
 

   
         

     
 

     
 

   
        

      

   

   
   
     
    

 

  
    

    
  

 

  
 

   

   
   
  

   
   
      
   

 
     
                     
                                                                                                                      

 

 

FARSI 

مطالب فھرست

بخواند؟ کتابچھ را این باید کسی چھ

امضاء نماید؟ شده را تکمیل شرکت منع فرمھای باید کسی چھ

 ھاالنسھعیالطا 2019-20
 میرح،یسرد ایھھمارنب،اھهدونرپ،یجسن رظنترکشعمن ایھمرف

 ھطوربمقوقحو،یوصخص

 12 تا 9 یاھسالک صوخصم ھخسن

2019-20 ھطوبمر ققوح ی وصصوخ میحر ،یسدر ھمانرب ،اھ هدنپرو ،یھاخو ظرن ھنالاس ھیعالطا )pp.2-4(

2019-20 تکرشعمن یاھابخانت (pp. 4-7) 

2019-20ی:ابر تکشر عنمتساخودر یاھمفر 

)p. 8-9( مموع یابر امنھاھ رچباتک تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم
)p. 10( یتاغیلبت هدافتسا تھج تاعالطا نتشاذگ سترسددر اب تفلاخم
)p. 10( رتشا رد مادختسا نیلئوسم ھلیسبوموزآ شناد تاعالطاب یسرتسد اب تفلاخم

)p. 11( ھسدرم در هراوشمیابر تکشر عنممفر

• 
• 
• 
• 

 نادنھ فرزک ینیدلاد. وندگر علطم ناشیاھتیلسؤم ق وقوح از ات دننک ھعلاطم اھ رچباتک نیا دیاب ناتسپرسر ن ویدلاھ ویلک
 دنیانم لعھاطم ار)K-8, 9-12( ھطبورم هدور صصوخم یتاعالطا یاھ ھچباتک تسیابیم دنتسھ فلتخم یاھسالکدر اھنآ

 .دنشابیم تاوفتم یسالک حطسب ھجتو اب تکشر عنم قوقح ا وھتشاددای ایرز

 ھیلک ای یکی در )لاسگبزر موزآ شناد( شدخو ای دنن فرزدکر تکشر اب ھک یلاسگبزر موزآ شناد ای ،تسپرسر ،یلھر و
 .دارد لاسار ھسدرم یارب ه ودرک یلمکت ار بسانم )اھ( مرف تسیابیم ،دشاب فلاخمیری زاھتیلاعف

ھطوربم تاراشنت- ھسدرم ھب طوبمر تایشرن یراس ھ وسردم ھمانلاس ھچباتک یارب موزآ شناد تاعالطا ارشتنا • 
 • FCPS از جارخ یاھنامازس ای داافرب امنھاھ رچباتک در دجومو یصخش تاعالطا ارشتنا

یاھ ھمانبر ای یعامتجا یاھ ھناس، رتیاس ب، و یودی، وملیف ھیھت درموزآ شناد مسا ، وادص ،یروصت از هدافتسا • 
 اھ ھانسر ھلسیوب هدشرشمنت
ھسدرم ھب طبومر یاھ هاورشمدرموزآ شناد تکشر • 
شرتا یارب مادخستا نلیؤسم ھب تاعالطا راشانت • 
تاغیلرتبوظنمب تاعالطا راشانت • 

 یتناک سکرفیتی فلود سرادم
 شورپر و شزوآم لک ردیم رفتد

Gatehouse Road 8115 
Falls Church, VA 22042 

Opt-Out Forms Grades 9-12-Farsi 



      

        
     

 
    

                
        

                   
                   

               
                     

                   
    

      

   

        
 

                 
              

                 
              

    

                   
                    

                 
                

                   
         

                 
    

    
                

               
              

         

  
                

               
                   

 

 ،یسرد ایھ ھمارنب ،اھ هدنورپ ،یجسن رظن ایرب 20-2019 ھاالنسھعیالطا
 ھطبورمققوح و،یصصوخمیرح

 غالبنوزامآشندا ونیدلاوققوح
20؛صیصوخ ریمح وهدانواخشزموآققوح USC § 1232g, 34 CFR Part 99)(FERPAنشاد تیاحم قوقح ھیحالصاو 
USC §§ 7165, 7908, and 20انتسریبد و ئیادتباهردو شزموآ نوناق ؛USC § 1232h, 34CFR part 98;،زموآ 10 

USC § 503 18 ریزو ،لاس 18 یالابناوزمآشندا ،نیدوال یبرا تکشرو،یسازرب،يرآو دایھنیمزردار صیاخققوح 
ھچباتک ینا.دھدیمرارق امش سرتسدرد ققوح ھنگونیادرموردار تیاالعطاھچباتک ینا.دایمینم ھمارف دنتسھ راتخم دخو ھک لاس

یاھ ھمانرب زا ضیعربد انتدنزرف دیھاخویمن امش ھیکتروصرد ھک دشابیم)Opt-Out( تکرشعنمیارمھفلامشنانچھم
 ای دیتسھ لاس 18یالاب زموآشناد کی امش رگا.دیھد لیحوت ھسردمریدمب و هدرک لیمتکارنآ دایب دیامن کترش هدش ھتفرگرظنرد
 رمفینادیاب ،دینک کترش اھ ھمانرب زاضیعب رد دیھاخویمن و ،دیشابیمن یندلاو تیسرپرس حتت نوناق قبط و دیراد لاس 18 ترازمک

 لاسرا و ءاضما ھب مزلم ،دیرادن یتفلاخم ھچباتک نیا رد هدش هداد حرش یاھ ھمانرب اب امش رگا .دیدار لاسار ناتدوخ فرط از را
 د.یشاب یمن اھمرف نیا زا کیچیھ

 ینجسرنظ
 ای و یرامآ یاھ یجنس رظن زا کیرھرد ناتدنزرھ فکنیازا لبد قیراد ار قح نیا امش :یجنس رظن و یرامآ یایھسررب اب قتافمو

 هدش هدرب مان ریز رد ھک یدراومزا کیرھ رد ار دوخ تقافوم دیامن ترکش هدیدرگ یلام تیامح و ھیھت لاردط فسوت ھک یسرپ ھمھ
ای زموآشناد انیرو ای حیرو التشکم ؛یندلاو ای زموآ شناد اتداقتعاو سیایس یاھیتگسباو :زادنترابع درامو ینا؛دینک الماع ستا

زاربا؛زیمآریقحت و صیخش دض ؛اعیمتجادض و نینواق ریغ یاھراتفر ؛سینج یاھرافتر و رفک زرط ؛انزموآشناد هدانواخ
،ءالکو اب طبارو لثمنیانوق و قیقوح طبارو ؛دراد گیدانواخ کیدزن طبارو اھنآاب زموآشناد ھک نیاسک هرابرد یداقتنا اترظن
ھکیدراموزاری(غ هدانواخدمآرد انزیمو؛یندلاوایزموآشناد اتداقتاع ایاھتگیسباو،ینید سمارمءادا؛نیید انربھرو،انشکزپ

 ).تسایوررض یطراشتیئزاحنیعتیبرا

 تنفرگرظنرد وندب،دینکعنمینجسرنظ ھنوگ ھر در تکشر زااردوخ وزمآشندا ھکدیدار ار حق نیاامش :تکرش عنم قح
ابطابرتارد،شکیزپ اتالعطاایدشابیمهدمآالابردھک نییانوعابھطباررد تیاالعطایروآعمجھمزالھک،تیاالعطاعبنم
دامو زاهدافستاھبطربوم اتالعطاریاس،نیوناقریغدامو ای اتیناخد،لیلکااتبروشمابھطبارردیراتفر متالس و تیسردنت
 .داشبمی ساسح راسیب درادنپیم سرادم هریدم ئتیھ ھک تیاالعطا ھگون رھ ای ،هدش لرتنک نوعیصم

رد ستامکنم ھک جینس رظن کی یرازگربزا لبق زرو 30 لقا دح ، FCPS:یجنس رظن یسرزاب ھب طبورم ققوح و ھیعالطا
 و نییبزابارنآاتجردنم و سیرپ ھمھ دنیاتویم نینچمھ امش و دناسریم امش عطالا ھب ابتک ،هدمآ الاب ھک یدراوم زا مادک رھ دروم
 دنشابمي سیرپ ھمھ و اھیسررب ھننگویااب طابترارد ھکار ئياھمعلارتوسد اتجردنم و سیرپ ھمھ دیناتویم یننچمھ امش .دینک رروم
 .دیئامن نییبزاب

 ھا ملعلاروتسد و یشزموآ بلامط
 یسدر یاھھمانبر از یشبخ نوانعبھک را یشوزمآدواموبالمطاز تمسقرھھکدیردا ار حق نیاامش :یشزومآ بلاطم یسرزاب

تیناک میموع سرادم 3011-3002یاھ ھیرو و اتررقم ددیج یاھ ھخسن .دیئامن نییبزاب دنرییگم رارق هدافتسادرمو
 امش .دھدیم قرار سترسد در را یرتشیب یئزج تاعالطا )www.fcps.edu در FCPS یتاس وب ردهدشرظونم( FCPSسفکریف
.دینک ستاخورد ھسردمریدم زاشیزموآدامو نییبزاب یارب دیناتویم

 :یبدن و یکشزپ تاشایزمآ
 دنیامن فاعم یندب تاشیامزآ زا یضعبدر تکشراز را ناشدنفرز ھک دنشاب ھتشدا را هازاج نیا نیدوال دداریم مزاال لرادف نوناق
ھلیسبو ھک نیدب اتشایمزآ FCPS،یرارطضادرامو ءانتثساب .دنشابن میازلالتایاینناقو طستو اتشایمزآینا ھک تیرصورد
هدشن ھائرانیدب اتشیامزآیارب کترش عنم رمف یچھ ھچباتک ینارد ،اتجیتن .دنادیمن یرروضار دشاب هدشن یتوصت لتایا انونق
 .ستا

2FCPS 2019-20 حھصف Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 

http:www.fcps.edu


       

  
           

                    
                   

                
 
               

                    
                   

                 
           

       

                     
                

                      
                   

                      
                      

                    
  

              
                 

                  
                    

             
               

                  
                 
                 

                  
                  

                    
                      

                  
                   

        

                
                   

                   
                  

                     
              

                     
                      

   

 زوآم شاند وندهرپ
ھیلک ،ھسردم ھلیسبو بیتک ستاخورد فتایرد یخرات زازرو 45 رفظرد ھک دیراد ار قح نیا امش :زومآ شناد ندهورپ یسرزاب
صخشم دینک نییبزاب دیھاخویم ھکار بیلاطم دایب امش .دیئامن ھیھت پیک اھنآزاو هدادرارق ینیبزاب درموار انتدزنرف یاھ هدنروپ
دنتسھ سرتسد لباق نییزباب یارب اھ هدنورپ ھک یمحل و نامز از ار امش ھسدرمیردم .دینک تساورخد ناتدنرزف یردم از و هدرک
.دشو ھتفرگرظنرد ھیجودیئامینم ستاخوردھک ئیاھ پیک فتایردیارب ستامکنم.دموندھاخو علطم

 فالخبرایهودبهندنکهمراگایتسادرنیشزومآهندوپر ازیشخبھکنیابادقتعاتروصرد :زومآ شناد قباوس و اھ هدنورپ ھیحالصا
ابتک ھسردمریدم یارب ضحاو رطوب دیاب امش .دییامنارنآحالصاستاخورد ھک دیرادار قح ینا امش ،دشابیم صیصوخ یمرح ققوح
یمرح فالخرب ای هدننک هارمگ ،ستردانارچ ھک دیھد یحضتوو ،دیئامن صخشم دوش هدادرییغت دھیاخویم ھکار شیخب و دینک رکذ
 عالاط امشب FCPS،دیامنن حالصاار امش ستاخورد درمو ھک دریبگ یممصت FCPSرگا.ستاانتدنزرف اتالعطا صیصوخ
 افنیتسا تسوادرخ یاھ ھیور ھنیمدرزو ،دیدار فانیتسا تسوارخد حق ھنیمز نیا رد امش ھک دکر دھواخ مالعا و ،ددا دھواخ
 .دشدھواخرراقامشرایتدراخ را یترشیبتاعالاط

اتررقم قبط هدش یمظنت یاھ ھمانرب ساسارب انزموآشناد یاھ هدنروپ زا :زومآ شناد یاھ هدنورپ زا یرادھاگن و یناگیاب
یندلاو .ددریگمیرادھنگ و بتقارم FCPSیاھ هدنورپ یتردیم یامنھار طباضو و 6470 ھیور یراخھسخن درجدرنمیدارھگن
ھبطبورمصصوخمشزموآیاھهدنروپھکدنشابھتشادعالطادیابدناهدش امن ثبت صصوخمشزموآھمارنبردھک نیازموآشاند
،دننیکم لیمتکار ایینجریو شزومآئتیھ ھمانرب ای ،دنشویم لیصحتلاغرافزموآشناد ھنکیازادعب لاس نجپ دتم یارب انشدزنرف
 ینبزااھھدنروپ ینا،لاس نجپزادعب.دشدنھاخو یرادھانگ دشاب لویتاو ردھکدرمورھ و،دنیکنملصیحتکرتایو،دشونیملقتنم
شناد زاین درمو ایازم ریاس ای تییریوسک لاشسو یارب ستامکنم اھ هدنورپ ینارد دجومو اتالعطاھنکای لیلدب .دش دنھاخو هدرب
لقب زاستیابیم دنراد جایتحااھنآب ھک ئیاھ هدنروپ کپی فتایرد یارب ھک دنشاب ھتشاد رظنردیندلاو .دریگ رارق دینلاو ای زموآ
.دننک ستاخورد

یاھهدنروپرددجومو صیخش اتالعطا FCPS ھکنیازا لبا قت دیراد ار قح نیا امش :زومآ شناد هدنورپ تاعالطا راشتنا
یندلاو قتفامو دونبارنآءاشفااحیرص لتایاای لاردف نوناق ھنکآ رمگ ،دینک مالعا را دوخ تقفوام دھد ارشتنا را ناتدنزفر ییلصتح
ھیرو یراج طباضو و FERPAاتررقم ساسارب طقف یندلاو قتفامو دونب زموآشناد هدنروپ اتالعطاراشتنا .دشاب هدمون دییآت

 2601اتررقم دیدج طباضو و FCPS در وزمآشاند یاھ هدنورپ یتریدم یامنھار .دشابیم ریذپ انمکا 2701 تراقرمو 2701
 در زومآ شندا یاھھدنوپر زا یدارھاگن ترارقم ھنیمز در را یرتشیب تایئزج) [SR&R]زموآشنادیاھتیلسؤم وققوحھچباتک(
یشوزمآ ینوناق دصاقم ھک ھسدرم نیولئسم یراب تاعالاط ندداقرار سرتسدرد ھک دیشاب ھتشدا ھوجتًافلط .دھدیم قرار سرتسد
 ،معلم،تسپرسر ،یرداالوئسمنوانعبھک ستاصیخشھسردملئوسمکی.درادن لیبق ایتضر و قتفامو ھب رتروضدنشابھشتاد
تمدخ سرادم هریدم ئتیھرد ھک صیخش ؛)ینناقو ءارجاینرموآم ،شکیزپ و شتادھب شخب اننکراک ھلمجنم( مکیک رداک ضوع ایو

،سرابسح ،لیکو لثم( ستاھتسب دادرارق اھنآاب صیاخراک امجناھتج سفکریف تیناک میموع سرادم ھک تیکرش ای صخش ؛دنمیک
ھتیمک لثم ،میسر یاھ ھتیمک رد متدخ انبلطاودریاس ایو ،زموآشناد ،یندلازوا یکی ای ،)انمرد صصختم ای ،شکیزپ وراشم
 .دشاب هدش مداتخسا FCPSھلیسبو وشفایظو امجان یاربھسردم لینئوسمریاسھبکمکیاربای،اتیاشکب گیدیسر،طیابضنا
راشنتایاربینچنمھ.ستاصیصختھفیظوکیدنیناسرامجانب ھتجهدنروپررومھبزایننیعمھب"نینواقرطوبلیصحتدصق"
یتاضردیامن امن بتثاجنآرددھاخویمای وهدش امن ثبت اجنآرد انتدنزرفھک شیزموآقطانمایسرادمریاس ینلسؤمھب اتالعطا

 .دداریملاسرااھنآیبرا یشوزمآ طقانمایسدارمریاس ستاخوردھبھجتو اباراھهدنورپھننگویا FCPS.درادن رتروض لیقب
ھک ھقطنم شرروپ و شزموآسیئر نتاوعم رتفد اب ستیابیم دنراد لاسؤ FCPSزموآشناد هدنروپ اتررقم ھنیمز رد ھک نییدلاو
.دنریبگ سامت دراد هدھعبار انتدنزرف ھسردم یتلئوسم

زموآشنادیاھھدنروپ اتالعطاراشتان اب قتفامو و،اھھدنروپحالصاستاخورد،اھھدنروپ سیرزابقح :غلاب زوآم شندا قوقح
یندلاو تیسرپرس یالو زا نوناق قبط ای و دسریم لگیاس 18 نسب وزمآ شندا ھکیماگنھ تسا هدش هددا حشر الاب تمسق در ھکیوربط
اھنآب ھتسباو زموآشناد ھیکنامز ات ھک ددار را اریتاخ نیا FCPS،دنچرھ .ددریگم لقتنم زموآشناد ھب یندلاو زا ،دشویم جراخ
.دننک فتایردارنآاتالعطاای و هدرک سیرزابار اھ هدنروپ ھک دھدبار هزاجاینایندلابو دنامب قیاب

شناد ئیاسانش هرامش( دنکمین رشتمن مومع یاربار انزموآشناد ئیاسانش هرامش FCPS :FCPS زومآ شناد یئاسانش هرامش
 دروم نوزامآ شندا یشوزمآ یاھدنوپر ھب گیدیسر تھج FCPS طستو طقف FCPS نوزامآشندا یئاسانشهارمش ).FCPSزموآ
 تروص در را FCPSکیینروتلکایاھ تمسیسزاخیربھب سیرتسد انمکاانزموآشناداتدھد می هزاجا ودرییگمرارقهدافستا
ھمانرب زا ضیعب ،دنچرھ .دشابمی درف ھب رصحنم انزموآشناد زاکریھ یارب یبکرت یناھک دنشاب ھتشاد روبع زمر زا هدافتسا
 ھک دنک یم ھئارا ار یدری فاھربراک مان زا امنھار تسرھک فی ،شزومآ صوصخم Google Apps ھملجزا،صاخیشوزمآیاھ
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 شندا ھمانبر نیا رد ات دھد هازاج ھک تسا نیا امنھرا تسرھف زا فدھ د.ریگ یم رقرا FCPS نزاومآشندا ھیکل سترسدرد
 امش دنزفر FCPSئیاسانشهرامشربراک امن ینا.دننکیرامکھسالکیاھهژروپردریگدیک اب و،دنریبگ سامتریگدیک اب انزموآ
 در تکرش عنم مفر ،ددرگ شرتنم نیالنآ یامنھرا تسرھف در ناتدنزفر یبرا FCPS یئاسانش هرامش ھک دیھاوخ یمن امش رگا ت.سا

سترھف ینارد انتدنزرف درمو رد اتالعطاھنگو رھ راشتنازاھک دینک ابختناار اھ ھنیزگزایکی ای و هدرک لیمتکار 8 ھحفص
 از اھنت ھک دیکن ابختناار D ھنیزگ ،ای و ،یلیصحتلا غراف یاھ مھانرب و زومآ شناد ھنالاس یاھباتک لھمج زا ،درک دھواخ ییرگوجل
 از کی رھ .درک دھواخ ییرگوجل یشزومآ یاھ ھمانبر یبرا نیالنآ یامنھرا تسھرف در ناتدنرزف FCPS ییاسانش هارمش راشتنا

ھک شیزموآیاھھمانربرد FCPS یئاسانش هارمش از هدافتسا اب متسیس ھب ندش دوار از را ناتدنزفر دینک باتخنا ھک را اھ ھنیگز
.درک دھاخون نیثتسم شیاھسالمکھ اب کرتشم ینالنآ یاھ هژروپ ای ،دنشابیم میازلا

دناتو مین شیزموآصاخ یاھ ھمانرب ھب سیرتسد یارب ئیاھنت ھب ،زموآشناد FCPSئیاسانش هرامش ھک دیشاب ھتشاد ھجتو افطل
زمر دننام( دشاب ربراک یتھو هدنکن دییأت ھک دشاب ریگد لماعو دنچ ای کی اب طابترارد ھک نیامز رمگ دریگرارق هدافتسا درمو
 ).دشابیم ازمج هدننکتسوادرخ صشخ یبرارظندرمو هدنروپھب سیرتسد رتصو یناردھک،ینلئوسمطستودییاتای وربوع
 هرامش فالخ بر .دشابیمن FCPS از جارخدصاقمیبرا وزمآشندا FCPSئیاسانش هرامش ھک دیشاب ھتشاد ھجتوًافطل ،یننچمھ

،اعیمتجا،صیخشقباسو یرو ستامکنمھکیریگد اتسسومطستو زموآشناد FCPS ئیاسانش هرامش ،یتیریوسک لاشسو
 .دوش یمن هدافتسا دذارگب رثا وزمآ شندا یالم ،یکشپز

 دننیکمراک FCPS یارب ھک یراجت تاسسؤم ای و FCPSانکنراکطستو ستامکنمامشدنزرف:زموآشنادریاوصت واھسعک
 ھب ،دریگرارق یودیو ھیھت ای یرادربسعک درمو FCPSشیزموآیاھ ھمانرب اب طبترم یاھ یتلاعف ای FCPS در هدافتسا یبرا
لمعم ھلیسبو یزموآراک ھمانرب یارب ھک سرد سالک یاھ یتلاعف زاهدش طبض یاھ لمیف ای زموآشناد ییاسانش ریاوصت ،لاثم اننوع
ار انتدزنرفسعک ستا مکنم FCPS ،یداخل فارصم برهوالع.دیرگیم قرار هدافتسادورم وزمآشندایبایارز فداھایرابای
ای و امن،انتدنزرفریصوت ستا مکنمزین FCPS ھ.سردم ھمانلاس باتک رد امنھار تسرھل فثم دنک هدافتسامیموع دصاقم یارب

 .دھد راشتنا ددگریم یتسپرسر FCPSھلیسبو ھک تیاغیلبت یاھ ھمانرب ریگد ای FCPS یساکعتدایولت در را وایداص

دشاب هدش ھیھت انتدنزرف زا FCPS طستو ھک ئییودوی ای وسعکھگون رھ،دینک ابختناارعماجھنیزگامش کترشعنم رمفردرگا
لاردفای تیلایاینناقو ساسارب آن راشنتاای و دیشابهدرک قتفاموًابکت امشھنکیارمگ دشو مینرشتنم FCPS زاجارخ در
.شد ھداوخن رشتنم ھسردم ھمانلاس ابتک رد اندتنزرف سعک ،دینک ابختانار ھنیزگ یناامش رگا .دشابزاجم

تیاغیلبت یاھ ھمانرب ریگد ای FCPSسیاعک اتدیلتورد انتدنزرفیادص و امن،ریصوت،دینک ابخنتاار C ھنیزگاشم راگ
 .دش دھاوخ روظنم ھسردم ھمانلاس باتک رد ناتدنزرت فاصخشم د.وش یمن هدافتسا FCPSھلیسبو هدش تیسرپرس

 ناتدنفرز یاھسکع ارشتنا از FCPSنردک ودحدمرب ردادتلالد C ابختانو کترش عنم عماج ابختان ھک دیشاب ھتشاد ھجتو افطل
زاینھک یییودیویاھ لمیفای وسعک ھیھتزاار FCPSکترش عنم یاھ ھنیزگ زاکیچیھ .ستا هدش ھیھت FCPS طستو ھک
هدش ھتفرگ دئویو ای سعک زاهدافتسا ای راشتنا FCPSھک دیشاب ھتشاد ھجتو یننچمھ افطل.دنیکمن عنومم دراد نیاگرزاب ای شیزموآ

.دنیکمنلرتنکار ستادازآمیموعیاھھناسرای/ و،ھعماجیاضاع ،یندلاو کترشیاربھک ییدادروی رد انگدننک کترشطستو
یاھدادیرو و،سالکیاھینامھم،یزواجیداھامسراموییلصتحالغراف،ھسدرمیاھھمانبریرااجلماشاھددایورواھتیالعفنیا

زموآشناد یندلاو رگادرک دنھاخو لرتنکار ھباشم درامو و ،ئودیو طبض ،سعک ھب اھ ھناسر سیرتسد FCPS.دشابیم یشورز
.دنشاب هدرک ابختانار C ھینزگای لیکعنمھنیزگ

 امنھرا ستھرف اتعالطا
یننچراشتنایندلاوھنکیارمگ-دھدیم هزاجایندلاو بیتک یتاضر دونبارزموآشناد هدنروپ زااتالعطاراشتنالاردف نوناق
 .دشاب یمن روآ نایز رظنب نآ راشتنا یلک روطب ھک تسا هرمزور یتعاالطا عبنم کی امنھار تاعالطا.دنشاب هدرک عنمار تیاالعطا
انیضاقتم ھب و هدش هدیناجنگ ھسردم اتراشتنارد ستامکنم اتالعطاعنو ینا،دینک عنمارنآراشتناامش ھیکترصو ردً،اجتیتن

 ):ودشیمن ودحدمتاطالعا ینابیلو(دردگیمریزتاعطالالماش FCPS امنھار ترسھف تاعالطا .ددگر مالعاھسدرم از جارخ

.راعتسم امن ھلمج زا امن •
 د.نا هدش ھتخانش آمسر ھک ئیاھشزرو و اھتیلاعف رد کترش •
.زنو ودقھبطبورم اتالعطا،شیزرو یمترد یت ضوع رتصورد •
.ابغی ورضوحقباسو •
.اتراختفا و زیاجو ،لییصحت کرادم •
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 .سالک ھبتر و ھسردم امن •
 ریاوصتریاس واھسعک •
.دیامنیم گیدنز اھنآاب زموآشناد ھک یدارفاای انتسرپرس ای یندلاو امن •
.دلتو یخرات •
).دینک ھظحالمارریز متسق –ددوحم دصاقم یارب طقف( یندلاو لیمیا و ،فنلت هرامش ،سردآ •
 ).دودمح دصاقم یرا طقف( زومآ شندا یئاسانش هرامش •

ھب ستاهدشرکذالابردھکار تیاالعطاراشنتادانتومی تیلایاایلاردف ینانقو صاخدرامو زاضیعبردھکدیشابھتشادھجتوًافطل
سترھف رد دجومو اتالعطاراشتنااب امش رگاتیح دنادب یرروض ایو هداد هزاجادان ھتفرگرارق دییات درمو ھک ئیاھداھن ای اصخشا

 وهدحمت التایاشرروپ وشزموآھبار اتالعطاھننگوای راشنتالتیاای ولاردف ینناقو لاثمیارب.دشیابهدرنک قتفامو امنھار
 دروم تاماالز ءاجرا و تیاعر اظلح زا ار FCPS دنشاب ھتشدا هازاج اھنامازس نیا ات دداریم زامجیندلاو قفاتو وندب اینیجریو

 .دنھد قرار یبایارز

ار دوخ badgeییاسانش انشن و متالعای و ییاسانشهرامشدھاخوبزموآشنادزاستا مکنم FCPSھک دیشاب ھتشاد ھجتوًافطل
طایرش دجاو زموآشناد ای و یندلاو.دراذبگ شیامن ضرعم ھب و ،دنزب ھنسی ھب دشابمی امءعالم رد تنشاذگ شیامبنرظونمب ھک
 وزما شندا ییاسانش هارمش دننام امنھرا تسھرف تاعالراطوظنبم FCPSهدافتسازایرگیلوجرددخو کترشعنمقحزادانتویمن
 د.نک هدافتسا badge ییاسانش انشن ای و

 ددگریمجدر امنھرا تسھرفردھکیتاعالاط .دریگ تروص فلتخم یاھتروصب تسا نکمم امنھار تسرھف تاعالطا یمومعراشتنا
،عیمج طابرتالائسو ،لاثم یارب ،دریگ رارق FCPS سردام متسیس از جارخ ناگدننک تسوادرخ اریتاخ در تسا نکمم
امنھار سترھف اتالعطا.تیناک و لتایا یاھیگدنیامن ای و ، PTAsھسردم و ھناخ منجنالثم ،سرادم اب طاتبرا رد یاھنامزاس
:دننام دندرگرظومن دریگیم رارق مومع سرتسد رد رمادم رطوب ھک FCPSیاھ ھیرشن رد ستا مکنم یننچمھ

 .ھا)کسع( رسھدم مھنالسا ھچباتک •
.سیرد عطقمو شیزرو یاھمتی ءاضاع میاساستیل •
یقیسوم و ،شیزرو یاھتیلاعف ،رتآت ،یلیصحتلا غراف شنج یاھ ھمانرب •
شیزرو یاھدادیرو و ،ھسردم یاھتیلاعف ،یرنھ یاھ ھمانرب ءارجا یاھیودیو •
یشزرو یاھدادروی و ھسردم یاھتیلاعف ھنیمز رد التاقم •
.دنیامنیم سبک لییصحت ھنیزھ کمک ای ،زیاجو ،اتراختفا ھک نیاسک سترھف •

مکنم ستاھتفرگرظرند"ددوحمدصاقمیارب" اننوعھب FCPS ھک امنھار تسرھت فاعطالا داوم ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
لیکرطوب اتالعطا ،دینک باتخنا را راشتنا مدع امش گرا ؛ددرگراشتنا ھعماج در هدش صشخم یاھنامزاس زا یبرخ یبرا اھنت تسا
ًافطل.دشاب زاجم تیلایاای لاردف نوناق ساسارب اتالعطاراشتناای و ،دیکن ستاخوردارنآابکت امش ھنکای رمگ دش دھاخون رشتنم
 .دینک ھظحالم 6 ھحفص رد ار دودحم عنم تاناکما B و Aیاھ ھنیزگ رد رتشیب اتالعطاسبک یارب

انتدنزرف ،رگا ،دنچرھ .رددگیم 20-2019 یلیصحت الس ملاش طقف و دشابیم 20-2019 یلیصحت لاس یارب اھ ھنیزگ باختنا
ھک نیامزرد کترشعنمدرمو ردامش ابختناینرخآھب اننچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPSتمسیس ای هدش لیصحتلا غراف
.دشاب مین ربتعم انبتاختان ریگد ھک دیھد عالطا FCPSھبامشھنکیارمگ دذارگیممترااح تساھتشدا تکشر FCPS رد انتدنزرف
گرادیشابھتشدا ھوجتًافلط .تساهدشهددا حرش یرزردامنھرا ھبچاتکتاعالطا از یبرخ ایھیکل ندکر دودمح یبرا امشتاناکما

 دراوم ھیلک رد تکرش عنم ھنیزگ ،ددرگ رظونم لییصحتلاغراف ھمانرب ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک رد انتدنزرف اتصخشم دیلیام امش
 ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک ھمانرب رد تکرش زا ار ناتدنزر، فدودحم عنم یاھ ھنیزگ زا کی رھ یارب امش باختنا .دنیکن باختنا ار

.ردکھداوخعنمتساهدشهدداحشر وهدیدگرصشخمھکرا یدورماھنت؛درکدھوانخفذحھسدرمییلصتحالغارفھمانبر

 )ودحدمویلک(اھنمارتسرھفتاعالطاعمن تاانکام
ھک ستانیعم اندب ینا.دایمنیمیریگلوجامنھار سترھفرد اننتزرف اتصخشم و اتالعطاھیلکجردزا :یلک عنم ھنیزگ.1

FCPS ستاخوردزاکیچیھرایتخاردار ستاهدشھتخانشیرتوکریادایامنھار سترھف اتالعطااننوع حتتھکار تیاالعطا
 گیدنیامن و ،PTAs ھسردموھناخنمنجالثم،ھسردماب اطبتررادیاھنامازسھملزج(ا ددا دھوانخارقر FCPSزا جراخ انگدننک
یناھب یننچمھ این .دشاب هدش ینمضت تیلایاای لاردف ینناقو ھلیسبو اتالعطاتنشاذگ رایتخارد ھنکیارمگ )یرھش و نیاتسا یاھ
 امھنلاس چھباتک ھلجم زا،دیدرگدھاخونرظونمدنریمیگ رارق مومعسترسد در ھکھسدرمتایشرن در ناتدنرزفھکتسانعم
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عنم ھینزگ ابختنااب ھک دیشاب ھتشاد ھجتوًافطل.ئییودیو التصوحم ،اھسعک ،زیاجو سترھف ،یلیصحتال غراف یھا ھمانرب ،ھسردم
ددوحماھ یتنوعمماھنآ جبموبھک A,B,C, D یباتخنادوارم در هدشهددا حشر تاعالاط نتشذاگرایتاخ ردامش،یکل تکشر
.درک دیھاخو عنم امامتار نیاگرزاب دصاقم یارب اتالعطاراشتنااب فتلاخم یننچمھ و ،دنشابمی

رد ستامکنم ستاهدیدرگفیرعتیرتوکریادایوامنھار سترھف اتالعطااننوعبھک تیاالعطا :دودحم عنم ھنیزگ.2
 ازدشابھسدرمیداخل ترااشتنالماشتسانکممنینمچھودیرگرراق FCPS از جراخ رد اتالعطاانگدننک ستاخورد سرتسد
ھشتاد ھجتوًافطل.دنرییگم رارق مومع سرتسد رد ھک ئییودیو التصوحم و ،اھسعک ،زیاجو ستیل،ھسردم ھمنلاس چھبتاک لھمج
(ددوحمهدافستایار"ب اننوعبهدش ئیاساشن یرکتوریادای وامھنار سترھف اتالعطاھک ستانیعم اندب یناھکدیشاب یتسنج "

هدمآ B ای Aیاھھنیزگردھک ئیاھنامزاسسرتسدرد ستامکنمزین)فنلتهارمشوسدرآ،یگناخاییصلانابز،وزمآشندا
 ھر ای B ای Aیاھ ھنیگزًافلط ،دننک تفایدر را امنھرا تسرھف یفاضا تاعالطا نیا اھنامازس نیا ھک دیھواخ یمن امشرگا .دیرگرراق

ھمارنب ریاس ای سیاعک اتدیلتو شخپ ایراشتنازا انتدنفرز ھک دھدیم را ناکما نیا امشب Cھینزگ ابختنا.دنیک ابختنااردرمو دو
.ددرگ نیثتسم دنیکم ستیرپرسار اھآن FCPS ھک راشتنا لبای قاھ

 ،PTAsانبیرم ءایلاو منجناسرتسد ردار یندلاو فنلت هرامش و یندلاو لیمای ،زموآشناد سردآ FCPSستا مکنم.A ھنیزگ •
 نیا زا دنتسھ سرادم اب ھطبار رد ھک ییاھنامزاس عومجم رد د.ھد رارق سرادم ھب طوبرم یاھنامزاس ریاس ،تییقوت یاھانمزاس
یننچمھ و)هدش اپچای و کیینروتلکارتصوب(دننک می هدافتسایرتوکریادایزموآشناد میاساسترھفراشتنایارب اتالعطا
 یقطر زادوخدنرزفھسدرمو FCPSزا اننچمھ امش د.وش یم ھترفگ راکب سرادم یاھتیلاعف اب ھطبار رد امش اب سامت یارب

 رد ناتدنزرف نفلت هرامش ای سردآ ھک دیھاوخ یمن امش رگا.دینک می فتایرد لیمیا Blackboard (e-Notify) سامت تمسیس
 .دینک باختنا ار A ھنیزگ دریگ رارق دنتسھ سرادم اب طابترارد ھک ییاھنامزاس سرتسد

انگدنیامن سرتسد ردار فنلت هرامش و یندلاو لیمیاانتدنزرف سرداھب طبورم اتالعطاستا مکنم FCPS ،دینک.Bھینزگ •
دیفم ھسردم ای زمواشنادتامدخ ھئاراھب دناتویم اتالعطا یننچ ھک دھد صیخشت FCPSھیکترصو رد دھدرارق تیناک و لتایا
 یرھش ای یناتسا یاھ نامزاس ریاتخارد ناتدنزرف هراب رد یروتکریاد ای و امنھار تسرھف تاعالطا ھک دیھاوخ یمن رگا .شداب
 .دینک باختنا ار B ھنیزگ ،دریگرارق

یاھ ھناسر ،اھ یتاس وب ،یرادربادص و یودیو ،نیویزیلوت یاھ ھمانرب FCPSسفکریف تیناک میموعسرادمC. ھینزگ •
تیادیلتو یننچ.دنکهدافتسااو یادصای و ھیباشتریصوت،امشدنزرف امنزاستامکنمھکدیکنمدیلتو )کبوسیفدنانم( اعیمتجا
 .دشاب می FCPSاب آنعیزوت و یندوت،پیکقحھکدریگرارقهدافتسادرموای وھختروف شیزموآدصاقمیارب ستا مکنم
 Cھینزگ ابختنا(.دینک باختنا ار C ھنیزگ ددرگ روظنم تادیلوت ھنوگنیا رد ناتدنزرف یادص و ،مان ،ریوصت دیھاوخ یمن امشرگا
.)درک دھاخون نیثتسم ھسردم ھمانلاس ھچباکت ھمانرب زاار انتدنزرف

 ناتدنرزف یاھسکع ارشتنا از FCPS دنرکددوحم جبمو Cھینزگ ابختناو لیک عنم ھنیزگ ابخنتاھک دیشاب ھتشاد ھجتو افطل
رد انگدننک کترش طسوت هدش ھتفرگ ئودیو ای سعک زاهدافتساای راشتنا FCPS.دشویم ستاهدشھھیت FCPS طستو ھک

 و اھ یتلاعف این .دنیکمن لرتنکار ستادازآمیموع یاھ ھناسر ای / و ،ھعماج یاضاع ،یندلاو کترش یارب ھک ییاھدادیرو
می شیزرویاھدادیرو و،سیالکیاھینامھم،یزواجیداھامسامروییلصتحالغارف،ھسدرمیاھھمانبریاجرا لماشاھددایور
عمن ھنیزگ زموآشناد یندلاو رگادرک دھناخو لرتنکار ھباشم درامو و ،ئودیو طبض ،سعک ھب اھ ھناسر سیرتسد FCPS د.شاب
.دنشاب هدرک ابختناار C ھینزگای لیک

 ای و FCPSاننکراک طستو ستا مکنم امش دنزرفدینک ابختناار Cھینزگای لیکعمن ھنیزگامشایآھنکیا تنفرگرظنرد دونب
 FCPSشیزموآیاھ ھمانرب اب طبترم یاھ یتلاعف ای FCPS رد هدافتسا یارب دننکیم راک FCPS یبرا ھک یارتج تاسسؤم

 یاھ لیتاعف زاهدش طبض یاھ لمفی ای زموآشناد ییاسانش ریاوصت ،لاثم اننوع ھب ،دریگ رارق یودیو ھھیت ای یرادربسعک درمو
 هدکر عنم را ناتدنفرز امش گرا.دوشیمهدافتسا وزمآشندا یبایزار یبرا ایمعلمھیلسوبیوزمآراکھمانبر یرابھکسدر سالک
 از ھکهریغدفرااسترسد در دشابهدشھیھت FCPSھلیسبو ھک انتدنزرف زایودیو ھیھت ای یرادربسکع ھمانرب ھنگورھ ،دیشاب
هداد هزاجاینالتایاای لاردف ینناقو ھلیسبو ای و دینک قتفامو آن ابًابکت امش ھنکیارمگ دش دھاخون هداد رارق دنشابن FCPS النسؤم

 .شدابهشد

/ربراک امن اننوعب زموآشناد ئیاسانشهرامشزاستا کنمم FCPSسفکریف تیناک میموع سرادم یاھ ھمانرب .D ھنیزگ •
ای و امنھار سترھف کی ستامکنم یننچمھ اھ ھمانرب ینا.دنک هدافتسا نترتنای ھب زومآ شندا ندش دوار یبرا یئاسانش هارمش
 ھکیتورص در .دریگرارقاھھمانبر نیا برراکنانکارکونوزامآشنداگریدسترسد در ھکدنکھیھتدفراا برراکمانزایورتکیردا
 رقرا FCPS فزارا منر یاھ ھمانبر در یتسرھف نینچ در )زمواشناد ییاسانش هرامش( اننوعب امش دزنرف ربراک امن دیھاخویمن
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(دینزب متالعار D ھینزگدریبگ  ییاسانش هارمش ای /ربارک مان اب اھ ھمانرب نیا ھب یسترسد از را امش دنفرز Dھینزگ ابختنا.
.)دنکیمن نیثستم اھنآ

 و،سدرآ،مانھملجزا،دنکیمیروآعمج را نوزامآشندا یصخشتاعالاط FCPS:زومآ شناد تاعالطا زا یتاغیلبت هداتفسا
تیراجت اتسسمؤ زایدادعتسرتسدردار اتالعطاینا و،ستاهدیدرگ ئیاسانشیرتوکریاد اتالعطااننوعبھک تیاالعطاریاس
 ھب طبورم اتمدخ ای التصوحم نیا د.ھدیم رارن قازوما شناد و FCPSھب اتمدخ و التصوحمھئارارظومنب FCPS خبتنم
اتمدخ و امن بتث و ،لییصحتلاغراف یرتوکریاد یاھسیروس ،لییصحتلاغراف یراجت انرادربملیف و انساعک لماش انزموآشناد
 ھحفص رد تکرش عنم مرف ،ددرگ شخپ یراجت دصاقم یارب ناتدنزرف یصخش تاعالطا دیھاوخ یمن امش رگا .دشابیم کدارم دییات

 ،چندرھ.رددگیم 2019-20 یلیصحت لاس لماش طقو ف دشاب یم 2019-20لییصحت لاس یارب امش ابختنا .دینک لیمکت ار 10
رد کترش عنم درمو رد امش ابختناینرخآ ھب اننچمھ FCPS،دنک کرتار FCPSتمسیس ای هدش لصیحلتاغراف انتدنزرف ،رگا

ربعتم انتباختناریگد ھک دیھد عالطا FCPS ھبامشھکینارگم رداگذیممترااح تساھتشدا تکرش FCPS رد انتدنزرف ھک نیامز
 .دشاب مین

 درناتسیربدهوردنوزامآشندانفتلهرامشو،اھسدرآ،اھمانھکدردایممزمللرادفنوناق :شتراردمداختسایرابمانتبث
 18 نسبرگایتح(زومآشنادایامشد.وشهدداارقرشتاریبرا مداتخسانیولئسمسترسد درتاعالاطنیاتسوادرخ تروص
 شناد ای و امش.دییامن عنم شترایارب امدختسالینئوسم ھبار اتالعطایناراشتنادیناتویم )دشاب راتخم دخو ای دشاب هدیسرن لگیاس
 .دینک لیمکت ار 10 ھحفصرددجومو عنممرفدیناتویمزموآ

 سھرمد یا رهواشمتاخدم
سفکریف تیناک میموعسرادمرد تیانکسفکریف شیزموآیئتھھیور وانییجریو شیزموآ یئتھ اتررقمیارجاهراوشمھمانرب
)FCPS(و ھتفگر رقرا نزاومآ شندا ھیلک سترسد در ھک تسا عماج یشزومآ ھمانرب کی زا یشبخ هرواشم ھمانبر .ددگریم ھئراا 
.درادزکرمت امدختسا و گیدنزیارب زمالیاھرتاھم و اتملوعم وھسردمب بتسنبتثمدرخورب و شتادربکی ھتجشزموآرب

 :از دنترابع

رظن رد یاھتست و یرروض سیرد یاھ ھمانرب ھینمزرد ات دننکیم کمک اھنآیندلاو و انزومآشنادب ھک ،یلیصحت هروشام •
،لیغش اتنامکا،لجابک لاقتان وزموآشناد لییصحتلاغرافروظنمبھکدینامن ابختناار بیسامن یاھسرک ودنزموایبهدشھتفرگ
 .ددگر یشوزمآ تاناکما یراسو

،لاغشم ،لیغش یزری ھمانرب ھتج زمال یاھتراھم و اتالعطاات دیامنیم کمک نازموآشنادب ھک ،یلغش هرواشم •
 انزموآ شنادب یننچمھ ھسردم هراوشم ھمانرب .دنرآو ستدبار لیغش اتنامکا و ،انتسریبد هردو زادعب التیصحت ،اھ يزموآراک
 ھک یصخش یاھدفھ نترفگ رظنرد و ؛تکالشم لح یریگدای ؛نارگید یاھزاین و قوقح و دوخ تخانش ھنیمز رد درک دھاوخ کمک
.دننک سبک اتالعطا اھنآ یاھ دادعتساو اھئیاناتو ،قئالع فرعم

اب انمزمھ ھمنسالک انزموآشنادھمھ،دننام(ددرگھئاراھیروگ رتصوب ستامکنم اعیمتجاای حیرو هراوشم •
هراوشمیاھھمانرب رتصوبای و دشو مي اننوع اعیمجتایاھ فترشیپھنیمزرد میموعلئاسم آنردھک)سالکردسیردت
 د.راد زکرمت )اھ( هدننک تکرش رظن دروم و صاخ لئاسم یور رب ھک دشاب کچوک یاھ هورگ رد یا ھسلج دنچ هرواشم ای یدرف
ددریگم رازگرب کچکو یاھ ھتسد رد ای یدرف رتصوب ھک اعیمتجاای حیرو دتم هاتکو هراوشم ھمانرب رد کترش یارب دینلاو
انرحبردھلخادمای/و اعیمجتاای حیرو هراوشم دتمهاتکویاھھمانربرد کترشیارب.درکدنھاخو فتایرد بیکتھیالعطاکی
.دشاب مین یرروض انتسرپرس ای یندلاو قتفامو شخبرمث یشزموآطیحم کی یرارقربایو یبترت و ظمن یرارقرب یارب اھ

 تارواشم یھا ھمانرب رد تکرش زا ار ناتدنزرف هدمآ 11 ھحفص رد ھک تکرش عنم مرف لیمکت اب دیناوت يم ینامز رھ رد امش
 ھسردمھیلسوبھکییخارتاز یشوزمآیاھھمانبر در تکشر عنمتسوادرخ .دیئامن عنم یلغش ای یشزومآ ،یعامتجا ای یحور
آبتک کترشعنم ستاخوردھنکای رمگ ،دنامدھاخو قیاب 12سالک ات نیاتسبدشیپ زانیعی لییصحت یاھلاس لطو رد ددرمیگ فتایرد
 نیثستم لیغش ای لییصحت هرواشم یاھ ھمانرب رد تکرش از را ناشندانفرز ھک یناتسپرسر ای نیدوال .ددرگ لاطب نیدوال ھیلسوب

.شتاددنھاخو یدرف یتلسؤم،لییصحتلاغراف و شیزموآھمارنب اتیرروض وطباضو ھلیکیارجازااننیمطالابقرد،دنایمنمی
 ابسامتقیطرزادیرگیمرقرا هدافتسادورمناشدنزفرھسدرمدریئامنھراوهوراشمیاھھمانبر درھک رایبالمطدننواتیمنیدوال
 دمون سبک FCPSیتاس وب ھب سیرتسدقیرطزاانتویم ینچنمھار اتالعطاینا.دنیامن سبکھسردمراوشم

http://www.fcps.edu. 
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 تیاکاش
 و قوقح ھچباتک یاھ ھیور تیاعر نمض دیناوتیم ،دیراد تیاکش تسا هدش هراشا نادب الاب رد ھک یوققح زا کیرھ رد امش رگا
 ناتدنفرز یشوزمآ هدنوپراز یدارھگن ھنیمز رد امشگرا .دییرگب سامت ھسردمیردم اب )2601 دیدج تقررام( زومآ شندا یاھتیلئوسم

دیراد هدیقع امش رگا،هالوعب .دیریبگ سامت تندنزرف ھسردم لسؤم ھقطنم شرروپ و شزموآسیئر تناوعم رتفد اب دیاب دیراد یتاشک
رد امدختسایارب امن بتث،نیدب اتشیامزآ،اتالعطازاتیراجتهدافتسا،شیزموآ لباطم،ھیاوخرظنابطابرتارد انتققوحھک
امش،ستاھتفرگرارقزاوجتدرمو صیصوخ یمرحای،یرتوکریاد اتالعطا،زموآشنادیاھهدنروپحالصاای سیرزاب،شترا
 ,Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education دیدار لاسرا هدارا نیاب رادوخ تیاکش دینواتیم

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

 درنگیمی رارق دهافستا ردوملوعممروطب کھ یائھرمفو ره،مدی تھیئ تاررقمواھ ویھر
یاھتیلسؤم و ققوح ھچباتک ھلمج زاهریدم ئتیھ اتررقمو اھ ھیور ھیلک :درک دایپیسرتسدترارقمواھ یھور بھ نواتیم نھوگچ
Policies ودیروب www.fcps.eduیتاس وب ھباھنآھب ابییتسدیارب.ستادجومو FCPSیتاس وب رد،زموآشناد and 

Regulations هدیدگر ھئارا هارمشوفروح،یناونعھبطبورمیامنھار سترھفکیلماش،جوتسج زمینامک کی.دینک جوتسجار 
ًافطلدنیک ھظحالمار اتررقم ای ھیرو زاکی رھ پیاچ یاھ ھخسن ھک دیتسھ دنمقالع و دیرادن سیرتسد نترتنیاھب امش رگا.ستا
 .دیرذاگبنایمردھسدرم یردماب را دوختسوارخد

،دیھد رارق نیبیزاب درمو ستا هدیدرگ فیصتو اجنیا رد ھک ار یبلاطم زا کی رھ ھک دیراد لیامت امشرگا :امھرف و رتشیب اتعالطا
ھب امشرگا.دیریگب سامت انتدنزرف ھسردم اب اھمرف هرابرد رتشیب اتالعطاسبک یارب .دیریبگ سامت انتدزنرف ھسردم ریدم اب آفطل
یرو سپس،دیکن دلونادار رمف www.fcps.eduھبدینکعجورابای و،دیریبگ پیک رمفزادیرادزانی رمفزاھخسنکیزاشیب
.دینک کیلک Opt-Out Bookletsکترش عنم ھچباتک یرو و هدرک کترح ھحفص ینئاپ فرطب دعب ،هدمون کیلک رمف

)4 ھحفص در اتیئجز(مومعیبرا یورتکیردا ایامنھرا ستھرف اتعالطاراشتنااب فتلاخم

_______________________________:زومآ شناد امن

 :___________________________________ھسدرممنا

اشم راگ .رخی ایدوشھشتاذگنارگدی راختیاردنادتزنرفیرورکتایدتاعالطااآی دکنی باخانت ھکدریادارقحنای اشم
 نیئاپ تمسر قد ار بسانم ایھ ھنیزگزا کییًافطل،دکنی دودحم نادتزنرف یاربار یروکتراید تاعالطاراشانت دھیاوخمی
 یلیحصت الس یارب باخانت این د.ینادرگرب ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھرسدم مود ھتفھ ات ار مرف نیا و هدرک باخانت

 تمسیس ای هدش لیصحتلا غراف ناتدنزرف ،رگا ،دنچرھ .گردد می 20-2019 یلحصیت الس ملاشطقف ودشامیب 2019-20
FCPS دکن کرتار،FCPS ردنادتزنرفھکیانزم ردترکشعمن درومرداشم باخانت نریخآھبناچنھمFCPS ترکش 

.دشابینم رتبمع ناابتخانت رگدی ھکدیھد العطا FCPSھباشم ھکاینرگمدراذگمی مارحتاتساھشتاد

 شایمعن درومنای ھکماندمی نم .یدھند ارقر ناگرید اریتاخدر ارمندزفر یصشخ تاعالاط از کیچیھ :یلکعمن ھزینگ _____ 
 لثم ،دریگیم راروم قمع رایتخارد آلومعم ھک ھسردم کرادم زا دش دھاوخ نیثتسم دمنزرای فھسکع و تاعالطا ھک تسا نیا
 یایتھلاعفو،یراخفتادرامو رایس وزامتم انزموآشنادتسرھف،یلیصحتال غرافیھا ھمنارب،ھسردمھمناسال ھچبتاک
ردیاانھزماسسرستدردمدزنرفهرابردیرورکتایدتاعالطاھکتسامعن ندیبنای نچنیمھ ر.تآت یاھ ھمان ربو یزشرو
تالیغتب یاربھکیائآنھ ای،ینتاکایتلاای یایھدگینانم اییویتقتیاانھزماس، PTAsھسردوم ھانخنجمان لمث ھسردمابطارتبا
هزاجا تلایا ای لارداص فخ نیناوس قاسارب ای و شماب ھتشاد تقافوم نآ ابًابتک نم ھکنآ رگم ترفگ دھاوخن رارد قننکیم هدافتسا
،یوتصیاھراونای،اھویدوی ،یونزیویلتھامرنبءزجنمدزنرفھکتسایمعن نادبنای ھکماندمی ،هوالبع .دشابهدشهداد
 لئاسو و وممع سرتسد رد و هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک سیاکع تالوصحم و عیامتجا ایھ ھناسر ،تیاس بو شار،تنا
.دوب دھاوخن درگیمی رارق )دشایبم FCPSلرکنت رد ھسردم تاعاس لوطرد اآنھب یسرستد ھکیدح ا(ت یجمع طارتبا

 ھنیگز ھنیمز در ھک یدارند یازین امش .یدا ردهک باخانت ار رزی ھزینگ راچھ مامت کاتیماتو رطوب امش ،الاب ھزینگ باخانت اب
 .یدنک ماقدا ودمحد عنم
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_____ 

_____ 

________________________    ________________________________________ 

ھھم ایودرومک(ی ءاستثناب،دھیدراشانتارمدزنرفیرورکتایدایواھنمارتسرفھ تاعالطادنیاومیت اشم :ودمحد عنم ھنیگز
):دزنیبتالمعاردراوم

 ،PTAs ھسردم و ھناخ نمجنا سرتسد رد ار اھنفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،سردآ تاعالطا دانیتویمن امش .A باخانت
 ار دمنزرھ فسردم و FCPS ایھ لیمیا نانچمھ نم د.ھدرارھ قسردم اب طابترا رد ایھنامزاس رایس و یویتقت یاانھزماس
 .درک ھماوخ تافیرد (e-Notify) نالیان تروصب Blackboard Connect متیسس قیرطزا

 یھانماساز سرتسد رد ار نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،دمنزرس فردا ھب طوبرم تاعالطا دانیتویمن امش .B باخانت
.دیھد رارری قھش و نیاتسا

طضب ایودیوی ،نوزیویلتیاھھامرنبزاکچیھی یاربشایدصای،رویصت،مدزنرفمانزا دانیتویمن امش .C باخانت _____ 
 لئاسو و وممع سرتسد رد هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک سیاکع تادیلوت ،عیامتجا ایھ ھناسر ،تیاس بو ،تاراشتنا ،ادص

 ھزینگ این( د.یھد رارد قریگیم رار) قدشامیب FCPSلرکنت رد ھسردم تاعاس لوطرد اآنھب یسرستد ھکیدح ا(ت یجمع طارتبا
 ).دکنمینیستثنمھسردمھمالناسھچباکت زاار اندتزنرف

 ھکیورتکیرادایوامنھارتسھرفرافزامنر درارمندفرز FCPS زومآ شناد یئاسانش ارهمش دانیتویمنامش D. باختنا______
(یدھد ارقر ندشابیم FCPS ناوزمآ شنایرداس سرتسد در  هارمش از هادفتساابمتسیسھبنشد دواراز را ناتندفرز یدنکباختنانیا.
 وزمآ شناد یئاسانش
 .)کرد ھدواخن

ً

FCPS ینثتسم نشاسالکمھ اب کرتشم یتنرتنیا یاھھژورپ ای ،دنشایم یمازلا کھ یرورض یشزومآ یاھ مھانرب رد 

 ھب تسا هشدکرذ الاب رد ھک ار یتاعالطا ارشتنا نداوتیم یتلایاای لاردف نیناوق صاخ دراوم زا یضعب رد ھک دیشاب تھشاد جھوت افلط
 تقفاوم یورتکیراد تاعالطا در دوجوم تاعالطاارشتنا اب امش گرا یتح ندابد یروضر ندا ھتفرگقرار یدیات وردم ھک یئاھادھن ای صاخشا
 .یدشابهکردن

امضاء را پائین قسمت نگھدارید! کنید.دست درک و خوانده را باال در شده ذکر ھای گزینھ اینکھ مگر نکنید

 خیتار نیوالد ءاضما
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_____________________________ 

______________________  ____________________________________ 

____________________________________ 

___________________  ___ 

____________________________ 

 تکرش عنم تساخورد یامھرف 2019-20
 12 تا 9 یھاسالک

 یراجت هدافتسا تھج یلصیحتلا غراف نشج یاھسکع ھب طوبمر تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم

(. 

 7) ھفحص در تایئجز(

 یابر(

 زوآم شاندمنا

یدنک لارسا ناتدنزرف ملعم ای یلصارتفد یارب ھرسدم ھتفھ نیمود اتد را رمن فیا ،تکرش عنم  و کنی لکمیت

_________________________ : 

 :_________________________ھسدرممنا

)دسییوبن یسلیگان یاانوخفورحابآفطل-زومآ شناد امن( ع:وضوم

 تاعالطا ناونع تحت هدش خصشم تاعالطا ریاس و ،سردآ ،امن ھلمج زا ،دمنزرد فروم رد صیخش تاعالطا راشتنا اب نم
 رد ار مدنزرصی فخش تاعالطا دناوت مین FCPS ھک تسا نیعم نیا ھب نیا تم..سھ فلاخم ریاجت دصاقم ایرب ریوتکریاد
،یراجت یلصیحلتارغاف یاھودیوی نادگکنن ھتھی و ناساکع ھلمج زا ریاجت تالوصحم و تادیلوت ھئارا ایھ تکرش سرتسد
 لاس ایرب نم باختنا ھک تمسھ هاگآ نم .دھد رارک قرادم دییات یاھسیورس و امن تبث ،نالیصحتلا غراری فوتکریاد ایھسیورس
 غرادم فنزرر فگا ھک نمکیم کرد نم نینچمھ . د.درگ می 20-2019 لییصحت لاس لماش طقف و دشاب می 20-2019 لییصحت
مدزنرفھکیانزم ردترکشعمن درومردنمباخانت نریخآھبناچنھم FCPS،دکن کرتار FCPSمستسی ایهدشلصیحلتا

.دشنابینم رتبمع اابھخانت نآمھد العطا FCPSھبنمھکاینرگمدراذگمی مارحتاتساھشتادترکش FCPS در

خیرتا دینلاو ءامضا

 تبث شارت در مادختسا یابر ھک یدافرا ھلیسوبزومآ شاند تاعالطاب یسترسد اب تفلاخم
 7) ھفحص در تایئ(جز دنکنیممان

 .)دکنی السرا اندتزنرفملعماییلاصرفتدیاربھسردمھفتھ میندو اتو دکنی لکمیت را رمن فیا،تکرشعنم رای ب(

 :________________________ھسدرممنا : __________________________ زومآ شناد امن

)دیسیونب سییلگنا ایدج فورح اب ار زومآ شناد امن( نفلت هرامش ای و/ ،سردآ ،مان نداد رارس قرتسد رد اب نم
یونکن یلصیحتلاسیاربشرتاردتدمخنالبطوادمانتثبنلیؤسمھب ______________________________ 

.دھندرتغییارآندنناومیت ندیلاوطقف،ددیرگءاضامزوآمشنادایندیلاوھلسیوبمرفنایھکانیزم ھکماندمی نم.مستھفلاخم
رؤثمرگدییلاسرامرفھکدنھد العطاآکتب ھسردمردیبمتسایمیب ندیلاو،مھدرتغییارآنمھاوخبراگھکماندمینچنیھمنم
 .ھددراشتنارا زومآشندا تاعالطا ندواتیمھسرمد و ودب ھدواخن

 نیوالد ای زومآ شندا ءاضما

 :دسیویبن یسلیگان ینااوخ وفحر با فآطلتسا هدومن ءاضما ھک نییدلاو ای زومآ شناد امن

 :خیتار
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 )دینک ھظحالم ار 7 ھحفص تایئزج زا عالطا یارب( ھسدرم در هوراشم یاھ ھمانرب یابر تکشر عنم مفر

 نمیدو ات( و دهمونلکمیتارمرفنای ،داینم ترکشهرواشوم یئاھنمارھامرنبردنادتزنرفھک یدھاوخ یمن ھکیتروص رد طقف
).یدارد لاسار ناتندفرز ملعم ای یلصاترفد یابر ھسمدر ھتفھ

 رد نت آارثا و دوب دھاوخ ءارجا لباق ددرگیم تفایرد ھرسدم ھلیوسب ھک یزور زا هروامش ھمانربرد تکرع شنمستاوخرد
ندیلاوھلسیوبآتبکترکشعنمتساوخردھنکیارمگ ،دنما می قیبا 12 سکال اتیانستدبشپی زایعنییلحصیتیاھلاس طول

 .ددرگ لطاب زوآم شاند

 یھا ھمنابر در ،_____ کالس رد ،___________________________________ دمنزرھ فک مکن می تساوخرد نم
:ندکن ترکشرزی

.ددرگمی ھائراشاھسردم ھلسیوب ھک یشزوآم هرواشم _____ 

.l.ددرگمی ھائراشاھسردمھلسیوبھکیلشغ رهاوشم _____ 

.ددرگمی ھائراشاھسردم ھلسیوب ھک یلشغ هرواشم ھامرنب _____ 

 بیترت و ظمن ریاررقب ایرب اھ نارحب رد ھلخادم ای و/ عیامتجا-حیور تارواشم تدم هاتوک ایھ ھمانرب رد تکرش ایرب
 رد تکرش زا دمنزرع فنم اب ھک نمادیم نم د.شاب مین ریورض نیدلاو تقافوم شخبرمث شیزومآ طیحم کی ریاررقب ایو
 ھمانرب تایرورض و طباوض ھیلک ات دمرگ نئمطم ات تشاد ھماوخ دیرت فیلؤسم ،لیغش ای لییصحت تارواشم ایھ ھمانرب
 .دریگ رارق ءارجا دروم لییصحتلا غراو ف شیزومآ

________________ _____________________:ناستررپسایندیلاوءاضام

 _____________________:خیتار

 : ______________________________________زومآ شناد امن
)دسیویبن یسلیگان یاانوخ فورحاب آفطل(

 : _____________________________________ زومآ شندا ھسرمد
 )دسویبن یسلیگان یاانوخفورحاب(

FCPS 2019-20 11 حھصف Opt-Out Forms Packet • Grades 9-12 


	حقوق والدین و دانش آموزان بالغ
	حقوق والدین و دانش آموزان بالغ
	نظر سنجی
	نظر سنجی
	مطالب آموزشی و دستورالعمل ها
	مطالب آموزشی و دستورالعمل ها
	آزمایشات پزشکی و بدنی:
	آزمایشات پزشکی و بدنی:
	پرونده دانش آموز
	پرونده دانش آموز
	پرونده دانش آموز
	اطلاعات فهرست راهنما
	اطلاعات فهرست راهنما
	امکانات منع اطلاعات فهرست راهنما (کلی و محدود)
	امکانات منع اطلاعات فهرست راهنما (کلی و محدود)
	خدمات مشاوره ای مدرسه
	خدمات مشاوره ای مدرسه
	شکایات
	شکایات
	شکایات
	رویه ها و مقررات هیئت مدیره، و فرمهائی که بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرند
	رویه ها و مقررات هیئت مدیره، و فرمهائی که بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرند
	مخالفت با انتشاراطلاعات فهرست راهنما یا دایرکتوری برای عموم (جزئیات در صفحه 4)
	مخالفت با انتشاراطلاعات فهرست راهنما یا دایرکتوری برای عموم (جزئیات در صفحه 4)
	مخالفت با انتشار اطلاعات مربوط به عکسهای جشن فارغ التحصیلی جهت استفاده تجاری
	مخالفت با انتشار اطلاعات مربوط به عکسهای جشن فارغ التحصیلی جهت استفاده تجاری
	(جزئیات در صفحه 7)
	(جزئیات در صفحه 7)

	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	مخالفت با دسترسی باطلاعات دانش آموزبوسیله افرادی که برای استخدام در ارتش ثبت نام میکنند (جزئیات در صفحه 7)
	فرم منع شرکت برای برنامه های مشاوره در مدرسه (برای اطلاع از جزئیات صفحه 7 را ملاحظه کنید)
	فرم منع شرکت برای برنامه های مشاوره در مدرسه (برای اطلاع از جزئیات صفحه 7 را ملاحظه کنید)
	فرم منع شرکت برای برنامه های مشاوره در مدرسه (برای اطلاع از جزئیات صفحه 7 را ملاحظه کنید)



