
 

   

     
       

     
 

   
        

         

  

   
   
      
   

  
    

    
  

  
   

  

    
   
  

  
    
        
   

                                                                                                         
                                                                                                        

                                   
           

 FARSI
 

 18-2017ھ االنست شااددی
، ندبوھ نمارحم، شیزوآمامھ نرب، اھه دونرپ، یسرپھ مھ
ت رکشع منی اھمرفوھ طبورمق وقحو 

 12تا  9ای ھسالکص وخصمھ خسن

(pp. 2-4) ھ وطبرمق وقحیر اسو، ندبوھ نامحرم، یشموزآھ مانرب، یسپرھ مھا بھ طبادر ر 18-2017نھ الاست شاددای

.pp(ت کرشعمنی اھابخانت 2017-18 4-7( 

 2017-18 یابرت کشرع نمت ساخودری اھمفر: 

 • (p. 8-9)م موعی ابرا منھاھ رچباتکت اعالطاار شتناا بت فلاخم
 • (p. 10)ی تاغیلبته دافتسات ھجت اعالطان تشاذگس ترسددرا بت فلاخم

(p. 10) رتشاردم انت بثن لیوسئمھ لیسبوموزآش نادت اعالطابی سرتسدا بت فلاخم • 
 • (p. 11)ھ سدرمدر  هراوشمی ابرت کشرع نمم فر

ن ادنھ فرزکی نیدلاد. وندگرع لطمن اشیاھتیلسؤمق و قوحاز  اتد ننکھ علاطما ھ رچباتکن یاد یابن اتسپرسرن و یدلاھ ویلک
د نیانملعھ اطما ر)K-8, 9-12(ھ طبورمه دورص صوخمی تاعالطای اھھ چباتکت سیابیمد نتسھف لتخمی اھسالکدرا ھنآ
 .دنشابیمت اوفتمی سالکح طسبھ جتوا بت کشرع نمق وقحا و ھتشاددایا یرز

ھ سدرمھ بط وبمرت ایشرنیر اسھ و سردمامھ نلاسچھ باتکی اربموز آش نادت اعالطاار شتنا
 FCPSاز ج ارخی اھنامازسا یص خشھ بموز اش نادت اعالطاار شتنا
یعامتجای اھھ ناس، رتیاسب ، ویوودی، وملیفھ یھتدر موزآش نادم سا، و ادص، یرصوتاز  هدافتسا

•
 
•
 
•
 

•
 
•
 
•
 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 

مطالب فھرست

بخواند؟ کتابچھ را این باید کسی چھ

امضاء نماید؟ شده را تکمیل شرکت منع فرمھای باید کسی چھ
ھ یلکا یک یدر  )لاسگبزرموز آش ناد(ش دخوا ید نن فرزدکرت کشرا بھ کی لاسگبزرموز آش نادا ی، تسپرسر، یلھر و
 .درادال سراش دنزرفھ سردمی اربه و درکیل مکتا رب سانم )اھ(م رفت سیابیم، دشابف لاخمیری زاھتیلاعف

ا ھھ ناسھ رلیسوبه دشرشتنمی اھھ مانبرا یو 
ھ سدرمھ بط بومری اھه اورشمدرموزآش نادت کشر
ش رتای اربم ادخستان لیؤسمھ بموز اش نادت اعالطار اشانت
ت اغلیتبت ھجت اعالطاار شتنا

ی تناکس کیرفی فمموعس اردم
ش پرورو  شموزآل کیر دمر تفد



      

         
      

 
      

               
           

                  
                   

                
                     

                      
                  

        

 
             

                   
               

                
               

               
       

    
                     

                    
           

       
            

         

  
                

               
                

         

  
             

               
                  

 


، یشزومآای ھھ مانرب، اھه دونرپ، یسرپھ مھر د 18-2017ھ االنست شادد ای

ا ھنآا بط ارتبار دق وقحو ، ندوبھ انمرحم

ل اسگبزرن وزامآش نداو ن یدلواق وقح
USC § 1232g, 34 CFR 20ه دانواخصی صوخیم رح وشزموآققوح Part 99; (FERPA) نش ادت یاحمق وقحھ یحالصاو
و  USC §§7165, 7908 20ان تسریبد وئی ادتباه ردوش زموآنون اق؛ ;USC § 1232h, 34CFR part 98 20ز موآ

10 USC § 503 و ،  لاس 18الی ابنی ازموآشناد،یندلاویاربکت رشو،سی رزاب،يرآودایھینمزردارصی اخققوح
ین ا .دھدیمرارقا مشس رستدردق قوحھ نونگیاد رموردا رتی االعطاھ چباتکین ا .دیامنیمھم ارفر اتخمد خوی اھھ لاس 18تراز مک
ھ تفرگرظنردی اھھ مانربز اضی عبردان تدنزرفد یھاخویمنا مشھ یکترصور دھ کد شابیمت رکشع نمی ارمھفل امشن انچھمھ چباتک
ز ارتمکا ید یتسھل اس 18ز ار گترزبز موآش نادک یا مشر گا .دیھدل یحوتھ سردمریدمب وه درکل میتکا رنآد یابد یامنکت رشه دش

ف رطز اا ررم فین اد یاب، دیکنت کرشا ھھ مانربز اضی عبر دد یھاخویمن و، دیشابمینین دلاوستی رپرسحت تانون قق بطھ کل اس 18
ز اک یچیھد رادنی ترورض، دیرادنی تلفاخمھ چباتکین ار دشده ده ادح رشی اھھ مانربا با مشر گا .دیدارل اسارو  ءاضماان تدخو
 .دیرادل اسراو ه درکء اضماا را ھمرفن یا

ی سرپھمھ 
ھ مھا یو ی ارمآی اھشسپرزاک یرھردن اتدنزفرھ کنیزاال بقد یداررا ق حن یاا مش :یسرپھ مھو ی رامآی اھیسرربا بت قفاوم
ت کرشا بل بز قاد شابیمت ساه دشه دبرم انیر زر دھ کی ئلاسمازک یھرا بھ طبارر د وه دیدرگر ابتاعین مآتل اردفھ لسیبوھ کسی رپ
ش نادنی اروا یحی روالت شکم؛ یندلاوا یز موآش نادات داقتعاوسی ایسی اھیتگسباو :زاد نترابعد رامواین د یئامنقت فاموآن رد
؛ زیمآریقحت وصی خشد ض؛ عیامتجاد ض ونی انوقر یغی اھراتفر؛ سینجی اھراتفر ور فکز رط؛ انزمواش ناده دانواخا یز موآ
ه ژیوقحیارادھکنی نواقیاھھبطرا؛ دداری گدواناخکیدزنبط واراھنآابوز مآشنداھ کیناسکهاربدری داقتناتنظراز رابا
د مدرآن یزامو؛یندلاوایزموآشنادات داقتاعایاھیتگسباو،نییدسمارمءادا؛نییدانربھرو،انشکزپ،ءالکوابطبارولمثدنتسھ
 ).تسایوررضیت حالصین عتیاربھکیدراموزاری(غهدانواخ

ن ترفگر ظنر دن ودبد, ینکع نمی سرپھ مھھ نوگر ھر دت کرشز اا رد وخز وماش نادھ کد یرادا رق حن یاا مش :تکرشع نمق وقح
تی سردنتابطابترا,شکیزپات عالطاایو شد ابمیه دماالابردھکنی یانوعھنیمزردتی االعطایروآعمجھمزالھک,تیاالعطاعبمن
ا ی ,هدشل رتنکنوعی صمد اموه دافتساد رمور دات العطار یاس ,نیوناقرغیر دخمد اموا یکو ابنت ,للکاا بھ طبارر دی راتفرمت السو 
 .دشابیمس اسحر ایسبد رادنپیمھ سردمه ریدمئت یھھ کتی االعطاھ نگور ھ

د رومر دت سان کممھ کی سرپھ مھد رومر دل, بقز از ور 30ل اقد ح FCPS:یسرپھ مھی سرزابا بھ طبارر دوق قحو  ھیعالطا
امشنینچمھو داددھاوخعطالاابتکامشھبهدمآاالدر ھ کیدوارم ازم داکھر  ا رئي اھمعلارتوسدات جردنم وسی رپھمھدنیایتومب 
د. یئامنسی رزابد نشایبمسی رپھ مھ وا ھیسرربھ ننگویاا بھ طبارردھ ک

ی شزموآبلامط
ی سدری اھھمانبر ازی شبخن وانعبھک رای شوزمآدواموبالمطازت مسقرھھکدیرداا ر حقن یاامش :یشزومآب لاطمی سرزاب
تی ناکمی موعس رادم 3011-3002ی اھھ یرو وات ررقمد یدجی اھھ خسن .دیئامنسی رزابد نرییگمر ارقه دافتسادرمو
ا شم .ھدمیدقرار س ترسددر را ی رتشیبئی زجات العطا )www.fcps.eduدر  FCPSیت اس وبر دهدشرظونم( FCPSسفکریف
 .دیھدتسوادرخھ سدرمیر دمسط وتیشزومآدوامیسزرابیرابدیناتومی

 :یبدنو ی کشزپت اشایزمآ
د نیامنف اعمی ندبت اشیامزآ ازی ضعبدرت کشراز ران اشدنزفرھ کد نراد راه زااجن یان یدوالھ کد ردایمم زالال رادفن وناق
ھ لیسبوھ کنی دبات شایمزآ FCPS، یرارطضاد راموء انتثساب .دنشابنمی ازلالت ایاین ناقوط ستوات شایمزاین اھ کتی رصورد
ه دموننھ ئارانی دبات شیامزآی اربکت رشع نمرم فھ نچگویھھ چباتکین ا، آتجیتن .داندیمنی رروضا رد شابه دشنیت وصتلت ایانون اق
 .ستا

2FCPS 2017-18حھ صف Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 

http:www.fcps.edu


       

  
                

                  
                 

                  
 
                  

               
                  

                
           

      

                  
               

                    
                  

                  
                   

                   

                 
          

                
              

             
                 

                  
              

                   
                 

                  
                   
                     

                    
                

         

                
        

                    
                  

              
                

               
                  

       
               

ز وآمش اندونده رپ
ھ یلک، ھسردمھ لیسبوان تبی تکست اخوردفت ایردیخ راتز ازرو 45رف ظردھ کد یرادا رق حن یاا مش :زومآش ناده دنورپی سرزبا
د ینکسی رزابد یھاخویمھ کا ربی لاطمست یابیمامش .دیئامنھ یھتکپی ا ھنآز اوه دادرارقسی رزابد رموا ران تدنزرفی اھه دنروپ
د رمود نناتویما ھه درونپھ کلی حم وان مزز اا را مشھ سردمریدم .دیدارل اساران تدنزرفر یدمھ بست اخوردک یو  هدرکص خشم
 .ددرگفت ایردل وپد یئامنیمست اخوردھ کئی اھپی کی اربا مشز است امکن م .دموند ھاخوع لطمد نریگرارقسی رزاب

ق قوحفالخربایهدبوهدننکهارمگایست ردانشی زموآهدنروپزاشی خبھنکیابراوبرت صورد :زومآش ناده ندورپالح صا
 ود یسینوبھ سردمریدمی اربضح اور طوبست یابیما مش .دییامنا رنآح الصات سوارخدھ کد یردارا  حقن یاامش، دشابیمھ ناممحر
دن بوھ نامرحمف الخربا یه دننکه ارمگ، ستردانا رچھ کد یھدیح ضتوو، دیئامنن یعتد شوه دادرییغتد یستھد نمقالعھ کا رشی خب
، دداد ھواخع الطاا مشب FCPS، دیامننح الصاارا مشست اخوردد رموھ کفت رگیم مصت FCPSر گا.ستاان تدنزرفات العطا
ت راقرمھ ینمزردو، دیرادف انیتسات سوادرخ حقد یاه دومنح الصات سوادرخھ کی دورمھ نیمرزدھ کد شد ھواخم العاا مشبو
 .دشد ھواخھ تشذاگا مشر ایتدراخی رتشیبت اعالاطف انیتسات سوادرخ

ت بقمرات رراقمدر ه دشیم ظنتی اھھ مانربس اساربان زموآش نادی اھھدنروپز ا :زومآش نادنده ورپز اری اھداگنو ت بظاوم
در ھ کی نوزامآش ندان یدوال .ددریگمبت ظامو FCPSی اھه دنروپیت ریدمی امنھارط باضوو  6470ھ یوریر اخھسخندر جدرنم
ل اسنج پدت می اربان شنادنزرفص صوخمش زموآی اھھدنروپھ کد نشابھ شتادع الطاد یابد ناه دشام نثبت ص صوخمش زموآھ مانرب
ل یصحتک رتا ی و، دنشویمل قتنمیا ، دننیکمل یمتکا رش زموآئت یھھ مانربیا ، دوشیمل یصحتالغ ارفوزمآش نداھ کنیاز اد عب
ھ نکیال یلدب .دشد نھاخوه دربین بزاا ھھدنروپین ا، لاسنج پز اد عب .دشد نھاخوی رادھانگع قوویب ترتس اسار بد رمورھ,و د ننیکم
، دریگر ارقین دلاوا یز موآش نادز ایند رموا یازمر یاسا یتی یرسکیول اشسوی اربست امکن ما ھھدنروپین ار دد جوموات العطا
 .دننکست اخوردش یپز اد نرادج اتیحاا ھنآبھ کئی اھه دنروپپی کفت اریدی اربھ کد نشابھ تشادر ظنردست یابیمین دلاو

ی اھهدنروپرددجوموصی خشات العطا FCPSھ کنیازال بقاتد یردا راق حن یاا مش :زومآش ناده دنورپت اعالطار اشتنا
ین دلاوقت فامودون با رنآار شتناآ حیرصت لایاا یل اردن فوناھ قکنآر گم، دینکت قافومر اکنیاا بد ھدر اشتناا ران تدنزرفلی یصحت
ی راجط باضوو  FERPAات ررقمس اساربط قفین دلاوقت فامودون بز موآش نادی اھھدنروپات العطاراشتنا .دشابه دموند یآیت
ات ررقمد یدجط باضوو  FCPSر دز ومآش نادی اھه دنروپیت ریدمی امنھار .دشابیمر یذپان مکا 2701ت رراقمو  2701ھ روی

ش ندای اھھدنوپر ازی رداھاگنت قررامھ نیمزر د رای رتشیبت ایئجز )]SR&R[ز موآشنادیاھتیلسؤم وققوحھچباتک(2601
نی انوقد صاقمھ کھ سدرمن یولئسمی برات اعالطان دداقرارس رتسددرھ کد یشابھ تشداھ وجتًافطل .دھدیمرار قس ترسددر ز ومآ
، یرادالئوسمان نوعبھکست اصی خشھسردملئوسمکی.درادنلی بقیت اضر وقت فاموھ برت روضدنشابھتشادشی زموآ
ئت یھردھکصی خش؛)ینناقوءارجاین رموآم،شکیزپ وشت ادھبشخبان نکراکھلمجنم(مکی کرداکضو عایو،لمعم،سترپرس
ست اھ تسبد ادرارقا ھآنا بصی اخراکام جناھت جس فکریفتی ناکمی موعس رادمھ کتی کرشا یص خش؛ دنمیکمت دخھ سردمه ریدم
ی اھھ تیمکر دمت دخان لبطاودریاسا یو، زموآش ناد، یندلازوایکی ا ی، )انمردص صختما ی، شکیزپر اوشم، سرباسح، لیکول ثم(
 FCPSھ لیسبو وشفایظوامجانیاربھسردمین لئوسمریاسھبکمکیاربای،اتیاشکبگی دیسر،طیابضناھیتمکلثم،میسر
"دشابهدشامدختسا .ستاصیصختھفظیوکیدنیناسرامجنابھت جهدنروپررومھبزایننیعمھب"نونیاقرطوبلصیحتدصق .
جا نآرددھاخویمای وهدشامنبت ثاجناردان تدنزرفھکشی زموآقطانمایسرادمریاسین لسؤمھبات العطاراشتنایاربین نچمھ
شی زموآقطانمایسرادمریاسست اخوردھبھجتواباراھهدنروپھننگوای FCPS.درادنرت ورضلی قبیت اضرد یامنام نبت ث
ل کریدمنت اوعمر تفدا بست یابیمد نرادل اسؤ FCPSوزمآش ندای اھھدنوپرت راقرمھ نیمزدر ھ کی نیدوال .دداریمل اسارا ھنآی برا
 .دنربگیس امتد راده دھعبا ران ش ندفرزھ سردمت یولئسمھ کھ یاحن

ش نادیاھھدنروپات العطاراشنتاابقت فامو و،اھھدنروپحالصاست اخورد،اھھدنروپسی رزابقح :لاسگرزبز وآمش نداق وقح
تی سرپرسی الوز انون اقق بطا ی ود سریملگی اس 18ن سبز ومآش نادھ کیتوقر دت ساه دشه دادح رشال ابت مسر قدھ کیروطبز ومآ
ا ھنآبھ تسباوز موآش نادھ یکانمزا تد رادا رر ایتخاین ا FCPS، دنچرھ .ددریگمل قتمنز موآش نادھ بین دلاوز ا، دشویمج راخین دلاو
 .دننکفت ایردا رنآات العطاا ی وه درکسی رزابا را ھه دنروپھ کد ھدبا ره زاجاین این دلابود نامبقی اب

م ومععالاطی راب رات ساهدشهدداس اصتاخن وزامآشندابھکیئاسانشهارمش FCPS FCPSز ومآش نادی ئاسانشه رامش
یت ریدمھت ج FCPSط ستوط قف FCPSن وزامآشندای ئاسانشهارمش ).FCPSز موآش نادئی اسانشه رامش(د نیکمنر شتنم
تم سیسزاخی ربھبسی رتسدان کمانزاومآشنداا تدھدیمهازاجو دیرگیمقرار ه دافتسادورمنزاومآشندای شزومآیاھدنوپر
ھ برصحمنان زموآشاندزاکیرھیاربیب کرتین اھکدشابھتشدارا وربعمز ر ازهدافتساتورصدر  FCPSیکی نروتلکایاھ
 ازامنھرات سھرفکی،شزموآصصوخم Google Appsھ لمجز ا، صاخی شزومآی اھھ مانربز ای ضعب، دنچرھد. شابیمد رف
ست این ای رکتوریادا یا منھارت سرھز فادف ھد. ریگیمر ارق FCPSان زموآشنادھیلکسرتسدردھکدنیکمھئارارا ھا ربرکام نا
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ام ناین  .دننکیرامکھسالکیاھهژروپردریگدیکاب و،دنریبگسامتریگدیکابان زموآشنادھمانربین ارداتدھدهزاجاھک
ت سھرفن یدران اتدنفرزی برا FCPSئی اسانشه رامشھ کد یھاخومی نا مشگر ا .تساا مشد نرزف FCPSی ئاسانشه ارمشبر ارک
ھ نگور ھر اشتناز اھ کد ینکاب ختناارا ھھ ینزگزایکی ا ی وه درکل یمتکا ر 8ھ حفصر دت کرشع نمم ر، فددرگر شتنمن ینالای امنھار
و  ،یلیصحتلاغرای فاھھمانربو ھرسدممھنالساچھ باتکھملج از،دکردھواخییرگوجلتسرھفنیادران تدنزرفدرموردات العطا
ی برای رتوکریادا یین الآنی امنھارست رھفر دان دتنزرف FCPSیی اسانشه رامشر اشتناز اا ھنتھ کد نیکاب ختناا ر Dھ ینزگ، ای
 ازه دافتساا بم تسیسھ بن دشد رواز ا ران اتدنفرزد ینکب اتخناھ کرا ا ھھ نیگز ازک یر ھ .درکد ھواخی یرگوجلی شزومآی اھھ مانبر
د ھاخوننی ثتسمش یاھسالمکھا بک رتشمین النای اھھژروپا ی، دنشامیمی ازلاھ کشی زموآی اھھ مانربر د FCPSئی اسانشه رامش
 .ردک

د ناتومی نشی زموآص اخی اھھ مانربھ بسی رتسدی اربئی اھنتھ ب، زموآش ناد FCPSئی اسانشه رامشھ کد یشابھ شتادھ جتوا فطل
ز مرد ننام(د شابر براکیت ھوه دنکند ییأتھ کد شابر یگدل ماعود نچا یک یا بط ابترار دھ کنی امزر مگد ریگرارقه دافستاد روم
 ).دشابیمزاجمهدنکنست اخوردصخشیاربرظندرموه دنروپھبسی رتسدرت صوین اردھک،ینلسئومطستود یایتای وربوع
ه رامشف الخبر  .دشابیمن FCPSاز ج ارخدصاقمیبراوز مآشندا FCPSی ئاسانشه ارمشھ کد یشابھ تشادھ جتوًافطل، ینچنمھ
، اعیمتجا،صیخشقباسوی روست امکن مھکیریگدات سسومطستوزموآشناد FCPSئی اسانشه رامش، یتیریوسکل اشسو
 .دوشی منه دافتساد ذارگبر ثاوز مآش ندای الم، یکشزپ

د ننیکمراک FCPSی اربھ کی راجتت اسسؤما یو  FCPSان نکراکط ستوست امکن ما مشد نزرف :زوامشندار یواصت واسھکع
ھ ب، دریگر ارقیو دویھ یھتا یی رادربسعکد رمو FCPSشی زموآی اھھ مانربا بط بترمی اھیت لاعفا ی FCPSدر ه دافتسای برا
لم عمھ لیسبوی زموآراکھ مانربی اربھ کس ردس الکی اھیت لاعفز اه دشط بضی اھلم یفا یز موآش نادیی اسانشر یاوصت، لاثمان نوع
را ن اتدنفرزس عکست امکن م FCPS، یداخلف ارصمبر ه والع.دیرگیمقرار ه دافتسادورموز مآشندای بایارزف داھایرابای
ست امکن مزین FCPS.رسھدممھ نالساچھ باکتی ریگرابکر دی رتوکریادا یا مھنارست رھفل ثمد نکه دافتسامی موعد صاقمی ارب
تی سرپرس FCPSھ لیسبوھ کتی اغیلبتی اھھ مانربر یگدا ی FCPSسی اعکات دلیتور داراو ی ادصای وام ن،انتدزنرفریصوت
 .ھددراشنتاردد گمی

ه دشھ ھیتان تدنزرفز ا FCPSط ستوھکئی ویدیوای وسعکھ نگور ھ،دینکاب ختناارلی کعنمھنیزگامشتکرشعنممرر فدراگ
لاردفایتی لایاین ناقوساساربآن راشنتاای ودیشابهدرکقت فاموًابکتامشھنکیارمگدشومی نرشتنم FCPS ازج ارخدر د شاب
 .دشد ھوانخر شتنمھ سدرمھ مانالسچھ باکتر دان تدنزرفس عک، دینکاب ختانا رھ نیگزن یاا مشر گا .دشابازمج

تی اغیلبتی اھھ مانربر یگدا ی FCPSسی اعکات دیلتوردان تدنزرفیادص وام ن،ریصوت،دینکاب ختناار Cھ نیزگاشمر اگ
 .دشدھاخور ظونمھرسدممھنالساچھ باکتردان تدنزرف.دشومی نهدافتسا FCPSھ لیسبوه دشتی سرپرس

 FCPSط ستوھ کان تدنزرفی اھسعکز ا FCPSد دوحمر اشتنابرد دارت اللد Cاب ختانولی کع نماب ختناھ کد یشابھ تشادھ جتوا فطل
نی اگرزابایشی زموآزانیھکیی یودیویاھلمیفای وسعکھ یھتزاار FCPSت کرشع نمی اھھ نیزگز اک یچیھت. ساه دشھ یھت
ان گدننککت رشط ستوه دشھ تفرگئو دیوا یس عکز اه دافتساا یر اشتنا FCPSھ کد یشابھ شتادھ جتونین چمھا فطل .دنیکمنع نوممد راد
 وا ھیت لاعفاین  .دنیکمنل رتنکا رست اد ازآمی موعی اھھ ناسرا ی / و، ھعماجی اضاع، یندلاوکت رشی اربھ کیی اھددایورر د
 .دشابیمی شرزوی اھددایورو ، سالکی اھینامھم، زیواجی داھام سامرو ی یلصتحالغ ارف، ھسردمی اھھ مانبری اجرال ماشا ھددایور

FCPS یا لی کعنمھنیزگاو ین دلاوھکیزموآشنادابھطبارردارھباشمدرامو و،ئودیوطبض،سعکھ باھھانسرسی رتسد
 .درکدھواخلترنکرا د نشابهدرکباتخنارا  Cھ ینزگ

ی روکترایدایوامنھراست ھرفات عالطا
ین نچراشتناین دلاوھنکیارمگ-دھدیمه زاجاین دلاوبی تکیت اضردون با رزموآش ناده دنروپز اات العطاراشتنال اردفنون اق
ر ظنبن آر اشتنای کلور طبھ کت ساه رمزورت اعالطاک یری وتکریادا یا نمھرات رسھفت اعالطا .دنشابه درکع نما راتی العطا
الماعھ سردمز اج راخان یضاقتمھ ب وه دشه دیناجنگھ سردمات راشتناردست امکن مات العطاع ونین اً،اتجیتن .دشابیمنر وآن ایز
ن یابی لو(ددرگیمر یزت اعالطال ماش FCPSی روتکریادا یا منھارت سرھفت اعالطا .دینکع نما رنآر اشتناا مشھ نکیار مگ، رددگ
 ):دشویمنددوحمات عالطا

 .راعتسمام نھ لمجز اام ن •
د. ناه دشھ تخانشآ مسرھ کی ئاھشزروو  اھتیلاعر فدت کرش •
 .زنو ودقھبطبورمات العطا،شیزرویم تردیت ضو عرت صورد •
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 .ابغی ورضوحقباسو •
 .اتراختفا وز یاجو، لییصحتک رادم •
 .یسردطع قمو  ھسردمم ان •
ر یاوصتریاس واھسعک •
 .دیامنیمگی دنزا ھنآا بز موآش نادھ کی دارفاا یان تسرپرسا یین دلاوام ن •
 .دلتویخ رات •
 ).دینکھ ظحالما رریزمت سق –ددوحمد صاقمی اربط قف(ین دلاول یمیا و، فنلته رامش، سردآ •
 ).ودحدمصد اقمیبراط قف(وز مآشندای ئاسانشهارمش •

ھبست اهدشرکذالابردھکارتی االعطاراشنتادانتومیتی لایاایلاردفین انقوص اخدراموز اضی عبردھکدیشابھتشادھجتوًافطل
ست رھفر دد جوموات العطار اشتناا با مشر گاتی حد نادبی رروضا یوه داده زاجاد انھ تفرگرارقد ییاتد رموھ کئی اھداھنا یص اخشا
 وهدحمتالت ایاشرروپ وشزموآھبارات العطاھننگوایراشنتالتی اای ولاردفینناقولاثمیارب.دشیابهدرنکقت فاموامنھار
د رومت اماالزء اجراو ت یاعراظ لحز ارا  FCPSد نشابھ شتاده زاجاا ھنامزاسین اا تد رادیمز اجمین دلاوق فاتوون دبا ینیجریو
 .دنھدقرار ی بایارز

ا رد وخ badgeیی اسانشان شن ومت العای ویی اسانشهرامشدھاخوبزمواشنادزاست امکن م FCPSھ کد یشابھ تشادھ جتوًافطل
طایرشد جاوز مواش نادا ی وین دلاو .دراذبگش یامنض رعمھ ب و، دنزبھ نسیھ بد شابمیام ءعالمر دتن شاذگش یامبنرظونمبھ ک
ز مواش نادیی اسانشه رامشد نناما منھارست رھفات العطارظومنب FCPSه دافتسازایریگلوجرددخوکت رشعمنق حزادناتویمن
د. نکه دافتسا badgeیی اسانشان شنا یو 

ا یا منھارست رھفردھ کاتی العطا .دوشم اجناف لتخمی اھتروصبت سان کممی روتکریادیا ما نھارت سرھفت عاالطای مومعراشتنا
ل ائسو، دننام، دریگقرار  FCPSس ردامم تسیسز اج ارخن اگدننکت سوادرخار یتاخدر ت سان کممد درگیمج دری رتوکریاد
ات العطا.تیناک ولت ایایاھگیدنیامنای و،PTAsھ سردمو ھ ناخن جمنال ثم، رسادما بط ابترار دی انھازماس، یجمعط ابترا
د ریگیمرارقموم عسرتسدردرم ادمرطوبھک FCPSی ھایھ رشنردست امکن مین نچمھیرکتوریادایامنھرات سھرف
 :دننامد ندرگرظومن

 .ھا)کسع(رسھ دممھ نالساچھ بتاک •
 .سیردع طقموشی زروی اھمتیء اضاعمی اساست یل •
ی قیسوم و، شیزروی اھتیلاعف، رتآت، یلیصحتلاغ رافشن جی اھھ مانرب •
ی شرزوی اھددایورو ، ھسدرمی اھتیالعف، ینرھی اھھ مانربء اجرای اھویودیو •
ی شزروی اھدادروی وھ سردمی اھتیلاعفھ نیمزر دالت اقم •
 .دنیامنیمسب کلی یصحتھ نیزھک مکا ی، زیاجو، اتراختفاھ کنی اسکست رھف •

ھ تفرگر ظنرد "ددوحمد صاقمی ارب"ان نوعھ ب FCPSکھ ی رتوکریادا یا مھنارست رھفات العطاد اموھ کد یشابھ تشادھ جتوا فطل
ت اعالاط، دینکب اتخنا راار شتنام دعا مشگر ا؛ ددگرارشتناھ عماجر ده دشص شخمی اھنامزاسز ای رخبی براا ھنتت سان کممت سا
تی لایاایلاردفنون اقس اساربات العطاراشتانا ی و،دنیکست اخوردارنآبی تکرطوبامشھنکیارمگد شدھاخونرشتنملی کرطوب
 .دینکھ ظحالم 9ھ حفصر دا رد ودحمع نمت اناکما Bو  Aیاھھ نیزگر در شتیبات العطاسب کی اربًافطل .دشابز اجم

ان دتنزرف، رگا، دنچرھ .رددگیم 18-2017ی لیصحتال سمل اشط قف ود شابیم 18-2017ی لیصحتل اسی اربا ھھ نیزگب اختنا
ھ کنی امزردکت رشعنمدرمور دامشاب ختناین رخآھبان نچمھ FCPS، دنکک رتا ر FCPSتم سیسا یه دشل یصحتلاغ راف
 .دشابمی نر بتعمان بتاختانر یگدھ کد یھدع الطا FCPSھ با مشھ کنیگرامد ذارگیمم ترااحت ساھ تشدات کرش FCPSر دان تدنزرف
گرادیشابھتشداھوجتًافلط.تساهدشهدداحرشیر زردامنھارھچباتکات العطازاخی ربایھلیکدن رکددوحمیاربامشات نامکا
ا رد راومھ یکلر دت رکشع نمھ نیزگ، ددرگر ظونملی یصحتلاغ رافھ مارنبا یھ سردمھ مانلاسھ چباتکر دان دتنزرفد یھاخومی ا مش
ا یھ سردمھ مانلاسھ چباتکھ مانربر دکت رشز اا ران تدنزرف، ددوحمع نمی اھھ نیزگز اک یر ھی اربا مشاب ختنا .دنیکنب اختنا
 .درکدھواخعنمتساهدشهدداح شرو هدیدگرص شخمھک رای دورماھنت؛درکدھوانخف ذحھسدرمییلصتحالغ ارفھمانبر

 )دودمحو یل(کیروتکیرادایانماھرتسرفھتاعالطانع متاناکام
ان دبین ا.دایمنیمیریگلوجان تدنزرفدرمور دیرتوکریادایامنھرات سھرفردتاعالطاھیکلج دراز  :یلکع نمھ نیزگ.1
ک یچیھرایتخاردارست اهدشھتخانشیرتوکریادایامھنارست رھفات العطاان نوعحت تھکارتی االعطا FCPSھ کست انی عم
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، PTAsھ سردمو ھ ناخن منجال ثم، ھسردما باط بتررادی اھنامزاسھ ملزج(اد داد ھوانخقرار FCPS ازج راخن اگدننکت سوارخداز 
ین اھ بین نچمھاین  .دشابه دشمین ضتتی لایاا یل اردفین ناقوھ لیسبوات العطاار شتنار دھ نکیار مگ )یرھش وانی تسای اھیگدنایمنو 
، سھردمھ مانلاسھ چباتکھ لمجنم، دیدرگد ھاخونر ظونمد نریمیگر ارقم موعس رتسدر دھ کھ سردمت ایرشنر دان تدنزرفھ کست انعم
،لیکعنمھنیزگاب خنتاابھکدیشابھشتادھجتوًافطل.ئییودویالت صوحمو ،اھسعک، زایجوست رھف، یلیصحتالغ رافی اھھ مانرب
ع نمامامتاردنشایبمددوحماھیت نوعمماھنآجب موبھک A,B,C, Dی باتخنادوارمدر ه دشهدداح شرت اعالطاار شتناردامش
 .دینیکمفت لاخمنی اگرزابد صاقمی اربات العطار اشتانا بین نچمھ و، درکد یھاخو

ر دست امکن مست اهدیدرگفیرعتیرتوکریادایامنھارست رھفات العطاان نوعبھکتی االعطا :دودحمع نمھ نیزگ.2
 ازدشابھسدرمیداخلت رااشتنالماشتسانکممنینمچھودیرگرراق FCPS ازج راخدر ات العطاان گدننکست اخوردس رتسد
ھتشادھ جتوًافطل .دنریمیگر ارقموم عس رتسدر دھ کئی یودیوالت صوحم و، اھسعک، زیاجوست یل، ھسردمھ منلاسھ چباتکھ لمج
(ددوحمهدافستایار"بان نوعبهدشئی اساشنی رتوکریادای وامنھارست رھفات العطاھکست اعنی مان دبین اھکدیشاب یت سنج "
ه دمآ Bا ی Aی اھھ نیزگر دھ کئی اھنامزاسس رتسدر دست امکن مزین )فنلته رامش وس ردآ، نگیاخا یلی صاان بز، زموآش اند
یاھھ نیزگًافطل، دننکفت ایردا ری رتوکریادا یا منھرات سھرفی فاضات اعالطان یاا ھنامازسن یاھ کد یھواخی منا مشگرا .دیرگرقرا
A ا یB ھ ینزگاب ختنا.دینکاب ختنااردرمودو ر ھایC ا یسی اعکات دیلتوشخپاریاشنتازاان تدنزرفھکدھدیماران مکاین اامشب
 .ددرگنی تثسمد نیکمستی رپرسا را ھنآ FCPSھ کر اشتنال باقی اھھ مانربر یاس

ی انھازماس،ھسردموھناخنجمنا PTAsھ با را ھنآفن لته رامش و، یندلاول یمیا، نوزاماش نداس درات سان کمم FCPS .Aھ نیزگ 	•
ای وا منھارست رھفظیم نتی اربا رات العطاھ نینگواا ھنامزاسًالموعم .دھدر اشنتاس رادمھ بط وبرمی اھنامزاسر دیگ و، تییقوت
ان نچمھا مش .دنربیمر ابکھ سردما بط ابترار دی اھیتلاعفھ نیمزر دا مشا بس امتا ی و )اپچا یکی ینروتلکارت صوب(ی رتوکریاد
 .درکد یھاخوفت ایرد)e-Notify(ینالنارت صوب Blackboard Connectم تسیسیق رزطا ران اتدنفرزھ سدرمو  FCPSل یمیا
 .دینکب اختناا ر Aھ نیزگدریگرارقھسردمابطباتراردیھانمازساس رتسدردنتاندزرفنفتلهرماشیا سرآدھکیدھاخویمنماشرگا

ھد دار شتنای رھشو ی ناتسای اھنامازسھ بارا ھنآن فلته ارمشو ، نیلداول یمیا، ناوزماش نادس درات سان کمم FCPS .Bھ نیزگ 	•
ھ نوگنیاھ کید ھاوخیمنما شر گا .دشابیمد یفمسھ ردما ین ازوماش نادت امدخئھ ارابھ  یتاعالاطن ینچد نکن ییعت FCPSھ کرتیوصرد
مت العار Bھ نیزگ، ردیگرارقی رھشیا ی ناتسای ھان مازسار یاتخاردن اتدنزرفره بار ی درتوکریاا دی وما نھارت سرھفت اعالطا
ید. نزب

د نیکمد یلتو )کبوسیفد ننام(اعی متجای اھھ ناسر، اھیت اس وب، یرادربادص ویو دیو، ونییزیلوتی اھھ مانرب FCPS .Cھ نیزگ 	•
 وھتخروفشی زموادصاقمیاربست امکن متی ادیلتوین نچ.دنکهدافتسااو یادصای وریصوت،امشدنزرفامنزاست امکن مھک
ن اتدنزرفی ادصو ، مان، ریوصتد یھاوخیمنا مشرگا .دشابیم FCPSا بآن ع یزتو وین دوت،پیکقحھکدریگرارقهدافتسادرموا ی
ھ سدرمھ مانالسھ بچاتکھ مانرب ازرا ن اتدنزفر Cھ ینزگاب ختنا(.یدراگذبتمعالا ر Cھ نیزگد درگروظنمت ادیلوتھ نوگنیار د
 .)درکد ھاخونثنی تسم

ھ کان تدزنرفی اھسعکر اشتناز ا FCPSدن رکددوحمجب مو Cھ ینزگاب ختناولی کع نمھ نیزگاب خنتاھ کد یشابھ تشادھ جتوا فطل
یی اھدادیرور دان گدننککت رشط ستوه دشھ تفرگئو دیوا یس عکز اه دافتساا یر اشتنا FCPSد. وشیمت ساه دشھ یھت FCPSط ستو
ل ماشا ھدادیرو وا ھیت لاعفین ا .دنیکمنل رتکنا رست اد ازآمی موعی اھھ ناسرا ی / و، ھعماجی اضاع، یندلاوکت رشی اربھ ک

 FCPS.دشابیمشی زروی اھدادیرو و، سالکی اھینامھم، زیواجی داھام سمراو ی یلصتحالغ ارف، ھسدرمی اھھ مانبری اجرا
ا ر Cھ ینزگایلی کعنمھنیزگاو ین دلاوھکیزموآشنادابھطابرردارھباشمدرامو و،ئودیوطبض،سعکھ باھھناسرسی رتسد
 .درکد ھاخول رتنکا رد نشابه درکاب ختان

ا یو  FCPSان کنراکطستوست امکن مامشدنزرفدنیکاب ختنارا Cھ ینزگایلی کعمنھ نیزگامشایآھنکیاتن فرگرظنردون دب
 FCPSشی زموآی اھھ مانربا بط بترمی اھیت لاعفا ی FCPSدر ه دافتسای براد ننکیمار ک FCPSی براھ کی ارتجت اسسؤم
ی اھت یالعف ازه دشط بضی اھلم یفا یز موآش نادیی اسانشر یاوصت، لامثان نوعھ ب، دریگر ارقیو دیوھ یھتا یی رادربسعکد رمو
ه دکرعنم راناتدنفرزا مشگرا.دوشیمهدافتساوزمآشندایبایزاریبراا یمعلمھیلسوبیوزمآراکھمانبریرابھکسدرسالک
 ازھ کهریغدفرااسترسدرددشابهدشھیھت FCPSھ لیسبوھ کان تدنزرفز ایو دیوھ یھتا یی رادربسکعھ مانربھ نگورھ، دیشاب
هداده زاجاین الت ایاا یل اردفین ناقوھ لیسبوا ی ود ینکقت فاموآن ا بًابکتا مشھ نکیارمگد شد ھاخونه دادر ارقد نشابن FCPSالن سؤم
 .شدابهشد
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ن دشد واری رابی ئاسانشه رامش /برراکم انن وانعبوز مآش ندای ئاسانشه ارمشز ات سان کمم FCPSی ھامھ نارب.Dب اختنا 	•
ھ یھتد ارفار براکام نز ای رتوکریادا ی وا منھارست رھفک یست امکن مین نچمھا ھھ مارنبین ا .دنکه دافتسانت رتنیاھ بز مواش ناد
ا مشد نزرفر رباکام ند یھاخویمنھ یکترصور د .دریگرارقا ھھ مانربین ار براکان نکراک وان زموآش نادریگدس رتسدر دھ کد نک
(دینزبمت الغا ر Dھ ینزگدریبگر ارق FCPSفزار ام نری اھھ مانبردر ی تسرھفن ینچدر  )زوماش ندای یاسانشه رامش(ن وانعب . 
 .)دنیکمننی ثستماھنآیی اسانشهارمشای/ربارکماناباھھمانربنیاھبیسترسدزاارامشدنرزف Dھ ینزگاب ختنا

و ،سدرآ،مانھملجزا،دنکیمیروآعمج ران وزامآشندای صخشتاعالاط FCPS:زومآش نادت اعالطاز ای تاغیلبته داتفسا
تی راجتات سسمؤز ایدادعتسرتسدردارات العطاین ا و،ستاهدیدرگئی اسانشیرتوکریادات العطاان نوعبھکتی االعطاریاس
ات مدخا یالت صوحمات سسمون یاد. ھدیمر ارن قازوماش نادو  FCPSھ بات مدخ والت صوحمھئارارظومنب FCPSخب تنم
 وامنبت ث و،لیصیحلتاغرافیرتوکریادیاھسیروس،لییصحتلاغرافیراجتان رادربملیف وان ساعکل ماشان زموآشنادھبطبورم
ر دت کرشع نمم رف، ددرگش خپی راجتد صاقمی اربن اتدنزرفی صخشت اعالطاد یھواخی نما شمر گا .دشابیمک رادمد ییاتات مدخ
، چندرھ.رددگیم 18-2017ی لیصحتل اسل ماشط قو فد شابیم 18-2017لی یصحتل اسی اربا مشاب ختنا .دینکل یمکتا ر 10ھ حفص
ر دت کرشع نمد رومر دا مشاب ختنارین خآھ بان نچمھ FCPS، دنکک رتا ر FCPSتم سیسا یه دشل صیحلتاغ رافان تدنزرف، رگا
ر بعتمان تباختنار یگدھ کد یھدع الطا FCPSھ با مشھ کنیگرامد رذاگیمم ترااحت ساھ تشدات کرش FCPSر دان تدنزرفھ کنی امز
 .دشابمی ن

ه وردنزاومآشندان فتله رامشو،اھسدرآ،اھمانھکدداریمرت روضلاردفنون اق :شتراردم ادختسای اربم انت بثن یلوئسم
ایامش .دوشه دداقرارد نیامنیممانتبثشتررادمداتخسایرابھکیدرافاسترسددر ت اعالاطن یاتسوادرخت ورصدر ن اتسیربد
در م داتخسای براھ کیدفرااھ بت اعالطاین ار اشتناد یناتویم )دشابر اختمد خوا ید شابه دیسرنلگی اس 18سن برگاحتی (زموآشناد
 .دینکل یمکتا ر 10حھ فصرددوجومعنممرفدینواتیمزوامشنداا یواشم .دییامنع نمرا د ننکیمام نبت ثش ترا

سھ رمدی اره واشمتاخدم
س فکریفتی ناکمی موعسرادمردتی ناکسفکریفشی زموآیئت ھهرقرم وانییجریوشی زموآیئت ھات ررقمیارجاهراوشمھمانرب
)FCPS(و ھ تفگرر قران زاومآش نداھ یلکس ترسددر ھ کت ساع ماجی شزومآھ مانربک یز ای شبخه رواشمھ مانبر .ددگریمھ ئراا
 :ازندتاربع.ددارکز رمتامدختسا وگیدنزیاربزمالیاھتراھم وات ملوعم وھسردمبسبت نبت ثمشت ادربکیھت جشزموآرب

ھ تفرگر ظنر دی اھتست وی رروضسی ردی اھھ مانربا تد نیکمک مکا ھنآین دلاو وان زومآش نادبھ ک، یلیصحته روشام 	•
،لیغشات نامکا، لجابکل اقتان وز موآش ناددن شل یصحتلاغ رافبر جنمھ کد نیامناب ختناا ربی سانمی اھسرک ود نزموایبه 
را شد 

.رددگی شوزمآت اناکمایر اسو	

، لاغشم، لیغشی زریھ مانربھت جزم الی اھتراھم وات العطاا تد یامنیمک مکن ازموآش نادبھ ک، یلغشه رواشم •
 .دنرآوست دبارلی غشات انمکا و،انتسریبدهردوزادعبالت یصحت،اھيزموآراک

ل حیریگدای؛انریگدیاھزاین وققوحوسی انشتن شیخوھ ینمزرددرکدھاخوک مکان زموآشنادبین نچمھھسردمهراوشمھمانرب
ا یحی روات راوشم .دنزموایبد شابا ھنآی اھد ادعتساوا ھیائناتو، قئالعف رعمھ کصی خشی اھفدھتن فرگر ظنرد و؛ التشکم
ھ ینمزردمیموعلئاسمآنردھک)ھمنسالکنوزاماشنداھمھ،لثم(ددرگھئاراھیروگرتصوبستامکن ماعی مجتا
ھ کد شابک چوکای ھھروگر دی اھ سلجد نچات راوشما یی درفه راوشمی اھھ مانربرت صوبا ی ود وشیمان نوعاعی متجای اھتفرشیپ
ا یحی رودت مه اتکوات راوشمھ مانربر دکت رشی اربین دلاو .درادز کرمت )اھ(ه دننککت رشر ظند رمو وص اخل ئاسمی رور ب
ھ مانربر دکت رشی ارب .درکد نھاخوفت ایردبی تکھ یالعطاک ید درمیگر ازگربک چکوای ھھروگا یی درفرت صوبھ کاعی متجا
ط یحمک یی رارقربا یویب ترت وظم نی رارقربی اربا ھان رحبر دھ لخادما ی /واعی متجاا یحی روات راوشمدت مه اتکوی اھ
 .دشابمی نی رروضان تسرپرسا یین دلاوقت فاموش خبرمثشی زموآ

ی حورت اروشامی اھھ مانربر دت کرشز اا رن اتدنزرفه دمآ 11ھ حفصر دھ کت کرشع نمم رفل یمکتا بد یناوتیمی نامزر ھر دا مش
ت فایدرھ سدرمھیلسوبھکییخارتازی شوزمآیاھھمانربردتکرشعنمتسوارخد.دیئامنع نمی لغشا یی شزومآ، یعامتجاا ی
ھ لیسبوآبتککت رشعنمست اخوردھنکیارمگ، دنامدھاخوقی اب 12س الکا تان تسکدکوز انی عیلی یصحتی اھلاسل طور دد دریگم
، دنیامنیمنی ثتسملی غشا یلی صیحته راوشمی اھھ مانبردر ت کشررااز ن اشندانفرزھ کی ناتسپرسرا ین یدوال .ددگرل اطبن یدوال
ین دلاو.ددگرل اماعلی یصحتلاغراف وشی زموآھمانربات یرروض وطباضوھ یلکدندرگئن مطمھکدبودنھاخول سؤماخصش
قرار ه دافتسادورمناشدنزفرھسدرمردیئامنھراوهوراشمیاھھمانبردر ھکیبالمطهاربدرھرسدمرومشابا سماتبادنناتومی
د مونسب کیر زکنیلدر  FCPSیت اس وبھ بسی رتسدقیرطزاان تومیین چنمھارات العطاین ا.دنیامنسب کدرییگم

.http://www.fcps.edu 
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ت یاکاش
ق قوحھچابتکتراقرمیت ارعن مضدیناتویم،دیرادیت اشکست اهدشهراشاان دبالابردھکقی قوحزاکیرھھنیمزردامشرگا
شی زموآه درونپزابت ظاموھ نیمزر دا مشرگا .دیریبگس امتھ سردمریدما ب )2601د یدجات ررقم(ز موآش نادی اھتیلئوسمو 
امشر گا، هوعالبد. یریبگس امتستان ت دنرزفھ سدرمل ؤسمھ کھ قطنمل کریدمنت اوعمرتفدبا ست یایبمد یرادیت اشکان دتنزرف ر اوبا 
ر دامدختسایاربامنبت ث،نیدبات شیامزآ،اتالعطازاتی راجتهدافتسا،شیزموآلب اطم،سیرپھمھابطاتبراردان تققوحھکدیراد
د رموزموآشنادیاھهدنروپات العطادنبوھانمرحمای،یرتوکریادات العطا،زموآشنادیاھهدنروپحالصاایسیرزاب،شترا
,Family Policy Compliance Officeد یدارل اسراهدارانیاباردخویت اشکد یناتویم،ستاھتفرگرارقزاوجت U.S. 

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

د رنگیمیرارقدهافستاردوملوعممروطبکھیائھرمفوره، مدیت ھیئت اررقمواھویھ ر
ی اھتیلسؤم وق قوحھ چباتکھ لمجز اه ریدمئت یھات ررقموا ھھ یروھ یلک :درکا دیپی سرتسدت رارقمو ا ھیھ وربھ ن واتیمنھ وگچ
Policies ودیروب www.fcps.eduیت اس وبھ باھنآھبابی یتسدیارب.ستادجومو FCPSیت اس وبر د،زموآشناد and 

Regulations ھ ئاراهرامش وفروح،یناونعھبطبورمیامنھارست رھفکیھلمجزا،جوتسجرتاخساک ی.دینکجو تسجار
د ینکھ ظحالما رات ررقما یھ یروز اک یر ھپی اچی اھھ خسنھ کد یتسھد نمقالع ود یرادنسی رتسدت رنتنیاھ با مشر گا .ستاه دیدرگ
.دیرذاگبنایمردھسدرمیر دماب راد وختسوارخدًافلط

، دیرگرراقیسزرابدورمتساهدشهدداح شرا جنیاردھکاریبلاطمزاکیرھدیرادلیامتامشرگا :اھمرفو ر تشیبت اعالطا
ھ با مشرگا .دیریگبس امتان تدنزرفھ سردما با ھمرفه رابردر تشیبات العطاسب کی ارب .دیریبگس امتان تدزنرفھ سردمر دیما بآ فطل
ی روس پس، دینکد لونادا ررم فو  www.fcps.eduھ بدینکعجورای و،دیریبگپی کرم فزادیرادزاینرم فزاھخسنکیزاشیب
 .دینکک یلک Opt-Out Bookletsکت رشع نمھ چباتکی رو وه درککت رحھ حفصین ئاپف رطبد عب,ه دمونک یلکرم ف

)4ھ حفصدر ات یئجز(مومعیبرای ورتکیرداا یامنھراست ھرفات عالطاراشتناابفت لاخم

 ________________________________:وزماش نادام ن

 ___________________________________ھ:سردمام ن

د ھیاوخمیراگ،رخیایدوشھشتاذگنارگدیراختیاردنادتزنرفیرورکتایدتاعالطااآیدکنیب اخانتھکدریادارقحنایاشم
وه درکب اخانتن ائیپت سمقر دا رب سامنی اھھ زینزگای کیًافطل، دکنید ودحمن ادتزنرفی اربا ری رورکتایدت اعالطار اشانت
دشامیب 17-2016ی لحصیتال سیاربباخانتاین  .دانیدرگربان دتزنرفملعماییلاصر فتدھبھسردممدوھ فتھاتارمرفاین 
، دکنک رتار FCPSم ستسیا یهدشلصیحلتارغ افنادتزنرف، راگ، دچنرھ .گرددیم 18-2017ی لیصحتل ال سماط شقفو  

FCPS ر دنادتزنرفھکیانزمردترکشعمندرومرداشمباخانتنریخآھبناچنھمFCPS م راتحات ساھ تشدات کرش
.دشابینمرمعتبن اابتخانتر گدیھکدھیدالع طا FCPSھ با شمھ کنایرگمد راذگمی

د رومنایھ کماندمین م .یدھندراقرناگریداریتاخدرارمندفرزی صشخت اعالاطاز کیچیھ :تکری شلکع نمھ نیزگ _____ 
ر اروم قمعر ایتخاردآل ومعمھ کھ سردمک رادمز اد شد ھاوخنی ثتسمدم نزرای فھسکعو  تاعالطاھ کت سان یاش یانعم
ی الیتھافعو،راخفتاسب کوزاممتن ازوآمشاندتسرفھ،یلصیحلتارغ افیاھھامرنب،ھسردمھاملناسھچابکتل مث، درگیمی
ر دای ھنامزاسس رتسدر ددم نزره فرابر دری وتکریادت اعالطاھ کت سانی عمبن یان ینچمھ .ترتآی ھاھ منابر وی شورز
ت ایغلتبی اربھکیائآنھا ی،ینتاکایتلاایی ایھدگینانما ییویتقتیاانھزماس،PTAsھ سردومھ انخنجمانل مثھ سردمابطارتبا
هزاجات لایاا یل ارداص فخن یناوس قاساربا یو  شمابھ تشادت قافومن آا بًابتکن مھ کنآر گمت رفگد ھاوخنر ارد قننکیمه دافتسا
،  اتراشانت، داصطضبا ی،اھویدوی، یونزیویلتھامرنبءزجنمدزنرفھکتسایمعنن ادبنایھکماندمی، هوالبع.دشابهدشهداد
ی عمجط ابترال ئاسوو  وممعس رتسدر دو  هدشھ یھت FCPSھ لیسوبھ کسی اکعت الوصحمو  عیامتجای ھاھ نسارت، یساب و
 .دوبد ھاوخند رگیمیر ارق )دشامیب FCPSلرکنتر دھسردمتاعاسلوطرداآنھبیسرستدھکدیحا(ت

ھنیگزھ نیمز درھ کید ارندی ازینا مش .یداکرده ب اتخناا رر یزھ نیگزار ھچ ھیکل ک اتیماتور طوبا مش، الابھ زینگب اخانتا ب
 .یدنکم اقداود محدع نم
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________________________                       ________________________________________   

ا یو د رومک (یء استثناب، یدھدار شتناا رمدزنرفیرورکتایدایواھنمارتسرفھتاعالطادانیومیتا شم :ودمحدع نمھنیگز
 ):دزنیبتالمعاردراومھھم

، PTAsھ سردمو  ھناخن مجناس رتسدر دا را ھنفلته رامشو  ،نیدلاول یمیا، سردآت اعالطاد انیتومی نا مش .Aب اخانت_____
ا ردم نزرھ فسردمو  FCPSای ھل یمیان انچمھن مد. ھدرارھ قسردما بط ابترار دای ھنامزاسر یاسو  تییوقتای ھنامزاس
 .درکھم اوختفیادر)e-Notify(ن الیانت روصب Blackboard Connectم تیسسق یرطزا

ی ھانماسازس ترسددرارنفلتهمارشون،یدلاولیمیام،دنفرزس دراھبطوبمرتعاالطاد انیتویمنا شم.Bب اخنتا_____
 .دیھدر ارری قھشو  نیاتسا

ط ضبا یودیوی، نوزیویلتیاھھامرنبزاکچیھیی اربشایدصای،رویصت،مدزنرفمانزاد انیتویمنا شم.Cب اخنتا _____
ل ئاسوو  وممعس رتسدر دھ که دشھ تھی FCPSھ لیسوبھ کسی اکعت ادیلوت، عیامتجاای ھھ ناسر، تیاسب و، تاراشتنا، ادص
ھ زینگاین (د. یھدر ارد قریگیمر ار) قدشامیب FCPSل رکنتر دھ سردمت اعاسل وطردا آنھبی سرستدھ کیدحا (تی جمعط ارتبا
 ).دکنمینیستثنمھسردمھمالناسھچباکتز ااران دتزنرف

ر دھ کری وتکریادا یو  امنھارت سرھر فازافرم نر داردم نزرف FCPSی ئساناشهمارشد انیتویمنا شم.Dب اخنتا______
ه رامشز اه دافتساا بتم سیسھ بن دشد راوزاا رن اتدنزرب فاختنان یا(د. یھدر ارد قشابیم FCPSن ازوآمش اندرایسسرستد
ی تثنسمشانسالکمھابکرشتمینترینتایاھھژورپای،دشنامیی امزلاھکیرورضیشزوآمیاھھامرنبرد FCPSی ائساشن
 .)ردکھدواخن

ه دشرذکاال بر دھ کا ری اتعالطار اشانتد انومیتی لتاایا یل اردفنیناوص قاخد راومز اضی عبر دھ کد یشابھ تشادھ جوتًافطل
ت اعالطار دد وجومت اعالطاراشتناا با مشر گاتی حد نادبری ورضد ناھ ترفگرارد قییاتد رومھ کئی اھداھنا یاص خشاھ بت سا
 .دشیابه درکنت قفاومی رورکتاید

ن امضاء را پائین قسمت نگھدارید! کنید.د ست درک و خوانده را باال شده در ھای ذکر گزینھ اینکھ مگر ک نید

خ یرتادین لاوء امضا
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      _____________________________  

   
   

      

       
               

           

                

 ____________________________________    ______________________  

        

                

    

   
  

             
       

  

   ___________________________________  

      __________________________  

 ____________________________  

2017-18
ت کرشع نمت سواخردی امھرف
 
 12تا  9ی ھاسالک

ھحفصر دات یئزجی ارجه تدافتسات ھجی لیصحتلاغ ارفن شجی اھسکعر اشتناا بت فلاخم )
(7
 

)

)د.درگل ارسان اتدنزرفم لعما یی لصارتفدی اربھ رسدمھ تفھن یمودا تو ده شلکمیتتسایمیبم فرن ای، ترکشعمنر وظمنب 


: _________________________ز ومآش نادام ن 


:_________________________ھسدرممنا 

 )دسییوبنی سلیگانی اانوخفورحابآفطل
-زومآش نادام ن: (باھ طباردر 

ت اعالطان اونعت حته دشخص شمت اعالطار یاسو  ،سردآ، امنھ لمجز ا، دمنزرد فرومر دصی خشت اعالطار اشتناا بن م
ر دا رم دنزرصی فخشت اعالطاد ناوتمی ن 
FCPSھ کت سانی عمن یاھ بن یاتم.. سھف لاخمری اجتد صاقمای ربری وتکریاد
، یراجتی لصیحلتارغ افی اھودیوین ادگکننھ تھیو ن اساکعھ لمجز اری اجتت الوصحمو  تادیلوتھ ئاراای ھت کرشس رتسد
ای ربن مب اختناھ کنم کیمک ردن م .دھدر ارک قرادمد ییاتی اھسیورسو  امنت بث، نالیصحتلاغ راری فوتکریادای ھسیورس
غ رادم فنزرفراگھ کمکنمیک ردنمنچنیھم .ددرگمی 
18-2017لی یصحتل اسل ماشط قو فد شابیم 
18-2017لی یصحتل اس
م دزنرفھکیانزمردترکشعمندرومردنمباخانتنریخآھبناچنھم 
FCPS، دکنک رتار 
FCPSم ستسیا یهدشلصیحلتا
 .دشنابینمرتبمعاابھخانتنآمھدالع طا 
FCPSھ بنمھکاینرگمدراذگمیم ارحتاتساھشتادترکش FCPSدر 

خیرتادین لاوء امضا


7)ھ حفصدر ت یائجز
(ش ترادر  مادختسان یلوئسمھ لیسوبت اعالطابی سرتسدبا ت فمخال 


.)دد گرل اسارن اتندفرزم لعما یی لصاترفدی ابرھ سمدرھ تفھن یمودا تو ه دشلکمیتتسایمیبم رفنای، ترکشعمنر وظمن(ب 

ھسدرممنا:زوآمش اندام ن  __________________________ ________________________:
 

)دسیویبنی سلیگانای ناوخف ورحا با رز ومآش نادام ن(ن فلته رامشا یو/  ،سردآ، مانن دادر ارس قرتسدر دا بن م
یونکنی لصیحتل اسای ربش ترار دت مدخن ابلطوادام نت بثن یلؤسمھ ب ______________________________ 

ن م.دھندرتغییا رآندنناومیتن دیلاوطقف،ددیرگءاضامزوآمشاندایندیلاوھلسیوبمرفنایھکانیزمم اندمین م.مستھفلاخم
د ھاوخنر ثؤمرگیدلی اسرارم ھ فکم ھدالع طاآ کتبھ سردمر دیبمت سایمیبزوماش نادلی ون اوبعن، نآر غییتت ھجم اندمین چنیھم
 .ھددر اشتنارا ز ومآش ندات اعالطاند واتیمھ سردمو  دوب

ن یوالدا یز ومآش نداء اضما

ت ساه دومنء اضماھ کلی وا یز ومآش نادام ن

 :ھخرمو

—
 :دسیویبنا انوخفورحاباطفل 
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)دکنیھ ظحالما ر 6ھ حفصت ایئزجز اع الطاای رب(ھ سدرمر ده رواشمی اربت کشرع نمم فر 


مین دوا ت(وهدومنلکمیتارمرفنای، داینمت رکشھسردمھبطوبرمتاورشامدرن تادنفرزید ھاوخی منھ کیتروصر دط قف

.)یداردل اسارن اتندفرزم لعما یی لصاترفدی ابرھ سمدرھ تفھ 


ر دن ت آارثاو  دوبد ھاوخء ارجال باقد درگیمت فایردھ رسدمھ لیوسبھ کی زورز اه روامشھ مانربردت کرع شنمست اوخرد

ھ لسیوبآکتبت رکشعمنت ساوخردھکنایرگم،دنمایمقی با 12س کالا تیناستدبشپیز ایعنی FCPSدرلی یصحتی ھاسالل وط

.دردگل طابز ومآش ندان یوالد	


ی ھاھ منابردر ، _____کالس ر د، ___________________________________م ندزرفھ کم ایمینمت ساوخردن م

:دایمننت رکشرزی 


د. درگیمھ ئاراش اھ سردمھ لیسوبھ کشی زومآت ارواشم _____


.ددریگمھائرااش ھرسدمھلیسبوکھ ی لشغات ورشام _____ 


.رددگیمھئراااش ھ رسدمھلسیوبکھ عی امتجاایحی ورتاورشام _____ 


و  ظمنی راررقبی اربا ھن ارحبر دھ لخادما یو/  عیامتجا-حیورت ارواشمت دمه اتوکای ھھ مانربر دت کرشای ربم اندمین م

ت کرشز ادم نزرع فنما بھ کنم ادیمن مد. شابمی نری ورضن یدلاوت قافومش خبرمثشی زومآط یحمک یری اررقبا یوب یترت

ھ امرنبتاریورضوطابوضھلیکءاجرادنوراز تا تشادھماوختیلوئسماصخش،لیغشایلی یصحتتارواشمیھاھ منابردر 

.مکنل صاحن اطمینالی یصحتلاغ راو فشی زومآ	


_____________________________________:ناستررپسایندیلاوءاضام 


_____________________:ھخرمو 


_______________________ _______________ز: ومآش نادام ن

)دسیویبنی سلیگانی اانوخف ورحابآ فطل(	


_____________________________________ز: ومآش نادھ سردم 

)دسویبنی سلیگانی اانوخفورحاباطفل(	
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