب ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل ی.ئویدیو التوصحم ،اھسکع ،زیاوج سترھف ،یلحصیتال غرافیھا ھمنارب
 اب تفلاخم نینچمھ و ، A,B,C, D یاھ ھنیزگ رد هدش هداد حرش اتعالطا راشتنا امش ،یلک کترش عنم ھنیزگ

.دکر دیھاوخعنمًماماتارھسدرممتسیس از خارج یھانماساز ھبتعاالطاراشانت

 هدیدرگفریعتیروکتریدا ایوامھنرا ترسھفتاعالطانواعنبھکیاتعالطا ود:حدم عنم یاھ ھنیزگ.2
 یلخادترااتشان لماشتاس نکممنیچنمھودرگی رراق FCPS از خارج یانضقاتمسترسد در تسا کنممتسا
 مومع سرتسد رد ھک یئویدیو التوصحم و ،اھسکع ،زیاوج ستیل ،ھسردم ھمنلاس ھچباتک ھلمج زا داشب ھرسدم
ناونعب یروتکریاد ای و امنھار سترھف اتعالطا ھک ستا ینعم نادب نیا ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د.نریگ یم رارق

(دودحم هدافتاس یرا"ب  رد ھک یئاھنامزاس سرتسد رد ستا نکممزنی )زومآ شدان یایساشن هرامش و نیدوال لمیای "
 ،دننک افتیرد ار اتعالطا عون نیا اھنامزاس نیا ھک دیھاوخ یمن امشرگا د.ریگرارق تسا هدمآ B ای A یاھ ھزینگ
 ھک دھد یم ار ناکما نیا امش ھب C ھنیزگ ابختنا د.ینک ابختنا ار دروم ود رھ ای B ای Aیھا ھنیگزًفاطل

 یمیترسپرس را اھآن FCPS ھکراشانت لابقیاھھمارنبریاساییاسکعتداولیتشخپای شارتنا از ار تاندنفرز
 .دیکن یثنمست دکن
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 نمجنا سرتسد رد ار اھ نفلت هرامش و نیدلاو لیمیا ،زومآ شناد سردآ ستا نکمم FCPS .A ھزینگ •
وعن یناھانماسازًوالمعم.دھدارقرھسدرمباطبتمر یھانماساز یرسا ویتیوقتیھانماساز ، PTAs ناربیموءاولیا
 ھنیمز رد نیدلاو اب سامت ای و اپ)چ ای یکینورتکلا رتوصبی (روتکریاد ای امنھار سترھف میظنت یارب ار اتعالطا
 متسیس قیطراز ار نتادنفرز ھسرمد و FCPS لمییاناچنمھامش.دکن یمهدافتاس ھرسدمابطرتبمیاھالیتعف

e-Notify اب طابتراری داھنامزاس سرتسر دن داتدنزرف نلفت رهامش ای سرآد یدھاوخ یمن رگا د.رک دیھاوخ افتیرد 
 .دنیکبخاتناار A ھنیزگ ردیگ رارق ھسرمد

 رد را نیدوال نفتل هرامشولمییا،نادتزنرفسردآھبطوربمتاعالطاتاس نکمم FCPS .B ھزینگ •
 ھئارا رد دناوت یم اتعالطا نینچ ھک دھد صیخشت FCPS ھکیتورص در دھدارقر یھرشو تانسا گاندنیمانسترسد
 ناتندزرره فابری دروتکریاد ای امنھار تسرھف تاعالطا ھک دیھاوخ یمن رگا د.شاب دیفم ھسردم ای زومآ شناد اتمدخ
 ید.نک باختنا ار B ھنیزگ ،دریگرارق ریشھ ای یناتاس ایھ نامزاس رایتخارد

 یعامتجا یاھ ھناسر و ،یتاس وب ،یرادرب ادص و ویدیو ،ینویزیولت یاھ ھمانرب FCPS .C ھزینگ •
 ھنوگنیا .دوش هدافتسا امش دنزری فادص ای و ،ریوصت ،مان زا ستا نکمم ھک دنک یم دیلوت ک)وبسید فننام(
 ھلوسیب ھک ستا نکممو ،دنوش ھتخورا فی دنریگ راره قدافتسا دروم یشزومآ فادھا یارب ستا نکمم التوصحم
 ،رویصتدھیاوخیمنرگا .ددنرگعزیوتو،ھفتایرانتشا،هدیدرگظوفحماھآن پاچقحیانتکسکفرفی یلتودسردام
 زا ار ناتندزرف C ھنیزگ باختنا(.دینک بخاتان ار C ھنیزگ ودش هنداجنگ تایدلوت ھنوگنیا رد ناتدنزرف یاصد و ،مان
 رد.)ک ھداوخن ینثتسم ھسردم ھمانلاس ھچباتک ھمانرب

 وئدوی واھکسعراشانت زا FCPS ندرک دودحم ببس C باخنتاو یکل عمن باختان ھکدشیابھشتدا ھجوتافطل
 طسوتھکیایھودئوی ایاھکسعزاهدافستاایراانتش FCPS د.وشیم،ستاهدشھیھت FCPS طسوت ھک تاندنفرز

 ار تسا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب کھ دوش یم ھیھت اھدادیور رد رضاح ناگدننک کترش
 ءداھاوییلحصالتغرافمسرام،ھرسدمیایشمنیاھھمانربزادنرتاعب اھدداویرواھتیالعفنای.دکنیمنلرکنت
 تساعا لوط در ار ھا ھنسارھبیسترسد FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو اتقباسم و ،یسالک یاھ نشج ،زیاوج
 یراب را داصشخپایودیوی ،سکعھباھھانرس یرسستدیانتکسکفریفیولتدسردام،دکن یملرکنت ھرسدم

 د.رک دھاوخ لبس ، دنا هدرک ابختنا ار C ھزینگاییکل عمن ھزینگاھآن ندیوال ھکیزانومآشدان

 طوست تاس نکممامشدزنرف،دکنی باخنتا را C ھزینگاییکل عمن ھزینگامشایآھکنیا تنفگر ظرندر وندب
 ھمنابر با طبتمر یھاتیلعاف در هدفاتساتھجدننکیم کار FCPS یارب ھک یراجت اتسسؤم ای و FCPS نانککار

 شنادییساناشتکار سکع،لثام انونعھب،دیرگ ارقر ویدیوھیھت یا یاردبرسکعدورم FCPS یزشومآیاھ
 شندا یابزیرایرابایمعلمھلوسیبیزومرآاکھمارنبیرابھکیالسکیاھتالیعفزاهدشطضب یاھمفیل ایزومآ
 زاودیویھھیتاییردارکبسعھنوگھر،دیشباهدکرعنمار تاندنفرز ماشگرا.دیرگیمارقرهدفاتسادورموزمآ
 ھکینارگمدریگینم ارقر FCPS نانککار از یرغیدرافاسرستدردداشبهدشھھیت FCPS ھیلوسبھکنادتزنرف

 .دشبا جازمیالتیاایلرادفننیواقھسیلوبایودیکن تقفوامنآابًاکتب

 همارش/برکار منا انونعب وزمآشاندیائاسشن هرامشزاتاس نکمم FCPS یاھ نشکیلیاپ .D ھزینگ •
 زایروکتریدا ایامھنرا ترسھفکیتاس نکممنچنیمھاھھمارنبنای .دکن هدافستامتیسسھبدورویرابیئااسشن
 دیھاوخ یمن رگا د.ریگرارق اھ ھمانرب نیا رد برکار نانککار و انوزمآ شناد یرسا سرتسد در ھک دنک ھیھت برکار منا
 هدانجگن ، FCPS یھا ھمنابر ایھیورتکیراد از ھتسد ینا در )وزمآشنادیئساناشهمارش( تاندنفرز برکار منا
 برکار منا از هدفاتسا با ھا ھمنابر یناھبیسترسد از ار تاندنفرز D ھنیزگ ابختناد. (ینزب متالع ار D ھنیزگ دوش
 .)دکن یمنینتثمس زومآشاندیایاسشن هرامشنامھایزومآشدان

 ھناخابکت ابھعماجدونیپویزومآدواسزا LEAP یا ھنخابتاکھبیسترسدیوساتقوقحهوژپرE. ھزینگ •
 ھعجرامیمومعھانخابکت ھبدوانتیمزومآشندا کی، FCPS رد مان بتث لیلد ھب .دنک یم ینابیتشپ یمومع یاھ
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 ھمحزلا قح لماش هژیو ابسح نیا و ،دریگب ضرھ قناخباتک زا ار اھ ھناسر و اھ ابتک و دھد ھئارا ار دوخ مان ، دنک
 یم ملھ قس ھب دودحم ھعجارم راب رھ رد ھناخباتک مالاق ای ابتک دادعت ضرد. قوش یمن لتھم زا سپ لیوحت ھمیرج ای
 زادیابدرنگیبضرقھانخابکت زاھعجرامراکبیردیلایتجدی عایمن ایباکت ھسزاشبی دایبیزانومآشاند.شداب
 .دکنن هدافستا دوخ درادانتسا یتوضع رتاک

FCPS رد تیوضع رودص یارب LEAP،میستسقریطزا را زومآشاندییااسشن هرامشویگداوانخمانومان 
 میرحو،دشدھواخماجان لاقتان نای .دکر دھواخلارسایانتکسکفرفی یمومعیاھھناخابکت ھبیکیونرکتال
 ریغ ھب یزومآ شناد اتعالطا چیھ د.نام دھاوخ ظوفحم COPPA و FERPA ینناوق با قبطامتالعاطایصوصخ
)FCPL( یانتکسکرفیی فمومعھناخباتکطسوت اتعالطانیاو دوشیمنھشتذاگکراشتاھبییااسشن هرامشومانزا
 .دش دھاوخ یرداھگن ھانمرحم

 کترش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لبال قاس لوط رد LEAP ھمانرب زا کترش عنم ستاوخرد
لباق یراج لاس یارب طفق تکرش عنم تساوخرن دیا د.درگ وغل زومآ شناد تسرپرس ای یلو طسوت یبتک رتوصب
د.ننک لاسرا دیدج ستاوخرد کی ھلاسرھ دیاب ناتسرپرس ای نیدلاو .شداب یم ارجا

 تواسخرد . دریگیب سامت LIS@fcps.edu لیمای قریط زا ھانخابکت تامدخ رت ف دابًافطل لاوس ھنوگرھ رتوص رد
 یبتک رتوصب کترش عنم تساوخرد ھکنیا رگم دنام دھاوخ ارجا لباق لاس لوط رد LEAP ھمانرب زا کترش عنم
 د.درگ وغل زومآ شناد نیدلاو طسوت

سھرمد یا رهواشمتاخدم

 هریدمتیئھترارقمھرائاروظمن ھب)FCPS(یتنکا سکفیرفیتلودساردمیابر ،ھسدرمهورشامیھا ھمنابر
 ھک ستا عماج یشزومآ ھمانرب کی زا یشخب هرواشم یاھ ھمانرب د.درگ یم ھئارا یشزومآ تئیھ تسایس و انیجیروی
 سبکو ھسردمرد بتثمراتفر ھتجزومآشدان شرورپیوررب وھفترگرراقنزاومآشندا ھیکل سرستدرد
 :از دنتبارع ھا ھمنارب ینا.دارد کزمرتهدنیآلغشویگدنز در مالز یھاتھارم

و یشزومآ یرورض یاھ ھمانرب رد ات دنک يم کمک اھنآ نیدلاو و نازومآ شناد ھب ھک ،یلحصیت هروشام •
 فارغ یابر ھکدکنن ابختناار سبانمیشوزمآیھا هوردو ھاسالکودنوزمیابهدشھتفگر ظرن در یھا ونمآز
 .تاس دیفمیزشومآتاانکمارایسو،یغلشتاانکما،جالکھبلاقتان وزومآشندا ییلحصالت

،یلغشییزرھمنابر تھجمالز یھاتھارموتعاالطا تا ندکيمکمکنازومآشنادھبھک ،یلغش هراومش •
 ھسردمهروامش ھمارنب.دنروآتدسبرا یغلشتاانکماو،تانسیربدهورد ازدعبتالیصحت،يوزمآکار ،لشاغم
 لح در تھارم؛انگریدیھایازنو ودخقوقحتخاشن ھنمیزرددرکدھواخکمکنزاومآشدان ھبنچنیمھ
 د.ننک سبک اتعالطا ،تسا اھنآ یاھ دادعتساو اھیئاناوت ،قئالع فرعم ھک یصخش یاھدفھ نییعت و ؛التکشم

مجنپ ھایپ نازومآ شناد ھمھ ،دننام د (درگ ھئارا یھورگ رتوص ھب ستا نکمم یعامتجا ای یحرو هراومش •
 ھب ای و دوش يم ناونع یعامتجا یاھ رفتشیپ ھنیمز رد یمومع لئاسم نآ رد ھک س )الک رد سریدت اب مانمزھ

 کی رھ صاخ لئاسم یور رب ھک دشاب یم کچوک یاھ هورگ رد یا ھسلج دنچ ای یدرف هرواشم یاھ ھمانرب رتوص
 ھبھکتدمهاتوکیماعتجا یا یحورهورشامھمنارب در تکشر یابر یندلاو.دراد کزمرت گان هدننکتکشر از
ھمانرب رد کترش یارب د.رک دنھاوخ افتیرد ھیعالطاًابتک ددرگ يم رازگرب کچوک یاھ ھتسد رد ای یدررت فوص
 طیحمکیو مظنیراررقبروظنمھبھکینراحبعقوامردھلخادمایو/ دتمهاتوکیماعتجایایحورهورشامیھا
 .تیسنیورضر تانسررپسایندیالوتایرض ،دشابیمشخربمثیزشومآ
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هراومش ایھ ھمانرب رد تکرش زا ار ناتدنزرف 13 ھحصف رت دکرشعنممرل فیمکتاب یدناوتيمینامزرھرا دمش
یمھئرااتکرشعمن ایفراصان قحھبطوربمھعیالطاکیھنالاس.دائیمنعمن یغلش یا یشزومآ،یعماجتا-یحور
 ای نیدلوا طوست یلصیحت لاس نایاپ زا لقب ھکاین رگم دوب دھواخ راجا لبای قراج یلیصحت لاس مامت یارب ھک دوش
یرابفارنصاھبلایمودندوبهددا فارنصاهروامش یاربًالقب ھکیانترسپرساینیدالو.دوشوغلاکتب ناترسرپس
 اینیدلوا.دکنن لارسا)یراجلاسیراب(ًدادجم را دوخیاھتواسخرددایب،دتنھس 22-2021 یلصیحتلاس

 یویرپلباق در ،دنیمانیمینثتسمیلغش یا یلیصحتهورشامیھا ھمنابر در تکشر از ار شاننادنفرز ھکینتاسپرسر
 .تاشددھنواختیولمسئ ،ییلصحالت غرافویزشومآھمانربتامزاال و طباوضھیلکزا

 قیطر ازدیرگیمارقرهدفاتسادورم شاندنفرز ھسدرمهورشامیھاھمنابر درھکاریبلطامدنناوتیمیندلاو
 FCPS یتاس وب ھب یسرتسد قیرط زا ناوتیم نینچمھ ار اتعالطا نیا .دکنن تفایرد ھسدرم ورشام با سمات

 http://www.fcps.edu دکر تفیادر

تیاکاش
 یاھ ستایس یتاعر نمض دیناوت يم ،دیراد یتاکش شد هشارا اندب باال در ھک یقوقح زا کیرھ دروم رد رگا
 ینگایباھنمیزردرگا.دریگیبسامتھرسدمردیماب)2601 ددیجتاررقم(زومآشاندیاھیتولئمس وقوقحھچابکت
 ھبطوربمھقطمنشرورپوشزومآسیرئ توناعمرفتدابدایبدیرداتایکشنادتزنرفییلحصتهدنورپیرداھگنو
 یسرتسد،یشزومآ لباطم،اھیجنس ظرنباطباتار درنتاقوقحددیقعتم گرا،هوالعب.دییرگبسمات تاندنفرز ھسدرم
 ،وزمآشنادهدنوپر الحصایایسبازر ،یندبتشایمازآ،ھسدرممتسیس از خارج یھانماساز طسوت اتعالطاھب
 دیوانتيم،تساهددیرگضقنزومآشنداهدونرپتاعالطاردیصوصخمیحر ظفحیا،یورتکیرادتالعاطا

Family دکنی لارسا رزی سردآ ھب را دوخ تایکش Policy Compliance Office, U.S. Department of 
-4605Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington D.C. 20202. 

رندگی یمرارق ادهفستا ردومآلوعمم کھ یائھرمفو ره،مدی تئھی تاررقمواھتسیاس
ھچباتک ھلمج زا هریدم ئتیھ تاررقمو اھ تاسیس ھکلی د:رک ادیپ یسرتست داررمق و اھ تسسیا ھب ناوتمی ھنوگچ
 تیاس وب ھب اھنآ ھب یبایتسد یارب ست.ا دوجوم FCPS تیاس وب رد ،زومآ شناد یاھتیلؤسم و قوقح

www.fcps.eduھنزیگودکنی ھعجرام Policies and Regulations رب اتررقم و اھ ستایس .دینک وجتسج ار 
 دیھست دمنقالعودریادنیسرستدترنتاین ھبامشرگا.دناهدشمظینتنویانعیافبال فورحبتیرتھبوهرامشسااس
.دریگیبسامتھسردمریدمابًافطلدکنی ھعالطمارتاقررم یا اھتاسسی زاکیرھیپاچیاھھخسنھک

یردمباًافطل،دکنی رورمتسادهشهدادحدشاجنایردھکاریالبطمزاکیرھدایلیمرگا :امھرف ورتیشبتاعالطا
 ھبگرا.دییرگبسمات تاندنزفرھسدرمبا ھامفرهباردررتشیبتالعاطابسکیابر.دییرگبسمات تاندنفرز ھسدرم
 ھب ھعجارمابایو ،دینکھیھتیپککیمرفنای زادنیواتیمدریادزانی مرفنیازاھخنس کیزاشبی

www.fcps.eduھنیزگ یور سپس ،دینک دولناد ار مرف Opt-Out Booklets دکنی ککلی. 
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)6ھحفص در اتیئجز(مومعیبرا یورتکیردا ایامنھرا ستھرف اتعالطاراشتنااب فتلاخم
 : _______________________________زومآ شناد امن

 :___________________________________ھسدرممنا

 راشتنادیھاوخ می رگا ر.یخایدیرگ ارقرنارگدی راختیاردنادتزنرفیرورکتایدتاعالطااآی ھکدکنی باخانت دریادقحاشم
مرف اینوهدرکباخانت نائیپتسمقرداربسامن یاھھزینزگایکیًافطل،دکنی دودحمنادتزنرفیارباریرورکتایدتاعالطا
می 22-2021 یلحصیت السیاربباخانت این .یدناردگبرناتندرزفملعماییلصارتفدھبھرسدمییاگشزابزامودھتفھاتار
کرت ار FCPS تمسیسایودشلیصحتلاغرفانتادنفرز گر،اد،نچھر .گردد یم 22-2021 یلیصحتلال سماط شقفو داشب

 امرتحاتسا هدرک لصیحت FCPSردنادتزنرفھکیانزم ردترکشعمن درومرداشم باخانت نریخآھبناچنھم FCPS ،دکن
 .یداهردکرظنفصد ناابتخانت ازرگدی ھکدھید العطا FCPSھب اشم ھکاینرگم دراذگ می

ھکتسامعن ندیبنایھکمستھهاآگنم د.ینکن رتشنم ار مدنزرف یصخت شاعالطا زا کی چیھ :یلک عمن ھزینگ _____
ھچابکت لمث دش دھاوخ نیثتسم ،دریگ مي راروم قمع رایتخارد آلومعم ھک ھسردم کرادم زا دمنزرای فھسکع و تاعالطا

ھمارنب و یشزرو یاھلیتاعف و ،اتراختفا ریاو س زاتمم نازومش آناد ترسھف ،یلیصحتلا غراف یاھ ھمانرب ،ھرسدم ھمانلاس
باطبتمریھانماساز سرتسددرمدنفرز هباردریورتکیرادتعاالطاھکتسامعن ندیبناینچنیھم ر.تآتو ییشامنیھا
مستسی زاجراخیاانھزماس،یرشھ ویانستایاھدگیناینم اییتویقتیاانھزماس، PTAناربیموءالیوانجمان لمث ھسردم
 امداق نیا نیاتسا ای لارده فژوی نانیوق قطب ای و نمک المعا ار دوختقفاومًاکتب نم ھکاین رگم تفرگ دھاوخن رارق ،ھسردم
 بو ،ریبخ ایھ شرازگ ،ادص طبض ای ،اھویدیو ،نیویزیولت ییاھ ھمانرب رد دمنزرھ فک نماد مي نم ،هوالعب د.شاب زاجم
 و وممع سرتسد رد و دوش یم ھیھت تیناک سکرفیتی فلود سرادم ھلیسوب ھک سیاکع تادیلوت و عیامتجا ایھ ھناسر ،تیاس
 )دشاب می یانتک سکرفیف یلتودسرادم لرکنت حتت ھسردم تاعاس لوطرد اھنآب سیرتسد ھک دیح ات( یجمع طارتبالائسو
 رد زومآ شناد ییاسانش هرامش و امن ، رود هار شزومآ تاعاس لوط رد تسا نکمم د.وش مین هداد شیامن ،دریگ می رارق
 تیور لبا، ق لزنم رد نیبرود ندوب نشور تروص رد نازومآ شناد ریواصت نینچمھ و ، زیاجم ایھ سالک طبض و تاسلج
 .داشب

یھا ھنیگز یابر یداردن زیان گرید  .یدا کرده باتخنا ار یرز ھنیزگ ارھچ مامت راکوددخ وربط امش ،الاب ھنیگز باتخنا اب
 .یدنک مادقا ودمحد عنم

و دروم کی( ءاستثناب د،یھد شارتناارمدنفرز یورتکیرادیا مانھارتسھرفتعاالطا دانیتویم اشم ود:محد عنم یاھ ھنیگز
):دزنیبتالمعاردراومھھم ای

و تییوقت ایھنامزاس ،PTAsناربیموءالیوانجمانسرستدردارندیلاولایمی تاعالطا دنیاتو یمن امش .A ھزینگ _____
 لیمیا دمنزرھ فسردم و FCPS ویسزا، e-Notifyمستسی قیرطزاناچنھم اام د.یھدارقرساردمباطبتمر یھانماساز یرسا
د.رک ھماوختافیرد

د.یھد رارری قھش و نیاتسا ایھنامزاس سرتسد رد ار نیدلاو لیمیا ھب طوبرم تاعالطا دنیاتو یمن اشم.B ھزینگ _____ 

طضب ایودیوی ،نوزیویلتیاھھامرنبزاکچیھی یارب دمنزرف ایدصای،ریوصت، امنزا دنیاتو یمن اشم.C ھزینگ _____
 عیمج طابترا لئاسو و وممع سرتسد رد ھک FCPSھلسیوبیاردبرسکع ی،عماتجایھا ھناسر ت،یسا بو ت،اشارتنا ا،دص
ھزینگ این( د.ینک هدافتسا ،دریگ می رار) قدشاب می FCPS لرتنک رد ھسردم تاعاس لوطرد اھنآ ھب سیرتسد ھک دیح ات(
 )د.نک یمن ینثتمس ھرسدم ھمانلاھ سچباتک زا ار ناتدنزرف

)-ارددھمااد-(
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______

______________________  ________________________________________ 

رد ھک ریوتکریاد ای امنھار تسرھر فازاف رمن رد ار دمنزرف FCPS یئساناشهمارش دانیتویمنامش D. ھزینگ
 هرامش زا هدافتسا اب تمسیس ھب ندش دراو زا ار ناتدنزرب فاختنا نیا( د.یھد رارد قنشاب می FCPS نازومآ شناد ریاس سرتسد

 یثنستم ،شانسالکمھ اب کرتشم تینرتنیا ایھ هژورپ ای ،یرورض شیزومآ ایھ ھمانرب رد تکرش ایرب FCPS یائساشن
 .)ردک ھدواخن

ایرب یکینورتکلا تمسیس قیرط زا ار دمنزریی فاسانش هرامش و گیداوناخ امن و امن دانیتوینم اشم E. ھزینگ _____
 ھانخابکت ھبیسرستدیاوست قوقحھامرنبردتویضع

ردھکدشیابھشتادھجوتً

(LEAP) د.ینک لاسرا تیناک سکرفیای فھ ھناخباتک ھب 

 هدشرکذ الاب رد ھک ار تیاعالطا راشتنا دناوت می تیلایا ای لاردن فیناوق ،اصخ دراوم زا ضیعبافطل
 رد دوجوم تاعالطا راشتنا اب امش رگا تیح دنادب ریورض دنا ھترفگرارد قییات دروم ھک ئیاھداھن ای اصخشا ھب تسا
.دشیاب هدرکن تقفاوم یرورکتاید

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

خیرتادینلاو ءامضا
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 )دینک ھعجارم 9 ھحفص ھبتایئزج یارب( ھسدرم در هوراشمیاھھمانبریابرتکرشعنممرف

زاھفتھ میندو اتوهدومنلمیکتارمرفنای ،داینم ترکشھسردمهرواشمھامرنبردنادتزنرف یدھاوخ یمن ھکیتروص رد طقف
 .دیدھ لیوتح ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھرسدم ییاگشزاب

لال سوط رد و داشب یم ءارجا لباق ددرگ یم تفایرد ھرسدم ھلیوس ھب ھک یزور زا هروامش ھمانرب رد تکرع شنمستاوخرد
.ددرگولغزوآمشاندندیلاوھلسیوبًاکتب ترکشعمن تساوخردھکاینرگم ،ندام ندھاوخ یقاب 22-2021 یلحصیت

 رد ،_____ ھایپ زوآم شاند ، ___________________________________ مدنزرف ھک مکن می تساوخرد نم
:ند نک تکشر یرزیھا ھامرنب

د.درگ می ھئارا ھسردم ھلیسوب ھک شیزومآ هرواشم _____ 

 .ددرگ می ھئارا ھسردم ھلیسوب ھک لیغش هرواشم ______ 

.ددرگ یم ھائراھسردم ھلسیوب ھک یلشغ هرواشم ھامرنب _____

 کیو ظمن ریاررقب ایربینارحبعاقومردھلخادمای و/ عیامتجا-یحرو هورشامتدمهتاوکیھا ھمنابر در تکشر یابر
 هرواشم ایھ ھمانرب رد تکرش زا دمنزرع فنم اب ھک تمسھ هاگآ نم .تسنی ریورض نیدلاو تیاضر شخبرمث شیزومآ طیحم
 .مستھ لییصحتلاغراو ف شیزومآھمانربتماالزاو طباوضھیلک ایرجاو تایعارلوسئم،لیغشای لییصحت

 : _____________________________________انتسرپرس ای یندلاو ءامضا

 : _____________________یخرات

 : ______________________________________زومآ شناد مان
)دسییوبن اانوخ فورحابًافطل(

 : _____________________________________زومآ شناد ھسردم
 )دسویبن اانوخوفحر باًفاطل(
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ھانمازسا ھبتعاالاط رتشانا با تفمخال
 3) ھحفص رد تایئزج(

 لیمکتارمفر ینا،ددگرن شرتنمھسدرممتسیس از ارجخیھانماساز یابر تاندنفرز تالعاطاھکدیھاوخیم گرا(
یدھل دیوحتناتندزرفملعمایو یلصارتفھ دبھرسدمعروشزاموھ دتھف اتو دکنی

ز:ومآ شناد امن

 (. 

 _________________________ 

 : ___________________________ھسردم مان

_____________________________دیسیونب نااوخ فوحر با فآطل-زومآ شناد مانع: (وضوم ( 

 یورتکیراد تسیل در هدش درج تالعاطا یرسا و یندلاو لیمیا ھلمج از ،مدنفرز یصخش تالعاطا شارتنا با من
 ای اتدیلوت ھک ییاھ کترش سرتسد رد ار مدنزری فصخش اتعالطا دناوت یمن FCPS ھک ینعم نیدب .متسھ فلاخم
 رار، قیساکع اتمدخ و ھسردم ھمانلاس ھچباتک و مان تبث ھلمج زا دنھد یم ھئارا ھسردم متسیس ھب طوبرم اتمدخ
 د.ھد

 یم 22-2021 ییلحصتلاسلماشطقفوداشبیم 22-2021 یلصیحتلاسیرابنمباختان ھکمھست هاگآنم
 ھبناچنمھ FCPS ،دکن کرت را FCPS مستسی ای دوش لیصحتلا فارغ مدنفرز گرا ھک متسھ هگاآ یننچمھ .ددگر

 دراذگ یم مارتحا ستا هدرک لیصحت FCPS رد مدنزرف ھک ینامز رد کترش عنم دروم رد نم ابختنا نیرخآ
 .ما هدرک رظن فرص دوخ ابختنا زا مھد عالطا FCPS ھب ھکراینگم

خریتایندلوا ءاضما

 ____________________________ ____________________________________________
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