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مطالب فھرست

بخواند؟ را کتابچھ این باید کسی چھ

شرکت منع فرمھای باید کسی نماید؟شده ضمیمھچھ امضاء را

ا ھھ ناسھ رلیسبوه دشرشتنمی اھ
ھ سدرمھ بط بومری اھه اورشمدرموزآش نادت کشر
ت اغلیتبروظمنبموز اش نادت اعالطاار شتنا

ی تناکس کیرفی فمموعس اردم
ش موزآل کیر دمه اردا

 18-2017ھ نالاست شااددی

ھ طوربمق وقحو ، ھانمرحم، یشزومآای ھھ مارنب، اھه دونرپ، یسرپھ مھ
ت کرشع منای ھمرفو

 8ا تیانستبدشپیای ھسالکصوخصمھخسن

ق وقحیر اسو، ندبوھ نامحرم، یشموزآھ مانبر، یسپرھ مھا بھ طبادرر 18-2017ھ نالاست شادد ای
)pp. 2-5(ھ وطبرم


2017-18 ت کرشعمنی اھابخانت)pp. 5-9(

2017-18 تکشرع نمت ساخودری اھمفر: 

 • (p. 11-12)م موعی ابرا منھاھ رچباتکت اعالطاار شتناا بت فلاخم
 • (p. 13)ھ سدرمدر  هراوشمی ابرت کشرع نمم فر
 • (p. 14)ی تاغیلبته دافتسات ھجت اعالطان تشاذگس ترسددرا بت فلاخم

ھ کی نیدلاد. وندگرع لطمن اشیاھتیلسؤمق و قوحز اا تد ننکھ علاطما ھ رچباتکن یاد یابن اتسپرسرن و یدلاھ ویلک
ا ر)K-8, 9-12(ھ طبورمه دورص وصخمی تاعالطای اھھ چباتکت سیابیمد نتسھف لتخمی اھسالکدرا ھنآن ادنفرز
 .دنشابیمت وافتمی سالکح طسبھ جتوا بت کشرع نمق قوحو  اھتشاددایا یرد زنیامنھ علاطم

ل کمیتارباسمن )اھ(مرفیست ابیمد نشابیمف لامخر زید ارموھ یلکاییک ا بھکناتسپرسرا ینیدلااز وک یھر
د. نرادال سران اشدنزرفھ سردمبه و دمون

ت اراشانت-ھسدرمھ بط وبمرت ایشرنیر اسھ و سردمھ مانلاسھ جباتکی اربموز آش نادت اعالطاار شتنا •
ھ وطبرم

 FCPSج ارخیاھنامازسایداافربموز انش ادھبطوبمری تورکیرادایا و منھات رسھرت فاعالطاار شتنا
ھ مانبرا یی عامتجای اھھ ناس، رتیاسب ، وویدیو، ملیھ فیھتدر موزآش نادم ان، و ادص، یروصتاز  هدافتسا

•
 
•
 

•
 
•
 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 



       

   
  

 

 
            

        
  

      
             

     

               
          

        

 
           

          
          

           
        

               
              

     

               
                

              
              

    

           
           

            
    

 
     

             

ا بھ طباردر 18-2017ھ نالاست شاددای
، یسدرھ مانرب، اھه دونپر، یسرپھ مھ

ھ طوبمرق وقحو  ،ندوبھ نامحرم

ن یدلاوق قوح
USC 20;دن وبھنماحرمقحوهداونخاش وزمآقوقح § 1232g, 34 CFR Part 99 (FERPA) 
USC § 1232h, 34 20ز،ومآشنادتایمحقوقحھحیالواص CFR Part 98; ی ائدتابه رودش زومآن وانق؛
ن ارستدبیو 

20 USC §§7165, 7908  10و USC § 503 کت رشو،  یسرزاب،  يروآد ایا بھ طرابر دا ری صاخق وقح
ھچابکتن ای.دایمینممھرافدتنھسر اتخمدوخکھ رتکمو ل 18ی باالیانزومآشاند،ندیالویراب ا ریتالعاطا، سا 
 .دھدمیرراقا مشس رتسدردق وقحھ ونگایند رومرد

ی ھاھ منابراز یضعبدرتان دنفرزد یھاوخیمنماشگر اھکدشبایمترکشنع میارمھفلامشنانچھمھ چباتکنیا
رح شیھاھ مرناببا ما شرگا .دیھدل ویحتھ رسدمریدمبو ه درکل میکترا آند یابد یامنت کرشه دشھ فترگرظرند
 .داشبیمنا مھرفن یاال رساای ربی ترروض، دیرادنی تلفاخمھ چباتکن یار شده داده د

ی سرپھمھ 
ھ مھزاکریھردنادتزنرفھکینزاالقبد ریدارا ق حنایا مش :یرسپھمھ ویرامآای یھرسربابتقفامو
ه دشهدربمانرزیر دھکیائلمسزاکریھھمینزردهدیدرگراتبعانمیآتلرادفھیلوسبھکیرامآیاھیرسپ
؛ ندیلواا یزومآشدانت اداقتعوای اسسیی اھگیبستوا :ندنامید ئامنتفخلمنرآدتکرشابلقبز اتاس
د ضینونقایر غیھاتارفر؛یسنجیھاتارفر؛وزماشنادهداونخایا وز مآشنادیناوریا ی وحرالتکمش
ک دیزنطابوراھآنا بزومآشاندھکیانکسه راربدیداقتانت راظنزرااب؛ زمیرآقیحتویخصشدض؛یعامجتا
؛ یدینن راھبرو،ناکشزپ،ءالکوابطوابرلمثد ستنھهژویق حیراداھ کیونانقیاھھطراب؛ دردای گداوانخ
ی ابرھ کیدارومازیر(غه داونخاد مآدران یزمو؛یندلاویا وز مآشدانت دااقعتاایاھگیبستوا، یدینم اسرمءداا
ست). ایرورضتیالحصنعیت

 ,دکنیع منی رسپھمھھونگرھردتکرشزارا د وخزوماشاندھکدیردارا ق حنایا مش :تکرشع نمق وحق
د شابیمه دماباال در ھ کی نیاونعھ نیمزدر ی تالعاطای وراع مجھ مالزھ ک ,یتالعاطاع بنمتن فگرظر نر دون دب
و کاتنب ,لکالا بھطبارردھکزوماشدانی تارفرتمالسویتسدرنتھبطوبمرت عاالطا,یکشپزت العاطایا و 
ھ رسدمهردیمتھیئھ کیاتعالطاھونگرھای,هدشلرکنتی عومصند وامهدافتاس ,یونانقرغیر دخمدوامای
 .داشمیبس احسر ابسید ردانمیپ

ھ کی سرپھ مھد رومر دل, بقز از ور 30ل قاحد  FCPS:یرسپھ مھی رسزابھ بط وبرمق وحقو  ھیعالطا
د نیوایتمماشنچنیمھوداددھواخعالطااکتبا مشھبدهماباال در ھکیدراومزامادکرھدرومردست انکمم
ی رسزابدناشمیبی رسپھمھواھسیرربھونگاینا بھطرابر دھکرا ي ائھمعرالوستدتاجردمنو یرسپھمھ
 .دائیمن

ی زشموآبلاطم
ز ای شخبن اونعبھ کا ری شزومآد اومو  لباطمزامت سقرھھ کد یرادا رق حن یاا مش :یزشموآب لاطمی سرزاب
3002ی اھھویروترارقمددیجیاھھخسن.دئیامنیرسزابدنرگیمیر راقهدافتاسدرومیرسدیاھھمارنب

2FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



       

        
          

   
              
        

          
   

  
               

                
              

             
     

         
     

          
            

             
           

      

        
            

          
       

          
      

        
              

 

             
          
             

        
         

        
              

               
        

FCPS 3011 )یت اسوب  رده دشر وظنمFCPS درwww.fcps.edu( ر داریترشیبیئجزت العاطا
 .دھیدتوساخردھرسدمردیمطوستیزشومآدوامیرسزابیرابدیوانتمیا مش.دھدیمرراقسرستد

 :یدنبویکشزپتشامایزآ
ف عامیندبتشایمازآاز یضعبدرتکشرازارشان دنفرزند رادهزاجاندیوالھ کدردایممازاللرادفنوانق
 FCPS، یرراطاضد روامءاتثناسب.دناشنبی مازالی لتااین انیوقطوستتاایشمزانایھ کیرتوصردداینمن
م رفھونگچیھھچابکتنیا،آجتینت.دندامینیرورضراد شابهدشنتویتصیلتااینوناقھیلوسبھکیدنبتاایشمزآ
 .تساهدومننھ رائایدنبتایشامزآیاربتکرشعمن

ز وآمش اندونده رپ
ن اتیکتبت واسخردتفاریدخریاتززاور 45ف ظرردھکدیرادارقحین اما ش :زموآشنادهدنروپیرسزاب
د ھیواخمیھ کرای البطمتسایمیبما ش.دیھدارقریسربازد ورمارتان دنفرزی ھاه دنوپرھیلک،ھسدرمھلیسوب

و مان زاز ارماشھسردمیردم.دیئمانیسبازرت سواخردنادتزنرفردیمزاوهدرکصخمشدینکیسبازر
ھ کیائھیکپی رابامشزاتاسنکمم.دومندھواخعلطمدرنگیرراقیرسزابدرومدنانومیتا ھهدونرپھکیحلم
 .ددگرت فیادرپول د یائمینمتاسوخرد

ا یهدوبهدنکنه رامگایترسدانیزشومآهدونرپزایخشبھکاینبور بارت وصرد :زموآشنادهدنروپحالصا
ور طبت یسامیبا مش .دئیامنرا آنح الطاست اوخردھ کد یرادا رق حن یاامش، دشابیمھ نامرحمق وقحف الخرب

ھ کدیھدحوضیوت، دیئامننعیتدوشهدادرغییتدیھستد منقالعھکرای خشبودییسوبنھرسدمردیمیرابحواض
ھ کرفت گم یمصت FCPSگر ا.تساتان دنفرزت العاطادن وبھنماحرمفالخبریا هدننکهارمگ،ترسدانراچ
ھ مینزردھکدشدھواخمالعااموبش، داددھواخعالطاامبش FCPS، دیماننالح صاارما شت ساوخدرد ورم
ف اینستات واسخردت اررقمھ نیمزرودید، رادف انیتسات ساوخردق حید اوده منح الصات ساوخردھ کی ردوم
 .دشدھواخھذاشتگامشراختیرادیرشتبیت اعالطا

ه دشمیظتنی اھھمارنبسااسربنزاومآشدانی اھھدونرپزا :زموآشنادای دھھنروپزاری اداھگن وتبظامو
 FCPSی اھهدونرپتریدیمیامھنراط وابضو 6470ھ ویررخیاھخنسر دجردنمتقبرامترارقمدر
ھ اشتدعالطادایبدانه دشمانتثبص وخصمشزومآھمارنبردھکیزانومآشندان دیالو .ددرگمیت ظبوام
ل صیحتالغ رافزومآش نداھ کیناز اد عبل اسج پنت دمی رابن انشدانزرفص وخصمش زومآی اھھدنورپھ کد ناشب
بر درومرھود ,نکمیلیحصتکرتایو،دنومیشل قتنمای،دننکمیلمیکتراش زومآتھیئھ مارنبایو ،دومیش
ھ کینالدلیب.دشدھنواخهدربنزبیااھھدونرپنای، لاسجپنز ادعب.دنومیشی اردھگانعوقوبرتیتسااس
ا یزومآشاندزانید رومازایمرایساییریتوکیسلاوشسیاربتاسن کمماھھدنورپنایر ددوجومتاعالطا
د رنداج احتیااھآنبھکیئاھهدنورپیکپت فاریدیرابھکدناشبھاشتدرظرندتایسیبمندیلوا، درگیر راقندیوال
 .دننکست اوخردل بز قا

ز ا، دکنمیی روآع مجھ کرا ن زاومآش دانی صخشت اعالطا FCPS:زومآشاندتعاالطازایغاتتبلیه دفاستا
را ت اعالطانایو،تساهدیدرگیائاسشنی روکتردایت اعالطانواعنبھکیاتعالطارایسو،سردآ،مانھملج
 .دھدمیر راقدننکمیم ھرافرا ن زاومآشدانص اختامدخومزوالھکیرتاجتتاؤسسمزایدادعتسردستر د
ات مدخل ماشن ازومآش نادربی نتبمات مدخو  التوصحمن یا، 8تا تان سکدوکیھاسالکان زومآشاندیراب
ی راجتداصقمیرابنادتزنرفیخصشتاعالطاھکدھیواخیمنامشرگا.دشامیبک ردامدییاتوندرکمانتثب
و داشمیب 18-2017ی یلصحتلاسیرابامشباختان.دنیکلمیکترا 14ھ حفصر دکت رشع نمم رف، ددرگش خپ
را  FCPSم تسیسیا ه دشل یصحتلافارغ تان دنفرز، گرا، دنچھر .ددگریم 18-2017ی صیلحتل اسل ماشط قف
 FCPSدر تان دنفرزھ کینمازدر تکشرع نمدورمدر ما شبخاتناین خرآھبنان چمھ FCPS، دنکک رت
 .دشابی منر عتبمن اابتختانر گیدھ کد یھدع الطا FCPSھ بامشھکاینرگمدرذاگیممارحتاتاسھ داشتت کرش
3FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 
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د وجومی صخشات عالطا FCPSھ کزاینالقباتدیردارا ق حنایا مش :زموآش نادای دھھنروپت اعالطار اشتنا
آ حیرصتالایا یلرادفنوانقھکآنر گم،دیکنت فلاخمراکاینا بدھدرانتشارا ن ادتنزرفییلحصتهدنورپرد
طقفن دیالوت قفوامن ودبز ومآش انده دنورپت اعالطرااتشان .دشابه دومند یآیتن یدلوات قفوامن ودبرا آنشارا  ت ن
ی امھنرا .دشامیبر ذیپن اکما 2701ت رارقمو  2701ھ یوری جارط باوضو  FERPAت رارقمس اراسب
ش دانی اھؤلیتمسو ق وقحھ چابکت(2601ات ررقمد یدجط باوضو  FCPSر دز ومآش نادی اھنده ورپت یریمد
س ردستر دان زومآشاندیاھھدنورپزایرداھاگنترارقمھمینزردرا ی رشتیبتازئیج])SR&R[ز ومآ
 .دھدمیر راق

یزشومآیونانقداصقمھکھرسدمنلیوسئمیرابتاعالطانددارراقسردستردھکدشیابھشتداھ جوتًافطل
ل وسئمن واعنبھ کست ای صخشھ سردمل وئسمک ید. رادنی لبقیت اضرو  قتافومھ برت ورضد نشابھ تشاد
ء راجانریومآم،یکزشپوتاشدھبشخبناکنراکھملجمن(یکمکرداکوعضا وی، ملعم،ترسرپس،یرداا
ی صاخراکم اجناھت ج FCPSھ کیکترشایصخش؛دنکمیت مدخھرسدمهردیمتیئھردھکیخصش؛)نوانیق
ش دان، ندیلوازایکیای،)نامردصخصتمای،یکزشپروامش، سرابحس، لکیولثم(تاسھبستد ادرراقاھآناب
ک مکیرابای،تاایکشبیگدیرس، یطاضبناھمیتکلمث، یمرسی اھھمیتکردتمدخناطلبودارایساوی، زومآ
ر وطبلحصیتدقص . "داشبهدشمداختاس FCPSھ سیلوبوشفیاظوماجنایاربھرسدمنولیسئمرایسھب
 .تاسیخصصتھفظیوکیندیانرسماجنابتھجهدونرپرورمھبزانییعنمھبی"ونانق

ا یوھقطمنجانادرنتادنفرزگر ا،یشوزمآھیحنایاسارمدیرسانؤلیمسھبتاعالطاشارتنایرابنچنیمھ
ه دونرپھونگاین FCPS.دردانیموزلیبلقتقفوامدایمنمانبت ثاجنآردھکدرادلیامتای،دنکمانبت ثھسرمد
ھ ینمزردھکیدینوال .دردایملارسااھآنی رابیشزومآقطامنا یسردامرایستاسوخردھبھجوتابرا ا ھ
ھ رسدمتولیمسئھ کھحیانلکردیمتوناعمرفتدابتیسامیبد رندال ؤاس FCPSزومآشدانه دونرپترارقم

سرتسدل بات قیاسوب  نیار دھ قطنمر یدمن واعما بس امتات عالطاد. نریگبس امتد راده دھعبرا ن ادن 
ش فرز 

. www.fcps.eduد شامیب

را ت اسه دشهدداس اصختانزاومآشدانبھکیائاسشنه رامش FCPS:زموآشناد FCPSی سایشناه رماش
 FCPSن زاومآشاندیائاسشنه رامش ).FCPSز ومآشاندیائاسشنه رام(شد کنیمنرتشمنم ومععالطایراب
د ھدی مه زاجاو  دریگیمر اره قدافتساد رومن ازومآش نادی شزومآی اھدنورپیت ریدمھت ج FCPSط وستطقف
ھ کد ھدیمر وبعز مرز اه دافتسابا  FCPSی کونیرکتالی اھمستسیز ایخربھبیرسستدناکمانزاومآشاندات
ی زشومآیاھھمارنبزایعضب،دچنرھ.دشامیبد رفھبرحصمنن ازومآشاندزاکریھیراببکیرتنای
Googleھ ملجزا،صاخ Apps ی ھابرکارم اناز ی ورتکیرادیا ا منھارست رھک فی، شزومآص وصخم
یا ا مھنرات رسھفزافدھ.درگیمیر راق FCPSن زاومآشاندھلیکسردستر دھکدکنمیھ رائارا ی درف
ر درگدیکیابو،دنرگیبسامترگدیکیابنزاومآشدانھ مارنبنایرداتدھدهزاجاھکست انیایروکتردای
د ھیواخیمنامشرگا.تساامشدزنرف FCPSی ئساانشهمارشبر کارم انین ا.دننکیکارمھسالکیھاه وژپر
ھ حفصردتکرشعمنم رف،ددرگرتشمنن الیانی امھنرات رسھفنایردنادتزنرف FCPSی ائاسشنه رامشھک

ین ادر د نفرزد ورمدر ت العاطاھنوگھر شار تنااز ھ کدینکبخاتناارھا ھ نیگزازی کییا و هدکرل یمکتار 11
را Dھ زینگ،ایو،ییلصحتالغرافیاھھمارنبوزومآشاندھمناچھ کت د اننم،دیآلبعمی رگیوجلت رسھف لسااب
ی ھاھ مناربیابرین النآیمانھارتسھرفدر تان دنفرز FCPSی ایاسشنه رامشر اشتناز اا ھنتھ کد ینکاب ختنا
ا بمتیسسھبندشدرواز اران ادتزنرفدنیکباختانھکراا ھھزینگزاکیرھ.درکدھواخیرگیوجلی زشومآ
ا بکرشتمنالیانی اھھژورپای،دناشمیی مزاالھ کیزشومآیاھھمارنبرد FCPSی ائاسشنه رامشز اه دافتاس
 .درکد ھواخنی مستثنش یاسھالکھم

ص اخیاھھمارنبھبیرسستدیرابیائھتنھ ب،زومآشدان FCPSی ائاسشنه رامشھکدیاشبھاشتدھجوتافطل
د ییأتھکداشبرگدیل مواعدنچایکیابطاتبراردھکیانمزرگمدرگیرراقهدافستادرومدنواتیمنیزشومآ
ه دنورپھبیرسستدتروصنایر دھک،نولیمسئط سوتدیایتایوروبعزمردننامد (شابمیر رباکتویھهدکنن
4FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 
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یائاسشنه رامشھ کد یشابھ شتداھ جوتًافطل، نچنیمھ ).داشیبمز اجمه دننکت واسخردص خشی اربر ظند روم
FCPS ز اجراخداصقمیرابزومآشدانFCPS ه رامش، یریتوکیسل اوشسه رامشف الخر ب .دشامیبن
، یکزشپ،یعامجتا،یخصشقوابسیورتاسن کممھکیرگدیت اوسسمطوسزتومآشاند FCPSی ائاسشن
 .دوشی منه دافتاسد رذاگبر اثز ومآش دانی الم

ی اربھ کی راجتات سسؤما یو  FCPSنان ککارط سوتتساکن ممماشدنفرز :زوماش نادر یاوصت وا کسھع
FCPS ر ده دافتاسی رابد کننمیر اکFCPS ی شوزمآیھاھ منابرھ بطوبمری اھیت لاعا فیFCPS رد وم
ز اهدشطضبی اھمیلفایزومآشدانیایاسشنرویاتص،لامثنواعنھب،درگیرراقودیویھھیتاییردارکسبع
ه دافستاد رومز ومآش نادی ابزیراور ظنمبا یم لعمھ لیسوبی زومآراکھ مانربی اربھ کس ردس الکی اھیت لاعف
ی مومعد صاقمی اربا رن اتدنزرس فکعست ان کمم FCPSی، لخادف رامصن ایر به والعب .درگیمیر راق
ت اسن کممزنی FCPS.ھرسدمھماالنسچھ بتاکییرگکاربدر ی ورتکیرادیا ا منھارست رھل فثمدنکهدافتسا
ھ سیلوبھکیاتغبلیتیاھھمارنبرگدیا ی FCPSی ساکعتدالیوتردرا و ایداصایومان،نادتزنرفرویتص

FCPS دھدر اتشناد درگمیی رسترپس. 

از  FCPSط سوتھ کی ئویدیوا یو  سکعھ نوگر ھ، دینکاب ختناا ری لکنع مھ نیزگا مشکت رشع نمم رر فدر گا
ایود شیابهدرکتقفوامًاتبکامشھکاینر گمدوشیمنرمنتش FCPSاز خارج در د شباه دشھ یھتتان دنفرز
در تان دنفرزس کع،دینکبخاتناارھنیگزین اماشگر ا.دشبازجاملاردفاییتالایننیواقسااسربنآراتشان
 .دشدھواخنرمنتشھ رسدمھمالناسباکت

ھ منابرگر یدیا  FCPSی اسکعتدایولرتدنادتزنرفیادصومان،رویتص، دکنیب اخنتارا  Cھ زینگامشرگا
ر وظمنھ رسدمھماالنسچھ ابکتر دنادتزنرف.دوشیمنهدافتاس FCPSھ وسیلبهدشیرسترپسیاتغلیتبی اھ
 .شدھد اوخ

ی ستررپسھبھکامشدزنرفرویاتصت ارانتشاردرا  C ،FCPSھزینگویکلع منھ زینگدیاشبھاشتدھجوتًافطل
FCPS کترشع نمی اھھ نیزگز اک یچیھ .ندکیمود دحمد رگیمیت روصFCPS م لیفا یو  سکعھ یھتز اا ر

 FCPSھ کدیاشبھتاشدھجوتنچنیمھافطل.دکنمینعومنمدردایانگرزاباییشزومآزانیھکیویدیوییاھ
، ندیلوات کرشیرابھکییھادادیورردناگدنکنت کرشطوستهدشھفترگودئویا یسکعزاهدافستاایراتشان
ی راجالماشاھدادویرواھتلیاعفنای.دکنمینلرتنکرات سادزاآیمومعیھاھ نساریا/و،ھعمجای ضااع
 .دشبایمیشورزی ھادادیورو،سالکیھاینماھم،یزاوجیادھامسامرو یلیصحتلافارغ ، ھسدرمیھاھ منابر

FCPS و اندیوالھ کیزومآشاندابھطرابر دھابمشد راومو ،ودئویط ضب، سکعھباھھانرسی رسدست
 .درکدھواخلرکنترا د ناشبهدرکباختانا ر Cھ زینگاییکلع نمھزینگ

ا نمھارست رھفات عطالا
ھ کاینر گم-دھدمیه زاجاندیالویکتبت ایرضن ودبرا زومآشاندهدنورپزاتاعالطراانتشالرادفنوانق
ر طوبھ کت اسه رمزورت اعالطاک یری توکریادت اعالطا .دشنابهدرکعمنرا ی اتعالطاننیچراتشانن دیوال
عوننای، دکنیع منا رآنر انتشاامشھکرتیوصردً،اجتنتی .داشبرآون ایزنآراتشناھکدردگیمنروصتیلک
ت االعطا .ددگرم الاعھ سردماز خارج یان ضقاتمھبوهدشهدینجانگھسدرمتاشارتنادرت ساکن ممتالعاطا
د): وشیمنود حدمت اعالطان یابی لود(ردگیمر یزت اعالطال ماش FCPSا مناھرترسفھ

 .راعمستم انھملجزامان •
 .دانه دشھختاشنآ مرسھ کیائھزشروواھلیتاعفردتکرش •
ن. زوو  دقھ بط وبرمت اعالطا، یشزروم یتردیت  وضعرت وصرد •

5FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



       

   
  

   
     
  
    
       
   
            
        

              
                   

       
            

      

             
           
             

         

            
                

           
     

          

  
        
           
         
       
         

             
  
            

        
      

             
                 

 18-2017ی لیصحتل اسدر  تکشرع نمت ساوخدرھ مادا
 K-8ای السھک

 .ابیغو روضحقوابس •
 .ترااختفاوزایوج،یصیلحتکردام •
 .سالکھ بترو  ھسردمم ان •
ر ویاتصر ایسواھکسع •
 .دایممینی گدزنا ھآنا بزومآشدانھ کیدرافااینارسترپسایندیالومان •
 .دلوتیخ تار •
 ).دکنیھ ظحالمرا رزیت مقس –ودحدمصد امقھت جطقف(ندیوالل میایو ،نفلتهرامش،سردآ •
 ).ودحدمصد امقھت جطقف(زومآشاندیائاسنشهمارش •

ردھکرایاتعالطاراشتاندنوامیتی التایایلرادفنیانوقصاخدروامزایعضبردھکدشیابھشتداھجوتًافطل
ر شانتابا ما شرگایتحد نادبیورضرد ناھتفگراررقدییتادورمھکیئھادھانیاصخاشاھبتساهدشکرذباال 
ی التایو لرادفننیاوقلامثی راب.یدشابده رکنت فقاومی روتکریادا یا منھارت سرھفر دود جومت اعالطا
ا تدردامیز اجمندیوالق فواتنودباینیجرویو هدحمتت الاایش رورپوشزومآھبرا ت اعالطاھونگاینر اتشان
 .دنھدر ارقی بایزراد رومات مازلاء ارجاو  یتاعرظ احلز اا ر FCPSند شابدر قاھا نماسازین ا

ن انشو تمالعایویایاسشنه رامشدھواخبزوماشدانز اتاسن کمم FCPSھکدشیابھشتداھ جوتًافطل
 .درذاگبشایمنضرعمھبو،دزنبھسینھ بماعءالمردناشتذگشایمربنوظنمبرا د وخ badgeی ایاسشن
 FCPSاده تفسایرگیوجلر ددوختکرشعمنق حزادنوامیتنطرایشدجواز وماشاندایوندیوال
 .دکنه دافتاس badgeی ایاسشنن انشا یوزوماشدانی ایاسشنه رامشداننمامھنرات سرھفتاعالطااز

ی تالعاطا .دوشم جاانف لختمی ھاتروبصت سان کممی روتکریاد یاو ما ھنارت سرھفت عاالطای مومعرشانتا
م تسیساز خارج گان دننکت ساوخردیار تخادر ت ساکن ممد دگریمدرج ی ورتکیرادیا ما نھارت سھرفدرھ ک

FCPS و ھانخنمجانھملجز،اسردامابطارتباردیاھانمزاس،یعمجطارتبالائوس، دننام،درگیر راق
ی اھھ رینشر دت اسن کممن ینچمھا منھارست رھفات عالطای. تناکو  لتایای اھیگدنیامنا یو  ،PTAsھ سرمد

FCPS دننماد ندگرورظنمدیرگیمار رقمومعسترسدردماردمور طبھک: 

ا). ھسکعھ (سردمھ مانلاسھ چباتک •
 .یسردطع قومی شزروی ایمھتاء ضعای امسات سیل •
ی قیسومو ، یشورزی ھاتیلعاف، ترآت، یلیصحتلافارغ شن جی ھاھ منابر •
 .یشورزی ھاد یداورو ، ھسدرمھ بط وبمری ھاتیلعاف، ھانشجو  شیامنھ بط وبرمی اھویدیوو  ریواصت •
ی شورزی ھادادیوروھسدرمیھاتیلعافھنیمزدر ت قاالم •
 .دنایمینمبکسی صیلحتھزینھکمکای،زوایج،ترااختفاھکیانکست رسھف •

ظر نردد" ودحمداصقمیرا"بن واعنھ ب FCPSھ کیروکترایدتاعالطادروامھکدیاشبھاشتدھجوتافطل
ن اکماا مشر گا؛ ددرگر اشتناھ عماجر ده دشص خشمی اھن امزاسز ای خربھ با ھنتست ان کممست اھ ترفگ
و،دنیکتاسوخردراآنًاکتبا مشھکینارگمدشدھواخنرتشمنی کلروطبتاعالطا،دیکنب اخنتارار انتشامدع
ھزینگردریشتبتاعالطابکسی رابًافطل.داشبزاجمتالایا یلرادفنوانقساسرابتاعالطارانتشاھکیناای
 .دکنیھ ظحالم 11ھ حفصر دا رد ودحمع نمات ناکما Bو  Aی اھ

د، نچرھردد. گیم 18-2017ی صیلحتلسال مشاط قفودشیبام 18-2017ی یلحصتلسای اربما شباختان
در ما شبخاتناین خرآھبنان چمھ FCPS، دکنک رترا  FCPSم تسیسیا ه دشل یصحتلافارغ تان دنفرزر، گا

6FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



       

             
      

                
          

        
     

   

      
               

           
            

             
          
    

          
           

  
   

            
              

          
             

         
         

               
        

           

              
             
         

             
         

    
     

                 
               

             
             


ھ بامشھکراینگمدرذاگمیم ارحتاتاسھ اشتدتکرش FCPSدر تان دنفرزھ کینمازدر تکشرع نمدورم
FCPS داشبیمنرعتبمنابتاختانر گدیھ کدیھدعالطا.
	

ًافطل.تاسهدشهدادشرح یر زدر ما نھارھچبتاکتالعاطااز یخبریا ھیلکدن کرد ودحمیابرما شتناکاما
ر وظمنی صیلحتالغ رافھمارنبایھرسدمھماالنسھچابکتر دنادتزنرفدھیواخیمامشرگادیاشبھاشتدھجوت
، دودحمعمنی اھھزینگزاکیرھیرابامشباخنتا.ندیکنب اختناا ررد اومھ یلکر ت دکرشع نمھ نیزگردد، گ
؛ درکد ھاوخنف ذحھ سردمی لیصحتلاغ راھ فمانربا یھ رسدمھ مالناسھ چابکتھ مارنبر دت کرشز ارا ن ادتزنرف
 .درکد ھاوخع نمست اه دشه دادح رشو ه دیدرگص خشمھ کا ری دروما ھنت

 )ددومح ویلک(یورتکیرداا یامنھراست ھرفات عالطاعنمات ناکما
تان دنفرزد ورمدر یورتکیرادیاما نھارتسھرفدر تالعاطاھیلکدرج از  :یکلع نمھزینگ.1
یا ما نھارتسھرفتاالعطاان ونعتحتھکاریتالعاطا FCPSھ کتاسیعنمندابنای .دایمینمیرگیوجل
اد دھد اوخنرارق FCPSز اجراخناگدننکتواسخردزاکچیھیر اتیخاردرات اسهدشھختاشنی روکتردای
 )یرھشویانستایاھگیداینمنو،PTAsھ سدرموھنخامن جنالثم،ھسدرمباطباتارردیھانماسازھ لمجاز(
ت اسعنمنایھبنچنیمھنای.دشابهدشنمیتضیلتاایایلرادفننیواقھسیلوبتاعالطاشار تناردھکاینر گم
ھ چتابکھملجمن ، دیدرگد ھاوخنر وظنمد نریگیمر ارقم ومعس رتسدر دھ کھ سردمات یرشنر دن اتدنزرھ فک
ھاشتدھجوتًافطل.یوئدییوتدالیوت،ھاسکع،یزاوجتسھرف،یصیلحالتغ رفای ھاھ منارب،ھسردمھمناسال
ھ ک A,B,C, Dی باختناد راومر ده دشه دادح رشات عالطار انتشار دا مش، یکلع منھ زینگب اخانتا بھ کد یاشب
ات عالطار اشتناا بفت لاخمن ینچمھو  ،درکد یھاوخع نما مامتا رد نشابیمد ودحما ھیت عونمما ھنآجب ومب
 .ینگابازرد صاقمی راب

ه دیدگرف یعرتیورتکیرادیاومانھارتسھرفتالعاطاان ونعبھکیتالعاطا :ودحدمعنمھنیزگ.2
ن کممن ینچھمو د ریگر ارق FCPSاز خارج در ت العاطاگان دننکت ساوخدرس ترسددر ت ساکن ممت سا
ت دالیوتو،اھکسع،زوایجتیسل،ھرسدمھمالنسھچباکتھملجزاداشبھرسدمیخلداتارانتشالماشتاس
تاعالطاھکتاسیعنمندابنایھکدیاشبھاشتدھجوتًافطل.دنرگیمیرراقمومعسرستدردھکیوئدیوی
ن دیالولمیای،سردآ،زومآشدان(د" ودحمهدافستایار"بن واعنبهدشیائاسشنی روکترایدایوامھنرات رسھف
ی نما شمراگ .دریرگارقهدآم Bا ی Aی اھھ نیزگر دھ کی ئاھنامزاسس ردستر دت اسن کممزنی )نفلته رامشو 
و در ھا ی Bا ی Aیھاھ نیگزًفاطل،دننکتفیادرا رما نھارتسھرفتالعاطاین اھا نماسازین اھکدیھاوخ
ر ایساییاسکعتادیولترانتشازانادتزنرفھکدھدیمرا ن اکمانایا مبش Cب اختناد. ینکب اختناا رد روم
 .ددرگیثنستمدکنمیی رسترپسرا ا ھآن FCPSھ کتالعاطاشار تنایھاھ منابر

ن مجانس ردستر درا ا ھفنلتهرامشوندیوالل میای، زومآشاندسرداتاسن کمم FCPS .Aھ زینگ •
ھانماسازًوالمعم.دھدراقرھسدرمباطباترادر یھانماسازیر ساو یتیوقتیھانماساز،  PTAsھ سردمو  ھناخ
ا بسامتایو)پاچاییکونیرکتالترو(بصیروکترایدایوامھنراتسرھفمظینتیرابراتاعالطاھونگاین
ا رتان دنفرزھ سدرمو FCPSل میاین اچنمھامش.درنمیبر اکبھرسدمابطارتباردیاھیتالعفھمینزردامش
ی منما شرگا .درکدھیواختفارید)e-Notify(نالیانت روبص Blackboard Connectم تسیسق یطراز
ر ارھ قسرمدا بط ابترار ی داھنامزاسس رتسر ددن لفته رامشا ی، نیلداول یمیا، ناتدنزرس فردآھ کید ھاوخ
 .دینکبخاتانا ر Aھ زینگرد یگ

را ن فلتهرامشوندیالولمیای، نتادنفرزس دراھبطوبمرت العاطاتساکن مم FCPS .Bھ زینگ •
د نوامیتت اعالطان ینچھ کد ھدص خیتش FCPSھ کیتورصدردھدارقریتنکاوتلیااگان دنیمانسترسددر
ا یو ما ھنارت سرھفت اعالطاھ نوگایند یھاوخمینما شر گا .دشابدفیمھرسدمایزوماشدانت امدخھرائایراب
 .یدنزبت مالعا ر Bھ ینزگ، درگیرارقی رھش یای نستاای ھان امزسار ختیااردن اتدزنرفه ربار دی روتکراید
7FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



       

             
        

      
           

             
      

               
           

   
           

                
                

  

    
          

            
            

         
           

              
 

         
            

                
         

              
           

   
           

       
     

     
   

 

 

 

ی عامجتایاھھانرسو ،تایسبو،یرداربادص،ودییو،یونزیویتلی اھھمارنب FCPS .Cھزینگ •
ھ ونگینا.دوشهدافستاامشدزنرفیداصایو،رویتص، مانزاتاسن کممھکدکنمید لیوت)کوسبفید اننم(
ھ یلوسبتاسنکممو،دنرگیرراقهدافستادرومیزشومآفداھایاربایهدشھتخورھ فکست انکممالت وصحم

FCPS ی ادصو،منا، رویتصد ھیاوخمینما شرگا .ددنرگعزیووت، ھفتاریانتشا،هددیرگظوفحماھآنپ اچقح
ز ارا ان تدنزرف Cھ نزیگباخانت(ید. راگذبتمالعار Cھ زینگد درگروظمنت ادیولتھ ونگینار دن اتدنزرف
 .)درکد ھاوخنی تثنسمھ سردمھ منالاسھ چبکتاھ مرناب

ھ کتان دنفرزی ھاسکعشار تنادر را  C ،FCPSھ زینگویکلع منھ زینگباختناھکدیاشبھاشتدھجوتافطل
ط وستهدشھفترگودئیوایسکعزاهدافستاایراتشان FCPS.ندکیمود حدمتاسه دشھھیت FCPSط وست
ا رست اد ازآی مومعی اھھ ناسرا یو /  ،ھعماجی اضعا، نیدلاوکت رشی اربھ کی یاھدادیورر دن اگدننککت رش
ی داھامسرامویصیلحتالغراف،ھرسدمیاھھمارنبیراجالماشاھدادویرواھتیالعفنای.دنکمینلرکنت
و ،ودئویط ضب، سکعھباھھانرسی رسدست FCPS.داشمیبی زشروی اھدادویرو ، سالکی اھانیمھم، زوایج
ل رکنتا ردناشبهدرکباخنتارا  Cھ زینگاییکلع منھ نزیگواندیوالھ کیزومآشنادابھطرابر دھابمشد روام
 .ردکھد اوخ

ط سوتست ان کمما مشد نزرد فینکب اختنارا  Cھ نیزگا یی لکع نمھ نیزگا مشا یآھ کنیان ترفگر ظنردن ودب
ی اھیت لاعا فی FCPSر دهدافستایرابدکننمیر اک FCPSی اربھ کی راجتات سسؤما یو  FCPSنان ککار
ر ویاتص،لامثن واعنھ ب،درگیر راقودییوھھیتاییردارکسبعدروم FCPSی زشومآیاھھمارنبابطرتبم
م علمھوسیلبیزومرآاکھمارنبیرابھکسردسالکیاھتالیعفزاهدشطضبی اھملفیایزومآشاندیایاسشن
ھ مارنبھونگرھ،دیاشبهدرکعمنرا ن ادتزنرفامشرگا.دوشیمهدافاستز ومآشاندیابزیرایرابای
 FCPSاز خارج ی درافاسرستدرددشابهدشھھیت FCPSھ وسیلبھکنادتزنرفزاودیویھ ھیتاییردارکبعس
هدشهدادهزاجانایت الایا یلرادفننیواقھیلوسبایودنیکتقفوامنآابًاکتبا مشھکراینگمدداھد اوخنرراق
 .شداب

ی ائاسشنه رامش/ررباکماننواعنبزومآشدانی ائاسشنه رامشزاتاسنکمم FCPS .Dب خانتا •
و امھنرات رسھفکیتسانکممنچنیمھاھرزافامرننای .دنکهدافستاترننتایھ بزوماشاندندشدروای راب
ھا ارفزامنرین ابرکارنان ککارو انوزمآشنادگریدسترسددرھکدنکنھھیتدرافاررباکمانزایروکتردایا ی
ھ کا یھرتوکریادھ نگونیارد )زموآش نادی ئااسنشه رام(شن اتدنزرفر ربکام ناھ کید ھاوخی منر گا .دیرگارقر
از ا رتان دنفرز Dب اخنت(ا .دینزبت معالرا  Dھ نزیگردد گریخد ذردار دارق FCPSی ھاھ مناربل خادرد
 .)دکنی منیتثنمسز ومآشدانی ائاسشنه رامش/برکارم انزاهدافاستا باھھمارنبنایھ بیرسستد

سھ رمدی اره واشمتاخدم
ت یئھترارقمابقطبمن)FCPS(س فکریفی تناکی ومعمس رادمر دی تناکس کفریفھ سردمات ورشامھ منابر
ھ مارنبکیزایخشبهروامشھ مارنب.ددرگمیھ ائرایانتکسکفرفیس ردامئت یھھیورو اینیجریویشزومآ
ت شداربک یت ھجی ایھزشومآو ا ھالیتعفربو  ھترفگر ارن قازومآش نادھ یلکس رتسدر دھ کست اع ماجی شزومآ
ن اید. رادز کرمتم ادختساو  یگدنزی اربم زالی ھای اوانتو ی اھتراھمو  اتمولعمو  ھسردمببت سنبت ثم
 :زاتتنسراعبا ھزشومآواھالیتعف

8FCPS 2017-18حفھ ص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 



       

              
           

    

   
          

 
            

  
 

  
  

          
          

      

     
      
        

           
            

          

                
           

    

  
    

          
         

                 
         

               
         

     
 

 
 
 
 

یرورضیرسدیاھھمارنبھمینزرداتدکنمیک مکاھآنن دیوالو نزاومآشاندبھک،ییلحصتهروشام •
 
ش اندی یلصحتالغ رافبوجمھکدنایمنباخنتارا ی اسبمنی اھرسکودزنومابیه دشھفترگرظنردیاھتستو 
 .ددرگیزشومآتاانکمارایوس، یغلشتاانکما،جالکبلاقتانوزومآ

ی زیرھ مانربھت جم زالی اھتراھمو  اتعالطاا تد یامنیمک مکن ازومآش نادبھ ک، یلغشه راومش •
 .دنروآتدسبرا ی غلشتاانکماو،نارستیبدهرودزادعبت الصیحت،اھيزومرآاک،لغامش، یغلش

ی اھزاینو  قوقحو  دوخخت انشھ نیمزر دد رکد ھاوخک مکن ازومآش نادبن ینچمھھ سردمه رواشمھ مانرب
ی اھدادعستوااھئیاوانت،قالئعفرعمھکیخصشیاھفدھنفترگرظرندو؛تالکمشلحیرگیدای؛نراگدی
س الکھ مھ، لثمد ( درگھ ئارای ھورگرت وصبھ کست ان کممی عامتجاا یی حورات رواشم .دزنومابید شابا ھآن
ی اھھ مانربرت وصبا یو د وشیمن اونعی عامتجای اھتفرشیپھ نیمزر دی مومعل ئاسمن آردھ کا) ھی مجنپ
د رومو  صاخل ئاسمی ورر بھ کد شابک چوکای ھھورگر دی اھ سلجد نچات رواشما یی دررت فوصبه رواشم
ی عامتجاا یی حوردت مه اتوکات رواشمھ مانربر دکت رشی اربن یدلاود. رادز کرمتا) ھه (دننککت رشر ظن
ت راوامش .درکدھنواختفاریدیکتبھ عیالطاکیددرگمیر زاگربکچوکای ھھورگاییدررت فوصبھک
ط حیمکییرراقربایوبرتیتومظنیرراقربیراباھنراحبردھخلادمای/ویعامجتااییحورتدمهاوتک
 .دشبای منیورضرتان سرپرسایندیلاوتقفوامشخربمثیزشومآ

ر ت دکرشز اا رن اتندزرفمده آ 13ھ حصفر دھ کت کرشع نمم رفل یمکتا بید ناوتیمی نامزر ھر دا مش
ی شزومآی اھھ مانربر دکت رشع نمست اوخرد .دئیمانع منی غلش یای شزومآ، یعامجتاایی حورت اروشام
ی اقب 12س الکاتیناستدبیشپزایعنیییلصحتیاھالسلوطردددرگمیت فاریدھرسدمھوسیلبھکیخیرازتا
ھ کیانستررپسایندیالو.ددرگلطابندیوالھ سیلوبآکتبت کرشعمنت واسخردھکاینر گم،دنامدھواخ
ن مئطمھکدوبدھنواخلومسئا خصش،دیناممینی ثنمستی غلشاییصیلحتتراوامشر دتکرشزراان اانشدزنرف
 .ددگرل مااعی لیصحتلاوفارغ و یشوزمآیھاھ مارنبتایرورضوطوابضھلیکددنرگ

ھ سدرمدریئمانھاروهورشامیھاھمنابرردھکاریبلطامھسدرمورشامباسماتبادننوامیتن دیوال
ب وھبیرسدستق ریطزانوامیتن چنیمھرا ت اعالطانای .دنایمنبکسد رگیمیر راقهدافستادرومنادشزنرف
. http://www.fcps.eduد ومنسب ک FCPSت ایس

ت یاکاش
یت اعرن مضد یناوتیم، دیرادیت اکشست اه دشه راشان ادبال ابر دھ کی وققحز اک یرھھ نیمزر دا مشر گا
ا مرشگا.دیرگیبسامتھرسدمردیماب)2601د دیجترارقم(زومآشدانی اھولیتئسموقوقحھچباکتت رارقم
سؤل مھکھقطمنل کریدمنت واعمرفتدابدایبدریدات ایکشنادتزنرفیزشومآهدونرزپاتبظوامھمینزرد
ب لطام،یسپرھمھباطباترادرتان قوقحھکدیاردورباماشگرا،هوالعب.دیرگیبسامتداشمیبان تدنفرزھ سدرم
ا ییرسزاب،شرتاردتمدخیرابمانتثب، یدنبتاایشمزآ،تاعالطازایغبلیتویرتاجتهدافتاس، یزشومآ
د ورموز مآشنادهدنوپرت االعطادن وبھنماحرمیا ، یورتکیرادتالعاطا،وزمآشنادیھاه دنوپرح الاص
 Family Policy Complianceد ریدال ارساهرداانایبرا دوختیاکشدیوانتمیا مش،تاسه دشعقواض قن

Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington D.C 
.20202-4605
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د نیرگیم قراره دافتسادورمالوعممکھ ی ائھرمفون، انیوق،ھسرمده یردمئت یھقررات م
ھ چابکتھ ملجزاهردیمتئھیت رارقمواھھویرھکلی :ردکا دیپی سرتست داررمقو  اھھ یورھ بن اوتیمھ نوگچ
ت یاسبوھباھآنھ بیابستیدیراب.تاسد وجوم FCPSت یاسب ور د، زومآش دانی اھلیتؤمسو ق وقح

www.fcps.edu ودیروب Policies and Regulations  ھ ملجزا،وجتجسم زانیکمکی.دیکنو جتجسرا
ی رسستدترننتایھ بامشرگا.تاسه ددیرگھرائاهرامشوفورح،نویاعنھ بطوربمیامھنرات رسھفکی
تاسوخردًافطلد کنیھ ظحالمرا ت رارقما یھا ھ یورز اک یر ھی پاچی اھھ خسنھ کد یتسھد نمالقعو  دیرادن
 .دریذاگبنامیر دھرسدمردیمابرا د وخ

د رومست اهدیدرگفیصوتاجنیاردھکیالبطمزاکیرھھکدریدال ایمتامرشگا :امھرف ورتیشبتاعالطا
ا باھمرفهراربدرشتبیت اعالطابکسی راب.دریگیبسامتنادتزنرفھرسدمردیمابآفطل،درگیر راقیسبازر
ھ بایو،دیرگیبیکپم رفزادیرداز انیم رفزاھخسنکیزاشبیھ بامرشگا.دیرگیبسامتنادتزنرفھرسدم

www.fcps.edu کت رشع نمھ چباتکی ورو  دیکنع وجرOpt-Out Booklets دکنیک کلی. 
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)5ھ حفصدر ات یئجز(مومعیبرای ورتکیرداا یامنھراست ھرفات عالطاراشتناابفت لاخم

 ________________________________ز: ومآش نادام ن

 ___________________________________ھ:سردمام ن

د ھیاوخمیا شمر اگ .رخیایدوشھشتاذگنارگدیراختیاردنادتزنرفیرورکتایدتاعالطااآیدکنیب اخانتدریادقحاشم
باخانتن ائیپت سمقر دا رب سامنی اھھ زینزگای کیًافطل، دکنید ودحمن ادتزنرفی اربا ری رورکتایدت اعالطار اشانت
یلی صحتال سی اربب اخانتاین  .یدنادرگربن اتدنزرفم لعما یی لصار تفدھ بھ رسدمم ودھ تفھا تا رم رفن یا وده رک

تم سیسا یه دشل یصحتلاغ ران فاتدنزرف، رگا، دنچرھ .گرددیم 18-2017ی لحصیتال سمل اشطقف ودشامیب 2017-18
FCPS دکنک رتار ،FCPS ر دنادتزنرفھکیانزمردترکشعمندرومرداشمباخانتنریخآھبناچنھمFCPS 
 .دشابینمربعتمناابتخانتر گدیھکدھیدالع طا FCPSھ باشمھ کاینرگمدراذگمیم ارحتاتساھشتادترکش

ت سانایش ایمعند رومنایھ کماندمین م .دکنینرشمنتا رمدزنرفیخصشتاطالعازاکیچھی :یلکعمنھ زینگ_____
ل مث، درگیمیر ارقم وعمر اختیاردوآل معمھ کھ سردمک رادمز اد شد ھاوخنی ثتسمم دنزرای فھسکعو  تاعالطاھ ک
ی الیتھافعو،یراخفتادراومرایسوزاممتن ازوآمشاندتسرفھ،یلصیحلتارغ افیاھھامرنب،ھسردمھاملناسھچابکت
در یھانماسازس رتسدرددمنزره فرابردری وتکریادتاعالطاھکتسایبمعنن اینچنیھم .ترتآیھاھ منابر ویشورز
ی اربھکیائآنھا ی،ینتاکایتلاایی ایھدگینانما ییویتقتیاانھزماس،PTAsھ سردومھ انخنجمانل مثھ سردمابطارتبا
لارداص فخن یناوس قاساربا یو  شمابھ تشادت قافومن آا بًابتکن مھ کنآر گمت رفگد ھاوخنر ارد قننکیمه دافتسات اغیلبت
ا ی، اھودیوی، یونزیویلتھ امرنبء زجن مد نزرھ فکت سانی عمن ادبن یاھ کنم ادیم، هوالعب .دشابه دشه داده زاجات لایاا ی
س رتسدر دو  هدشھ یھت FCPSھ لیسوبھ کسی اکعت یداولتو  عیامتجاای ھھ ناسر، تیاسب و، راشتنا، تیوصای ھراون
د رگیمیر ارق )دشامیب FCPSلرکنتر دھسردمتاعاسلوطرداآنھبیسرستدھکدیحا(تیجمعط ارتبالائسووموعم
 .ودبھد واخن

رھ دکید رادنی زاینا مشید. ارده کب اختناا رر یزھ نیزگر اھچم امتک یتاموتار وطبا مش، الابھ نیزگ ب اخانتبا 
 .یدنکم ادقاود حدمع نمھ نیزگھ نیمز

و درومک(یءاستثناب،دھیدراشانتارمدزنرفیرورکتایدایواھنمارتسرفھتاعالطادانیومیتا شم :ودمحدع نمھنیگز
 ):دزنیبت مالعا رد راومھ مھا ی

، PTAsھ سردموھانخنجمانس رستدردارافنھلتهراشمو ،ندیلاولایمی، سردآد انیتویمنا شم .Aب اخانت_____
دم نزرھ فسردمو  FCPSای ھلیمیانانچمھنمد.یھدراقرھسدرمباطباتاردر یھانماسازیر ساو یتیوقتیھانماساز
.درکھم اوخت افیرد)e-Notify(ن الیانت رصوب Blackboard Connectم تیسسق یرطزاا ر

ی ھانماسازبھ را ن لفتهمارشو،نیوالدل ایمیم، دنفرزرس دابھ ط وربمتاعطالاد انیمیتونا شم.Bباخانت _____ 
 .دھیدھائرایرشھو یانستا

ا یو یدیو، نویزیولتای ھھ مانربز اک یچیھای ربش یادصا ی، ریوصت، دمنزرام فنز اد انیتویمنا شم.Cباخنتا_____
وم معس رتسدر ده دشھ یھت FCPSھ لیسوبھ کسی اکعت ادیلوت، عیامتجاای ھھ ناسر، تیاسب و، تاراشتنا، ادصط بض
ر ارقد رگیمیر ارق )دشامیب FCPSل رکنتر دھسردمتاعاسلوطرداآنھبیسرستدھکدیحا(تی جمعط ارتبالائسوو
).دکنمینیستثنمھسردمھمانلاسھچابکتز ااران دتزنرفھزینگاین (د. یھد

ھ کری وتکریادا یو  امنھارت سرھر فازافرم نر داردم نزرف FCPSی ئساناشهمارشد انیتویمنا شم.Dباخانت______
(دھیدرارقدشنایبم FCPSن اوزمآشنادیرساس ترسددر  ز اهدافتساابتم سیسھبدووراز ا رنتادنفرزب خاانتن ای .
ک رشتمینتراینتی اھھژورپای،دشنامیی امزلاھکیرورضیشزوآمیاھھامرنبرد FCPSز وآمش اندیائساشنه راشم
 .)درکد ھاوخنی تثنسمش انسالکھما ب
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_________ _____________________________                             ______________________   

-)
)ارد دھمااد 

اال بر دھ کا ری اتعالطار اشانتد انومیتی لتاایا یل اردفنیناواص قخد راومز اضی عبر دھ کد یشابھ تشادھ جوتًافطل
د وجومتاعالطاراشانتا باشمر اگیحتد اندبیرورضدانھفتررگارقداییتدرومھکیائھدانھایصاخشاھبتساهدشرذک
د. یشابه درکنت قافومری وتکریادت اعالطار د

ردهک ک ردو نده اوخا رال ابر شده در کی ذاھھ نیزگھ کنیار گمید نکنء اضماا رن یئاپت مس! قدیرادھگنت سد
 .دای

خ یرتادین لاوء امضا
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 )دکنیھ ظحالم 8ھ حصفدر ا رتازئیج(ھ سدرمدر  هوراشمیاھھمانبری ابرت کرشعنممفر

ل میکترام رفنای،دایمنتکرشهروامشویائمھنراھ مارنبردنادتزنرفھکید ھاوخی منھ کیتورصدر ا ھتن
 .یدرادل اسران اتندزرفم لعما یھ سرمدرتفی داربھ سرمدھ تھفن یموا دتو وده من

و ود بھد اوخء ارجال باردد قگیمت فایرھ دسرمدھ لیسوبھ کی زروز اات رواشمر دکت رشع نمست اوخرد
ھ کینراگم،دمانیمیقبا FCPSر د 12س الکاتیتانسبدشپیز اینعییحصیلتیھاالسلوطردنآتاراث
 .ددرگلطابزومآشدانن دیالوھوسیلبآکتبت کرشعمنت اسوخرد

ھ امرنبر د، _____کالس ر د، ___________________________________م دزنرفھ کم ایمینمت ساوخردن م
 :دایمننت کشریر زیھا

 .رددگیمھئرااشاھسرمدھ یلسوبھکیشزومآتراواشم______

 .دریگمھائرااش ھ رسدمھلسیوبکھ ی لشغات ورشام _____

 .رددگیمھائرااش ھ رسدمھلسیوبکھ عی امتجاایحی ورتاورشام _____

ط یحمکییارقربریا وبیتترو مظنیارقربری ابرھا ن احربدر ھ لخادمیا  /وتاورشامدر ت کشری ابرم اندمین م
ت ارواشمیاھھامرنبردترکشزامدزنرفعمنا بھکماندمین م.دشابینمیرورضندیلاوتقفاومشخربثمیشزوآم
غ رافو ی شزوآمھ امرنبت اریورضو ط ابوضھ لیکم درگن طمئما تت شدام ھواخت یؤلسمصا خش، یلشغا یی لصیحت
 .ددرگلاعمایلصیحلتا

 : _____________________________________ناستررپسایندیلاوءاضام

 _____________________:خیتار

 : ______________________________________زومآش نادام ن
 )دسیویبنی سیلگنای نااوخوف حربافآ طل(

_____________________________________:زومآش نداھ سرمد
 )دسیونبسی یلگناای ناوخف ورحا ب ( 
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 ___________________________  

        ________________________ ____ 

        
             

          
 

          
            

        
    

                 

________________________________   ____________ ____________________________  

2017-18
تکرشع نمت سواخردی امھرف
 
K-8
ای السھک 

ی غیلبتویرجاتهدفاتاست ھجتعاالاطرتشانابا ت فمخال
)

3)ھ حفصر دات یئزج 

ما شگرا(
د یرداال رسانتادزنرفمعلمیاھرسدمیصلارفتدیرابھرسدمومدھفتھتارا نآو

ز: ومآش نادم ان

رده کلمیکترا رم فین اد، درگنرتشمنیجارتویاتغیلتبصد امقیرابتان دنفرزت االعطاکھدھیواخمی
(.
 

ھ: سردمم ان

 )دییسوبنی سیگلانی اانوخفوحربا فآ طل
-زومآشاندما(ن :ھبطوربم

ا یوامھنرات رسھفردهدمآتاعالطارایسو،سردآ،مانھملجزا،مدزنرفیصخشتاعالطارانتشاابنم
ی صخشتالعاطادوانتیمن 
FCPSھ کتاسیعنمنایھ بنای .مستھفالخمیراجتدصاقمیاربیروکتردای
ت ثبھملجزانزاومآشنداتاعالطاربیتنمبتامدخایتدایلوتهدننکھرائایاھتکرشسردستر درامدزنرف
 .دھدر ارک قرادمد ییاتات مدخو  مان

 .رددگیم 
18-2017ی یلحصتلاسلماشطقفودشامیب 
18-2017ی صیلحتلاسیاربنمباخنتاھکمندامین م
ن ریخآھبناچنمھ 
FCPS، دکنک رترا  
FCPSم ستسیا یهدشلصیحتالغرافمدزنفرگر اماندمین چنیمھ
ھ کاینرگمدرذاگمیم ارحتاتاسھ اشتدتکرش 
FCPSر دم دنزرفھ کی نامزر دکت رشع نمد رومر دن ماب ختنا
 .دناشبیمنرعتبماھابختانن آمھدعالطا 
FCPSھ بن م

یخ راتن دیالوءضاما
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