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Department of Special Services 
Office of Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031 

 2018 ژوئن 6
 
 

 ولی یا سرپرست گرامی:
 

جوالی آغاز و در  2ثبت نام شده است کھ یک برنامھ کالسی تابستانی است کھ از روز دوشنبھ،  )ESYبرای شرکت در سال تحصیلی تمدید شده (فرزند شما 
تعیین گردیده است.   )IEP(است کھ توسط تیم برنامھ آموزش فردی  ESYپایان می یابد، این برنامھ بمنظور دریافت خدمات  2018جوالی، 27روز جمعھ، 

با  ESYمیباشد.  درصورتیکھ این اطالعات صحیح نمیباشد، لطفا تا قبل از شروع برنامھ  ESYاطالعات زیر براساس ثبت نام اخیر فرزندتان برای برنامھ 
 ر آمده است تماس بگیرید.با شماره تلفنی کھ در زی ESY، لطفا مستقیما با ساختمان جوالی 2بعد از   تماس بگیرید. 4190-423-571شماره 

  :ESY اطالعات ساختمان
  :ESY مکان

  :ESY آدرس ساختمان
  :ESY شماره تلفن

  :ESY مسئول برنامھ
  برنامھ زنگ مدرسھ:

 
 جلسھ آشنایی:

بعد ازظھر برگزارخواھد شد. لطفاً  1:00الی  12:00ژوئن از ساعت  29فرزندتان در روز جمعھ  ESYیک  جلسھ آشنائی برای بازدید کنندگان درمحل    
 فرزندتان و آشنائی با معلمین بما بپیوندید.  ESYجھت بازدید از محل 

 

 :وسیلھ ایاب وذھاب 

 برای اطمینان از راننده اتوبوس فرزندتان جھت دریافت اطالعات مربوط بھ ایستگاه اتوبوس و ساعات رفت و آمد با شما تماس خواھد گرفت.  
 توبوس اینکھ در موقع ورود بمدرسھ دانش آموز بھ معلم مورد نظر تحویل داده شود، یک برچسب سینھ شامل نام دانش آموزان در موقع سوار شدن بھ ا

 ه نشد، لطفا با شمار حاصلژوئن با شما تماس  28بھ او داده خواھد شد.  در صورتیکھ از طرف راننده اتوبوس تا ساعات اداری روز پنجشنبھ، 
 تماس بگیرید. _________________

 
 فرمھای ضروری:

نسخھ انگلیسی فرمھای زیر را تکمیل کرده و از فرزندتان بخواھید کھ .  ثبت نامھای فرم لطفا از وب سایت زیر دیدن کرده و فرمھای الزم را چاپ کنید.  
 بمدرسھ بیاورد. ESYاول کالس  جلسھآنھا را در 

 (برای کلیھ دانش اموزان) فرم مراقبتھای اورژانس •
   :فرم اجازه مصرف دارو  •

o  فرمھای کنونی اجازه مصرف دارو ھمچنان برایESY  معتبر میباشند و از طرف مدرسھ اصلی بھ مدارسESY  .فرستاده میشوند 
o  میکند، ملزم بھ ارسال یک فرم جدید اجازه مصرف دارو خواھد بود.در صورتیکھ فرزند شما داروی جدید دریافت 
o  والدین مسئول ارسال داروی فرزندشان از مدرسھ اصلی بھ مدرسھESY  و ھمچنین تحویل آن از مدرسھ در پایانESY .میباشند   
o  کلیھ داروھایی کھ در پایانESY .تحویل گرفتھ نشود دور ریختھ خواھد شد 

 
 :دانش آموز و/یا پزشکیشخصی راقبتھای م

برای دانش آموزانیکھ جھت مراقبت از خود احتیاج بھ کمک دارند لطفاً دستمال مرطوب پاک کننده، پوشک بچھ، وحد اقل یک دست لباس برای  •
نائی با مدرسھ در ارسال دارید.  شما میتوانید این لوازم را در روز بازدید و جلسھ آش ESYتعویض را در اولین روز مدرسھ و در طول برنامھ 

 ژوئن با خود بمدرسھ بیاورید. 29تاریخ 
ھستند و خدمات پرستاری دریافت میکنند، لطفا توجھ داشتھ باشید کھ پرستار بھداشت عمومی  IEPبرای والدین دانش آموزانی کھ در برنامھ   •

ژوئن، با مسئول پرونده آموزش  15این مھم است کھ شما تا روز جمعھ،   تایید شده است.  IEPتوسط تیم  ESYخدمات مدرسھ ای برنامھ 
شرکت خواھد کرد.  آژانس پرستاری  ESYمخصوص در مدرسھ کنونی فرزندتان تماس بگیرید و مشخص کنید کھ آیا او (فرزندتان) در برنامھ 

 موجود میباشند. ESYپزشکی در طول خدمات  میبایست مطمئن گردد کھ کارکنان مناسب  جھت ارائھ حمایت ھای
شرکت میکنند و نیاز بھ حمایت پزشکی دارند، والدین ملزم خواھند بود تا تجھیزات، لوازم، و/ یا داروھا را کھ  ESYبرای دانش آموزانی کھ در  •

 ر طول سال تحصیلی فراھم کنند.  شما میتوانید این لوازم را در روز بازدید و جلسھ آشنائی با مطابق با نیازھای کنونی (دانش آموز) است د
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 در صورت نیاز بمدرسھ بیاورید. ESYژوئن و (نیز) در طول برنامھ  29مدرسھ در تاریخ 
 
 ):12کتابچھ حقوق و مسؤلیتھای دانش آموز (کالسھای پیشدبستانی الی  

انتظارات انظباطی دانش آموز را در مدارس ما ابالغ میکند تا کلیھ دانش آموزان از یک محیط آموزشی  )SR&R(کتابچھ حقوق و مسئولیتھای دانش آموز 
در وب را  SR&Rقابل استفاده باقی خواھد ماند.  شما میتوانید مطالب  ESYدر طول  18-2017کنونی سال تحصیلی  SR&Rمطلوب برخوردار شوند.   

 حقوق و مسئولیتھای دانش آموزمالحظھ کنید  FCPSسایت عمومی
 

 اطالعات بیشتر:  
دانش آموزان ھرروز صبح میتوانند خوراکی مختصر و ظروف مورد استفاده برای ناھارخود را ھمراه با خود بمدرسھ بیاورند.  دانش آموزان  •

 راھنمایی میبایست با خود ناھار بیاورند.مدارس 
 دارید، لطفا با مسئول پرونده فرزندتان تماس بگیرید.   ESYاگر ھر گونھ سوالی در رابطھ با ثبت نام فرزندتان در برنامھ   •
  تماس بگیرید. 4190-423-571شرکت نکند، لطفا با شماره تلفن  ESYدرصورتیکھ تصمیم گرفتید فرزندتان در برنامھ  •

 
 .خدمات سال تحصیلی تمدید شده در مدارس عمومی فیرفکس کانتی در این لینک یافت میشود: ESYاطالعات بیشتر درباره خدمات 

 
 ارادتمند،

 
 

Ellen Agosta 
 مدیربرنامھ، ارزیابی و خدمات تابستانی

 
 EA/saw 

خدمات سال تحصیلی :  در  و , ,  ,  , , : موجود استترجمھ این اطالعات در این زبانھا 
  تمدید شده

https://www.fcps.edu/srr/
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/arabic/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/chinese/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/farsi/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/korean/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/spanish/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/urdu/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/vietnamese/index.shtml

