
 

   

          
    

    

   
          

     

            

  

      
     
    

     
 

    

         

    
    

       
  

    
 

  
 

  
   
   

    
    
   

 
 

 

 

 

FARSI 

مطالب فھرست

بخواند؟ را کتابچھ این باید کسی چھ

 ھسرمد بھ طوبمر یاھ هاورشمدرموزآ شناد تکشر
 تاغیلرتبوظنمب تاعالطا راشانت

 ینتاک کسفرفی یلتود رسادم
 شپرور و زشومآ یسرئ رفتد

 20-2019 ھاالنسھعیالطا

 ھطوربمقوقحو،یصوخص ریمح،یسرد ایھھمارنب،اھهدونرپ،یجسن رظن
 تکرش عمن ایھمرف و

 8 اتیانستبدشپی ایھسالکصوخصمھخسن

 رایس ، وندبو ھنامحرم ،یشموزآ ھمانبر ،هدش ماجنا یاھیسبرر قباسو ھنیمدرز 20-2019 ھنالاس تشاد دای
)5 لیا 2 ص( طابتار در ققوح

)9لیا 5 ص( 20-2019 تکرشعمن یاھابخانت

 :یارب 20-2019 تکشر عنمتساخودر یاھمفر

 )12 و 11 ص( مموع یابر امنھاھ رچباتک تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم •
 )13 ص( ھسدرم در هراوشمیابر تکشر عنممفر •
 )14 ص( یتاغیلبت هدافتسا تھج تاعالطا نتشاذگ سترسددر اب تفلاخم •





 اھنآ نادنھ فرزک ینیدلاد. وندگر علطم ناشیاھتیلسؤم ق وقوح زا ات دننک ھعلاطم اھ رچباتک نیا دیاب ناتسپرسر ن ویدلاھ ویلک
 ایرد زنیامن ھعلاطم ا) رK-8, 9-12( ھطوبمر هدور صصوخم یتاعالطا یاھ ھچباتک تسیابیم دنتسھ فلتخم یاھسالکدر

 .دنشاب یم توافتم یسالک حطس ھب ھجتو اب تکشر عنم قوقح ا وھتشاددای

شرکت منع فرمھای باید کسی نماید؟ )Opt-Out(چھ امضاء را ضمیمھ
 لیمکت اب رسانم )اھ( مت فرسیابیم درناد تفلاخم یری زاھ ھمانبر ھیلک ای دمور ھر اب ھک ناتسپرسر ای نیدلااز و کیھر

 .درنادلارساناشدزنرف رسھدم بھ و هدمون

 ھسدرم ھب طوبمر تایشرن یراس ھ وسردم ھمانلاس ھچباتک یارب موزآ شناد تاعالطا ارشتنا •
 ھطوربم تاراشانت
 از جارخیاھنامازسایداافر ھب موزآشنادھبطوبمر یتورکیرادای ا ومنھات رسھرت فاعالطا ارشتنا

.FCPS 
• 

 یاھ ھمانبر ای یعامتجا یاھ ھناس، رتیاس ب، ویودی، وملیف ھیھت درموزآ شناد مسا ، وادص ،یروصت از هدافتسا •
 هدشرشمنت

 اھ ھناسھ رلیسبو
• 
• 

8115Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 

Opt-Out Forms-Grades K-8 



       

     
  

  

 
           

         
             

                
     

           
          

            
 

  
              

             
      

             
            

                
   

          
                 
            

    
  

               
 

               
      

    
       

                
            

            

 با ھبطار در ھنالاستعاالاط 2019-20
 ،یسدر ھمانرب ،اھ هدونپر ،یسرپ ھمھ

 ھطوبرم قوقح و ،یصوصخ میرح

 نیدلاو ققوح
, 20 ؛یصوصخ میرح و هدانواخ زشموآ ققوح 99USC § 1232g, 34 CFR Part(FERPA) قوقحھحیالواص 
,20USC § 1232h ،زومآ شاندتایمح 34CFR part  USC 20 ناستربیدویائدتاب هرودشزومآنوانق؛;98
 شدان ،ندیلوا یرابتکروش ،یرسزاب،يروآدایھمینزرد را یصخا قوقح 10USC § 503 و 7908 ,7165§§

 درومرد را یاتعالطاھچابکت نای .دیامنيممھرافدھستن راختمدوخھکلاس 18 یرزو ،لاس 18 یباال انوزمآ
 .دھديمرراقامشسرستدردقوقحھونگاین

 نادتزنرفدھیواخیمنامشھکرتیوصردھک شدابيم )Opt-Out( ترکش نعمیارمھفلامشنانچھم ھچباتکنیا
 در.دیھدلویحتھرسدمردیمھبوهدرکلمیکتراآندیابدایمنتکرشهدشھفترگرظنردیاھھمارنبزایعضربد

 اھمرفزاکیچھی لارساوءامضاھبمزمل ،دریدانیفتالخمھچابکت نایردهدشهدادحرشیاھھمارنبابھکرتیوص
 .دیاشبیمن

 ینجسرنظ
 یھاشسپرزا یکھردر تاندنفرز ھکنیااز لبقھکدیاردارقح ینا ماش:یجنسرظنویرامآیاھسیرربابتقفوام
 ابلقب زاتاس هدشهدربمانرزی ردھکیائلمسزاکیرھھمینزردهدیدرگراعتبانمیآتلرادفھوسیلبھکیرامآ

 ای ی)رکی (فزغم التکشم ؛نیدلاو ای زومآ شناد اتداقتعوا یاسسی یاھ يگستواب :دیائمن تقفوام نرآد تکرش
 دض؛یعامجتادضیونانقرغی یاھرافتر؛یجنس یاھردارکورافتر؛نزاوماشدان هداوانخایزومآشاندیوانر
 ؛دردا یگداوانخکدیزنطابوراھآن ابزومآشدان ھکیانکس هراربدیداقتان تراظنزرااب ؛زمیرآقیحتویخصش

 شدان تاداقعتاایاھيگابستو،ییندماسرمءداا؛یانحورو،کزشپ،لکیوابطوابرلثمیونانقیزیتمیاھھطراب
 ت).سا یرورض یتحالص نییعت یارب ھک یدراومزاریغه (داوناخ دمآرد نازیمو ؛نیدلاو ای زومآ

 رد نودب ،دکنی عمن یرسپ ھمھ ھنوگرھ رد کترش زا ار دوخ زومآ شناد ھک دیراد ار قح نیا امش کت:رش عنم قح
 تاالعطا یا دشابیمهدمآالبا در ھکینیوناعھنیمز در یتالعاطایورآعمجھمالز ھک،یتالعاطاعبنم تنفگر ظرن
 دوامایوکانبت،لکال ابھطراب ردھکیرافترتمالسویتسردنتھینمزردزومآشدان ھبطوربمتاعالطا،یکزشپ
 رایسب درادنپ یم ھسردم هریدم ئتیھ ھک یتاعالطا ھنوگ رھ ای ،هدش لرتنک یعونصم داوم هدافتاس ،یونانقرغی ردخم

 .دشاب یم ساحس

 ھکیجسن رظنکییرزاگرزبالقب زور 30 لقا دح ،FCPS:یجنس ظرن یسبازر ھب طوبمر قوقح و ھیالعطا
 ھمھ دیناوت يم نینچمھ امش و دناسر یم امش عالطا ھبًابتک ،هدمآ الاب ھک یدراوم زا مادک رھ دروم رد ستا نکمم
 ھک را يائھمعالرودست تاجردمن ویرسپھمھدیوانتيمننیچمھامش.دکنی رورموینبیزاب راآن تاجردمن ویرسپ
 .دائیمنینبیزابداشنبيمیرسپھمھواھسیرربھونگیناابطاتبرارد

 اھملعالروتسدو شیزومآبطالم
 زا یشخب ناونعب ھک ار یشزومآ داوم و لباطمزا متسقرھ ھک دیراد ار قح نای امش :یشوزمآ بلطام یسبازر

 3002-3011 یاھھویروترارقمدیدجیاھھخنس .دائیمنیبینزابدرنگی يمرراقهدافتاسدرومیرسدیاھھمارنب
 یئجز تالعاطا )www.fcps.edu در FCPS یتاس بو رد هدش روظنم( FCPS یانتکسکفرفی یولتدسردام
 .دیکن تواسخردھرسدمریدمزایزشومآدوامیینزبابیاربدنیواتیمامش.دھدیمرراقسرستدرداریرشتبی

2FCPS 2019-20 ھحفص Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 
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 :یبدن و یکشزپ تاشایزمآ
 یدنبتایشامزآزایعضربدتکرزشا را نادشزنرفھکدنشابھشتدا را هزاجانای ندیوال دردا يممازال لرادفنوانق
 FCPS ،یرراطاض دروامءاثنستاب.دشنانب یمزاال تلاای نانیوقطوستتاایشمزآنیاھکیرتورصدداینمنفاعم
 مرفچھی ھچابکت نایرد،ھجینترد.دانديمنیرورضرا دشابهدشنتویتصتالاینوناقھیلوسبھکیدنبتاایشمزآ

 .تاس هدنش ھرائایدنبتایشامزآیاربتکرشعمن

 زوآم شاند وندهرپ
 ھلیوسبناتیکتب تواسخردتفاریدخریاتززاور 45 فظردر ھکدیاردارقح ینا ماش:زومآشدان هدونرپیرسزاب
 دیکن یبینزابدھیواخیمھک را یالبطمدایبامش.دھیدرراقیسرباز دورمار تاندنزفر یھا هدنوپر ھیلک،ھسدرم

 یینزبابیراباھهدونرپھکیحلمونامززارا امشھرسدمردیم.دیکنتواسخردنادتزنرفردیمزاوهدرکصخمش
 رظن رد یھجو دیئامن يم ستاوخرد ھک یئاھ یپک افتیرد یارب ستا نکمم د.ومن دھاوخ علطم دنتسھ سرتسد لباق
 .دوش ھفترگ

 هارمگایتسردانیزشومآهدنورپزایخشبھکاین ھبداقعتاتروصرد:زومآشاندقابوسواھهدونرپھحیالاص
 اتدیائمنتواسخردھکدریاد را قحنایامش،داشبیمنادتزنرفهدنورپندوبھانمرحمقوقحفالخربایهدوبهدکنن
 جرد نا رد دوش حالصا دیتسھ دنمالقع ھک ار یشخب ھک دینک لاسرا ردیم یراب یکتب یا ھمان دیاب امش .ددرگ حالاص
 FCPS رگا.تاس یصوخص میرحنوانقفالخربایهدنکن هرامگ،ترسدان راچھکدھیدحوضیتو،داشبهدش
 رظن دیدجت ستاوخرد قح امش ھک درک دھاوخ مالعا و ،داد دھاوخ عالطا امش ھب FCPS ،دنک در ار امش ستاوخرد
 .دشدھواخرراقامشراختیرادرا یریشتبتاعالطارظنددیجتتسواخرددنورونانیوقهراربدو،یدراد

 قطب هدشمیظتنیاھھمارنبسااسربنزاومآشدان یاھهدونرپزا:زومآشاندیاھهدنورپزایرداھاگنویانگایب
 وتقبرام FCPS یاھهدنورپ یتردیمیامھنرا طوابضو 6470 ھویررخیاھخنس ردجردنمیرداھگنترارقم
 دشنابھشتدا عالطادیابدناهدشمانتبثصوخصمشزومآھمارنبردھکیزانومآشاندندیلوا .ددرگیمیرداھگن
 لصیحتال غرافزومآشدان ھکاین زادعبلاسجپن تدمیرابنادشزنرفھبطوربمصوصخمشزومآیاھهدونرپھک
 و،دنکن یملحصیتکرتایو،دنوشیملقنتم،دکنن یملمیکت را اینیجروی شزومآتھیئ ھمارنبای،دونشیم
 ھکینالدلیب.دشدھنواخهدربنبیزااھھدنورپنای،لاسجپنزادعب.دشدنھواخیرداھاگندشابتویولاردھکدرومرھ
 رراقندیالوایزومآشاند ازیندورم یاامز یرسا یا یلمهرماشیابر تسا کنمم ھا هدنوپر ینا در دوجومتالعاطا

 تسواخردلقب زاتیسایبمدرندا جاحتیااھآنبھکیائھهدونرپیکپ تفاریدیرابھکدناشبھشتدا رظرندندیالو.درگی
 .دکنن

 عمجھک را نزاومآشدان یصخشتاعالطایانتکسکفریفیلتودسردام:زومآشاندتاعالطازایاتغلیتب هدافستا
 نای و،تساهدیدرگیائاسشن یروکترایدتاعالطانواعنبھکیاتعالطارایسو،سردآ،مانھلجم زا،دنکیمیروآ
 رراقدکنن یممھراف را نزاومآشاندصاختامدخومزوالھکیرتاجتتاؤسسمزایدادعتسردست رد را تاعالطا

 تامدخ لماش نزاومآ شدانرب ینتبم اتمدخ و التوصحم نیا ،8 اتناکستدوکیاھالسکنزاومآشاندیراب.دھدمی
 یراجت دصاقم یارب ناتدنزرف یصخش اتعالطا ھک دیھاوخ یمن امش رگا د.شاب یم کرادم دییات و ندرک مان بتث
 و دشاب یم 20-2019 ییلصحتلاسیرابامشباختان .دنیکلمیکت را 14 ھحفص رد کترش عنم مر، فددرگ شخپ
 را FCPS متسیس یا دوش لیصحتلا فارغ تاندنفرز ،گرا ،لحا ینا با .ددرگ یم 20-2019 یصیلحت لاس لماش طقف
 لصیحت FCPS در تاندنفرز ھکینماز در تکشر عنمدورم در ماشبخاتنا ینخرآھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت
 .داشبیمقفس ناابتخنتادھیدعالطا FCPS ھب امش ھکنیا رگم دراذگ یم مارتحا هدرک یم

 رد ودجوم یصخش تاعالطا FCPS ھکینزاالقب اتدریدا را قحنای امش ز:ومآشنادهدنورپتاالعطا شارتنا
ءافشاًاحیرصتالای ایلرادفنوانقھکآن رگم،دیکن مالعا را دوختقفوامدھدراتشان را نادتزنرفیصیلحتهدونرپ
 ترارقمتحتطقفندیالوتقفوامنودبزومآشدان هدونرپتاعالطاراتشان .دشابهدومندیآیتندیالوتقفوامنودب راآن

FERPA زومآ شاند هدنورپ تریدیم یامنھرا .دشاب یم رذیپ ناکما 2701 هررقم و 2701 ھیور یجار طباوض و 
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 رد را یربیشت تازئیج) [SR&R] زومآشاندیاھؤلیتمس وقوقحھچابکت(2601 رهرمق یدجد طباوض و FCPS رد
 .دھدیمرراقسرستدردزومآشدان هدونرپزایرداھاگنترارقمھمینز

دناشبھاشتدیزشومآیونانقدصاقمھکھرسدمنلیومسئ ھبتاعالطانددارراقسردستردھکدیاشبھاشتدھجوتًافطل
 ت،رسرپس،یرداالومسئ نواعنبھکتاسیخصشھرسدمماقمکی.دردانیقبل تیارض وتقفوامھبترورض
 ئتیھرد ھک یصخش ؛ن)ونان قیرومام ،یکشزپ و شتادھب شخب نانکراک ھلمج زای (کمک رداک وضع ای و ،ملعم
 اھآنابیاصخراکماجانتھجیانتکسکفرفییولتدسردامھکیکترشایصخش؛دکن يمتمدخسردامهردیم
 ایو،زومآشدان ،ندیلوا زایکیای،)نامردصخصمت ای،یکزشپروامش ،سرابحس ،لکیولمث(تاسھبست دادرراق
 نولیمسئ رایسھبکمکیرابای،تاایکشھبیگدیرس ،یطاضبان ھمیتکلمث ،یمرس یاھھمیتکردنالبطودا رایس
 یرسربموزلیاعنمھب ی"ونانقیزشومآعفامن. "داشبهدشمادخستا FCPS ھیلوسبوشفیاظوماجنایرابھرسدم
 ست.ا یصصخت ھفیظو کی ندنارس ماجناب روظمن ھب قوابس

 ،دنکمانتثب اجآن ردنادتنزرفرگا،یزشومآھحیانای سردامرایسنؤلیمس ھبتاعالطاراتشان یرابنچنیمھ
 ھبھجوتاب را اھهدونرپھونگاین FCPS ست.ین یرورض یلبیت قاضر ،دشاب ھتشاد ار اجنآ رد لیصحت دصاقی
 شاندهدونرپترارقمھمینزردھکیدینالو.دردایملارسااھآنیرابیزشومآقطامنایسردامرایستاسوخرد
 ارنادتزنرفھرسدمتیولمسئ ھکھقطمن شرورپوشزومآسئیرتوناعمرفتدابتایسمیب درندا لؤاس FCPSوزمآ
 داشبیمسرستدلابقتایسبونای ردھقطمن ردیمنواعمابسامتتاعالطا.درنگیبسامتدردا هدھعب

.www.fcps.edu 

 عالطایاربارتاس هدشهددا ساتصخانزاومآشدان ھبھکیائاسشن هرامش FCPS :FCPS یسایشنا هرماش
 طوستطقف FCPS ردنزاومآشدان یائاسشن هرامش ).FCPS ردزومآشاندیائاسشن هرام(ش دکن یمنرمنتش مومع

FCPS شناد ات دھد یم هزاجا و دریگ یم رارق هدافستا دروم نزاومآ شاند یزشومآ یاھدنورپ تیردیم تھج 
 ھاشتدروعب زمرزاهدافتاس تروصرد را FCPS یکونیرکتال یاھمستسی زایخربھبیرسستدناکمانزاومآ
 یزشومآیاھھمارنبزایخرب،دچنرھ.دشابیمدرفھبرحصنمنزاومآشاندزاکریھیراببکیرتنای ھکدناشب

 ھلیکسردست ردھکدھدیمھائرا را اھررباکمانزایرستھف،شزومآصوصخم Google Apps ھملجزا،صاخ
 نازومآ شناد ھمانرب نیا رد ات دھد هزاجا ھک ستا نیا امنھار تسرھز فا فدھ د.ریگ یم رارق FCPS نزاومآشدان
 FCPS یائاسشن هرامشررباکماننای .دکنن یراکمھسالکیاھهژورپردرگدیکیابو،درنگیبسامترگدیکیاب
 ،ددگر شرتنم ینالنآ یمانھار تسرھف در تاندنفرز FCPS یائاسشن هرامشھکدھیواخیمنرگا.تاس امشدزنرف
 تاعالطاھونگرھرانتشازاھکدیکن باخنتا را اھھزینگزایکیایوهدرکلمیکت را 11 ھحفص رد کترش عنم مرف

 فارغ یھا ھمنابر و وزمآشنادھنالسا یھابتاکھلمج از ،دکر دھاوخییرگولجتسھرف ینا در تاندنفرز دورم در
 یمانھارتسھرف در تاندنفرز FCPS یایاسشن هرامشراتشان زااھتن ھکدنیکباختان را D ھزینگ،ایو،یصیلحتال
 ھبندشدروا زا را نادتزنرف،اھھزینگزاکیرھباختان .درکدھواخیرگیوجل یزشومآیاھھمارنبیرابنالیآن

 ،شایھالسکمھابکرمشت نیالآن یاھهژورپایفلیاکتماجنایرابدوخ FCPS یائاسنش هرامش زا هدافتاس اب متسسی
 .درکدھواخنیثنمست

 صاخیاھھمارنبھبیسرستدیرابیائھتن ھب،زومآشاند FCPS یائاسشن هرامشھکدیاشبھاشتدھجوتافطل
 برارکتیوھھکدشاب گریدلمعا دنچ یا یک با طباتار در ھکینماز گرمدیرگرراقهدافستادرومدنواتیمنیزشومآ

 یاربرظندرومهدونرپھبیرسدست تروصنای ردھک،نلیوسئمطوستدییاتایوروعب زمردننام(دنکدییات را
 زومآ شاند FCPSیائاسشن هرامشھکدیاشبھاشتدھجوتنچنیمھًافطل ).داشبیمزاجمهدننکتاسوخردصخش
 یائاسشن هرامش،)یمل هرام(ش یریتوکیسلاوشسهرامشفالخرب.داشبیمن FCPS از خارج دصاقم یابر
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FCPS شاند یالم،یکزشپ،یعامجتا،یخصشقوابسیورتاس نکممھکیرگدی تاوسسمطوستزومآشدان 
 .دوش یمن هدافتاس درذاگب راث زومآ

 یرابھکیراجتتاؤسسمایو FCPS نانکراک طسوت ستا نکمم امش دنفرز :زومآ شاند یاھودیوی و رویاتص
FCPS یزشومآیاھھمارنبابطرتبمیاھلیتاعفردهدافاست تھجدکنن یمراک FCPS ھھیتاییردارکسبعدروم 

 ھکیالسکیاھتالیعفزاهدشطضب یاھمیلفایزومآشاندیایاسشن تراکسکع،لامث نواعن ھب،درگی رراقودیوی
 فرامص ربهوالع.درگی یمرراقهدافستادرومزومآشدان یابزیرایرابایمعلمھلیوسبیزومرآاکھمارنبیراب

 ھچابکت ردامھنرا ترسھفلمث دنکهدافستایمومعداصقمیاربارنادتزنرفسکعتاس نکمم FCPS ،یخلدا
 یا FCPS یاسکعتادلیوترد را وایداصایومان،نادتنزرفرویتص تاس نکممزنی FCPS.ھرسدم ھماالنس
 .دنک رتشمن ددرگ یم یرسترپس FCPS ھیلوسبھکیاتغلیتب یاھھمارنبرگدی

 از FCPS طسوت ھک یئویدیو ای و سکع ھنوگ رھ ،دینک ابختنا ار یلک ھنیزگ امش ،تکرش عنم مرر فد رگا
نآراتشان ایو دیاشبهدرکتقفوامًاکتب امشھکینارگمدوشیمنرمنتش FCPS از خارج در دشبا هدش ھیھت تاندنفرز

 ھمالناسھچباکت ردنادتزنرفسکع،دنیکباختان را ھزینگنای امشرگا.داشبزاجملاردفاییالتای نوانیقساراسب
 .دشدھواخنرتشمن ھرسدم

 یاھ ھمانرب رگید ای FCPS یاسکعتدایولتردنادتزنرفیادصومان،رویتص ،دکنی باخنتاار C ھزینگامشرگا
 روظمن ھرسدمھماالنسھچابکت ردنادتزنرفتاخصمش .دوشیمنهدافاست FCPS ھلیوسبهدشیرسترپسیاتغلیتب
 .شد ھداوخ

 C ھزینگویکل تکرشعمن ھنیزگدیاشبھاشتدھجوتافطل
 ،دریگ یم رتوص FCPS یستررپسھبھکیایھھمارنبردناتدزنرفرویاتص ترااتشنارد را FCPS ترااتیخا
 یرابھکیویدیوی یاھملفی ایوسکعھھیتزا را FCPS ،کترش عنم یاھ ھنیزگ زا کیچیھ د.نک یم ددحم
 زا هدافتاس ای راتشان FCPSدشیابھشتدا ھجوتنچنیمھافطل .دنکیمنعمن ،تاس یانگرزاباییزشومآیاھزانی
 ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب و دوش یم ھیھت اھدادیور رد رضاح ناگدننک کترش طسوت ھک یایھودئوی ای اھکسع

 ،ھبدوشیمندودحماما،زادتنراعب اھدادویرواھتیالعفنای .دکن یمنلرکنت را تاس دزاآیمومعیاھھانرس
 و،یسالکیاھینامھم ،زوایجیداھامراسموییلحصلتاغراف،ھرسدمیاھمانربزایخربیراجاوشایمن
 سردام،دکن یملرکنت ھرسدمتاعاسلوطرد را اھھانرس ھبیرسدست FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو یاھدادیور
 اھآن ندیوال ھکیزانومآشاندیراب را شخپایودیوی طضب ،سکعھباھھانرس یسردست یانتکسکفرفی یولتد
 د.رکدھاوخ لبس، دناهدرکباخنتا را C ھنیزگ ای کترش عنم یلک ھنیزگ

 امنھرا تسرفھ تاعالطا
 ندیوال ھکینارگم-دھدیمهزاجاندیلوا یتبکتایرض نودبرا زومآشدان هدونرپتاعالطارانتشالرادفنوانق
 رانتشا یکل روطبھکتاس هرمزوریاتعالطاعمنب کیامھنرا تاعالطا.دناشبهدرکعمن را یاتعالطانچنی راتشان
 تاس نکممتاعالطاعوننای ،دیکن عمن راآن راانتشامشھکرتیوصردً،اجتینت .دشاب یمن روآ نازی رظن ھب نآ

 مانھارتسھرفتالعاطا.دیرگ ارقرھسدرم از ارجخ یانضقاتمسترسد دروهدشهدنجانگھسردمتارشاتنادر
FCPS دوشیمندودحمتالعاطا ینبا یلو(ددگر یم یرزتالعاطالمشا:( 

 .راعمست مانھملجزامان •
.دان هدشھختاشنًامرس ھکیئھاشورز و ھاتیلعاف در تکشر •
 ن.زو و دق ھب طوبرم تاعالطا ،یشزرو میترد یتوضع رتوصرد •
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 ھمداا- 20-2019 یلیصحت لاس در تکشر عنم تساوخدر
 K-8 ایالسھک

 .ابیغ و روضح هدنورپ •
 .ترااختفاوزایوج،یصیلحتکردام •
 .سالک ھبتر و ھسردم مان •
 .یروصات یرسا وھاسکع •
 .دکنن یمیگدزن اھآن ابزومآشدان ھکیدرافااینارسترپسایندیالومان •
 .دلوت یختار •
 .د)ینک ھظحالم ار ریز متسق –دودحم دصاقم یراب طقف( ندیوال لمیای و ،نفلت هرامش ،سردآ •
 ).دودحمداصقمیرا طقف(زومآشاندیائاسشن هرامش •

الابردھکاریاتعالطاراتشنادانوتیمیالتای ایلرادفنیانوقصاخدروامزایعضبردھکدیاشبھاشتدھجوتًافطل
 تالعاطا شارتنابا ماش گرایتحدندابیرورضدناھفترگرراقداییتدرومھکیائھداھنایصاخشاھبتاسهدرشکذ
 ھونگینارانتشایلتاایولرادفننیواقلامثیراب.یدشابدهرکنتقفوامیروکتردای ایامھنرا ترسھفرددوجوم
 هجازا ھانماساز ینا تا دنکیم جازم یندلاوقفاوت وندب یانیجیرووهدحتمتیاالاشوررپوشوزمآھبارتالعاطا

 .دنھد ارقر یبیاارز دورم تماازلاءارجاوتیرعا ظحال از ار FCPS دشنابھشتدا

 ماع ءالم رد ار دوخ ناشن ای و ییاسانش رتاک دھاوخب زومآ شناد زا ستا نکمم FCPSھکدیاشبھاشتدھجوتًافطل
دوختکرشعمن قحزادانوتیمنطایرشدجوا زومآشنادایوندیلوا .درذاگبشایمنضرعمھبو،دنزبھینسھب
 یایاسشن نانش ایوزومآشدان یایاسشن هرامشدننما مانھارتسھرفتالعاطا شارتناتھج FCPS زایرگیوجل رد

badge دنک هدافاست. 

 تسھرفدر ھکیتالعاطا.دیرگتورصفلتخمیھاتورصھبتسا کنمم مانھارتسھرفتالعاطایمومشارعتنا
 رد،یگ رارق FCPS متسیس زا خارج گاندننک تساوخدر ریاتخا در تسا کنمم ددگر یم درج یورتکیراد یا مانھار
 یاھ یگداینمن ای و ،PTAs یانبمر وءیالوا منجناھلمج از،ساردم با طبتمر یھانماساز ،یعمجطباتار لئساو،دنانم
 سترسد در ماردم ورطبھک FCPS یاھ ھیرشن رد ستا نکمم نینچمھ امنھار سترھات فعالطا ی.ناتسا و یرھش
 :دننما دندگرورظنمدیرگیم ارقر مومع

 ا).ھسکع(ھرسدمھمالناسھچابکت •
 .یسالک ستیل و اھ میت ءاضعا یماسا ستیل •
 یقیسوم و ،یشزرو یاھ یتلاعف ،رتآت ،یلیصحتلا غران فشج یاھ ھمانرب •
 .یشزرو یاھ دیداور و ،ھسردم ھب طوبرم یاھ یتلاعف ،اھ نشج و شیامن یارجا ھب طوبرم یاھویدیو و ریواصت •
 یشورز یھادادیوروھسدرمیھا تیلعافھنیمز در تقاالم •
 .دینامنیمبکس یصیلحتھزینھکمکای،زوایج،ترااختفاھکیانکس تسھرف •

 "دودحم دصاقم یار"ب نواعن ھب FCPS ھکامھنرا تسرھفاییروکترایدتاعالطاھکدیاشبھاشتدھجوتافطل
 مدع کانما ماش گرا؛ددگر شرتنمھعمجا در صخا یھا مانساز از یخربیارب ھانتتسا کنممتساھتفگر ظرندر
ھکاین ای،دیکن تواسخردارآنًاکتب امشھکاین رگمدشدھواخنرتشمن یکل روطبتاعالطا،دنیکباخنتا را راتشان
 B و Aیھا ھنیگز در ترشیبتالعاطابسکیابرًفاطل.دشاب جازمینتاسایالادرف وننقاقبطتالعاطا شارتنا
 .دکنی ھظحالم 11 ھحفص رد ار دودحم عنم اتناکما

 ند،چرھ.رددگیم 20-2019 یلیصحت لاس لماش طقو ف دشاب یم 20-2019 ییلحصتلاسیرابامشباختان
 دورم در ماشبخاتنا ینخرآھب نانچمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس یا هدش لیصحتلا فارغ تاندنفرز ،گرا
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 عاطال FCPS ھب امش ھکراینگم دراذگ یم مارتحا ستا ھتشاد کترش FCPS در تاندنفرز ھکینماز در تکشر عنم
 .داشبیمنرعتبمناابتخانت رگدی ھکدھید

ھجوتًافطل .تاس هدش هداد حرش رزی رد امھنرا ھچابکت تاعالطا زا یخرب ای ھکلی ندرک دودحم یراب امش تاانکما
 ھینزگ،ددگر ورظنمیصیلحتلاغرافھمارنبایھرسدمھماالنسھچابکت ردنادتزنرفتاصخمش دلیایمرگادشیابھشتدا
 زا ار ناتدنزر، فدودحم عنم یاھ ھنیزگ زا کی رھ یارب امش ابختنا .دنکین باختان ار دروام ھلیک رد تکرش عمن
 ھک ار یدروم اھنت ؛درک دھاوخن فذح ھسردم یلیصحتلا غراھ فمانرب ای ھسردم ھمانلاس ھچباتک ھمانرب رد کترش
 .ردکھداوخعنم ستاهدشهدادحرشو هدشهدز متالع

 )ودحدمویلک(اھنمارتسرھفتاعالطاعمن تاانکام
 نیا د.یامن یم یریگولج امنھار سترھف رد ناتنزرات فصخشم و اتعالطا ھیلک جرد زا :یکل عنمھنزیگ.1
 تاس هدشھختاشن یروکتریادایامھنرا ترسھفتاعالطانواعن تحتھک را یاتعالطا FCPS ھکتاس یعنمنداب
 لمث ،ھرسدمابطرتبکیاھنامزاسھملجز(ا ددا دھواخنرراق FCPS از خارج یانضقاتم از یکچیھراختیارد
 ھسیلوبتاعالطانشتذاگراختیاردھکاین رگم)یرھشویانستایاھیگداینمنو،PTAs ناربیموءاولیانمجان
 ردھکھسردم اتیرشنردنادتزنرفھکتاسعنمنای ھبنچنیمھنای .داشبهدشنمیتض یالتای ایلرادفنوانیق
 ،ییلحصالت غرافیاھھمارنب،ھرسدمھمالناسھچابکت ھملجزا،دیدگر دھاوخن ورظنمدنیرگیم ارقر مومعسترسد
ردامش،یکل تکرشعمن ھینزگباخنتاابھکدشیابھشتدا ھجوتًافطل.یوئدییوتالوحصم،اھکسع،زایوجترسھف
 یم دودحم اھ یتعونمم اھنآ جبوم ھب ھک A,B,C, D یاھ ھنیزگ رد هدش هداد رحش تالعاطا تنشاذگ یارتخا
.درک دھیواخ عمنًامامت را یانگرزاب دصاقم یارب تاعالطا رانتشا اب تفالخم نچنیمھ و ،دناشب

 تساهدیدگر فیعرتیورتکیراد یا و مانھارتسھرفتالعاطا انونعبھکیتالعاطا :ودحدم عنم ھنیزگ.2
 یخلادترااتشان لماشتاس نکممننیچمھودرگی رراق FCPS از خارج یانضاقتم سرستد رد تاس نکمم
 مومعسرستدردھکیوئدیوی تالوحصمو،اھکسع،زایوجتلیس ،ھرسدمھمالنسھچابکت ھملجزادشابھرسدم
 یروکترایدایوامھنارترسھفتاعالطاھکتاسیعنمندابنایھکدیاشبھاشتدھجوتًافطل.درنگی یمرراق

 ردتاسنکممزنی)نفتلهرامشوندیالولمیای،سردآ،زومآشاند(د"ودحمهدافاست یار"بنواعنبهدشیائاسشن
 لبیقنای اھانمزاسنیاھکدھیواخیمنامرشگا د.ریگراره قدمآ B ای A یھا ھنیگز در ھکیئھانماساز سترسد
 امش ھب C ھنیزگ د.ینک ابختنا ار دروم ود رھ ای B ای Aیھا ھنیگزًفاطل،دننکتفیادر ار مانھارتسھرفتالعاطا
 یستررپستحتیاھھمارنبرایساییاسکعتداولیترانتشازانادتزنرف،نآباخنتاابدھدیم را ناکمانای

 .ددرگ ینثتسم ،سفکریف یتناک یتلود سرامد

 نمجنا سرستد رد را اھ نفلت هرامش و ندیوال لمیای ،زومآ شاند سردآ تسا نکمم FCPS .A ھزینگ •
ھونگاین اھانمزاسًالومعم.دھدرراقھرسدمابطرتبمیاھانمزاسرایسویویتقتیاھانمزاس، PTAs ناربیموءاولیا
 ھمینزردامشابسامتایو)پاچاییکونیرکتال ترو(بص یروکترایدایوامھنرا ترسھفمظیتن یراب را تاعالطا
 مستسی قریطزا را نادتزنرفھرسدمو FCPS یاھماپی لمیای ناچنمھامش.درگی یمراکبھرسدمابطرتبمیاھالیتعف

Blackboard Connect نالیان تروبص )e-Notify(لیمای ،نادتزنرفسردآدھیواخیمنرگا.درکدھیواختفارید 
 .دیکن باختنا را A ھزینگدرگی رراقھرسدمابطرتبمیاھانمزاسسرتسدردنفلتهرامشای،ندیوال

 رد را نفلتهرامشوندیالولمیای ،نادتزنرفسردآھبطوربمتاعالطا ستانکمم FCPS .Bھنزیگ •
 ھبدنواتیمیاتعالطانیچن ھکدھدصخیتش FCPS ھکرتیوصرددھدرراقیرھشویاناست ناگدنایمنسرستد
 .دونشعقوا دیفمھرسدمایزومآشاندھبتامدخھرائا
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 یھرش یا یناتسایھا مانساز یارتخادر تاندنفرز هراربدامھنرا ترسھفتاعالطالقبی نای ھکدیھواخیمنرگا
 .دنیزب تمالع را B ھزینگ،درگیرراق

 دنانم(یعامجتایاھھانرس و،تایسبو،یرداربادص،ودییو،یونزیویتل یاھھمارنب FCPS .C ھزینگ •
 نکمم تالوصحم ھنوگنیا .دوش هدافستا امش دنزرف یداص ای و،رویصت ،مان زا تاس نکمم ھک دکن یم دلیوت )کوفیسب
 یلتودسردامھوسیلبھکتاس نکممو،دوشھختورفایدرنگی رراقهدافتاس درومیشزومآفداھایرابھکتاس
 یداصو،مان،رویاتصدھیواخیمنرگا.دندرگعزیووت ،ھفتاریاتشان،هدیدرگظوفحماھآنپاچقحیانتکسکفرفی
 ھچتابکھمناربزاارنادتزنرف C ھزینگباخنتا( د.ینک ابختنا ار C ھزینگددرگروظمن تدایولتھونگاین ردنادتزنرف

 رد.)ک ھداوخن ینثتسم ھسرمد ھمانلاس

 تاندنفرز یھاسکع شارتنا از FCPS ندرک دودحم ببس C ابختنا و یلک عنم ابختنا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 تکرشطوست ھکیایھودئیوایاھکسعزاهدافستاایراشنتا FCPS د.وشیم،ستاهدشھیھت FCPS طوستھک
 یمن لرتنک ار ستا دازآ یمومع یاھ ھناسر ای و / ،ھعماج ،نیدلاو یارب و دوش یم ھیھت اھدادیور رد رضاح ناگدننک
 یداھاماسرمویصیلحتالغراف،ھرسدمیاھھمارنبیارجاواھشایمنزادنرتاعب اھدداویرواھتیالعفنای.دکن
 تساعا لوط در ار ھا ھناسر یسترسد FCPS ھک ییاجنآ زا ی.شزرو یاھدادیور و ،یسالک یاھ ینامھم ،زوایج
 یراب را شخپایودیوی طضب ،سکعھباھھانرس یرستدس یانتکسکفرفی یولتدسردام،دکن یملرکنت ھرسدم

 .ردک ھداوخبلس ، نداهدرکباخنتا را C ھزینگایتکرشعمن عماجھزینگاھآن ندیلوا ھکیزانومآشدان

 طوست تاس نکممامشدزنرف،دیکن باخنتا را C ھنزیگای یکل عمن ھزینگامشایآھکینانفترگرظرندنودب
 ھمارنبابطرتبمیاھالیتعفردهدافتاس تھجدکنن یمراک FCPS یارب ھک یراجت اتسسؤم ای و FCPS نانککار

 شاندیایاسشنتراکسکع،لامثنواعنھب،درگیرراقودیویھھیتاییردارکسبعدروم FCPS یزشومآیاھ
 شاندیابزیرایرابایمعلمھیلوسبیزومرآاکھمارنبیاربھکیالسکیاھتالیعفزاهدشطضب یاھملفی ایزومآ
 زاودییوھھیتاییردارکبسعھونگرھ،دیاشبهدرکعمن را نادتزنرفامشرگا.درگییمرراقهدافتاسدرومزومآ
 رگم شد ھداوخن دهاد رارق FCPS نانککار از یرغدافراسترسد در دشبا هدشھیھت FCPS ھسیلوبھکنادتزنرف

.داشبزاجمتالیاایلرادفننیواقھسیلوبایودنیکتقفوامنآابًاکتب ھکاین

 ماننواعنب زومآشدان یائاسشن هرامشزاتاس نکمم FCPS در هدشھتفگرکاربیھا ھمنابر .D ھزینگ •
 کیتاس نکممنچنیمھاھھمارنبنای .دکن هدافتاس ترناینت ھبزومآشدان ندشدروا یرابیائاسشن هرامش/ررباک
 ینا برکار نانککار و انوزمآشناد یرسا سترسد در ھکدنکھیھت برکار مان از یورتکیراد یا و مانھارتسھرف
 اھریوکتردای ھونگاین رد)زومآشاندیائاسشن هرام(شنادتنزرفررباکمانھکدیھواخیمنرگا.درگیرراقاھھمارنب
 یرسدست زارا نادتزنرف D ھنیزگ ابختنا( د.ینزب متالع ار D ھزینگدوشروظمن ، FCPS یاھ ھمانرب لخاردد ھک
 .)دکن یمنیثنمست زومآشاندیایاسشن هرامشنامھایزومآشاند ررباکمانزاهدافستااباھھمارنبنای ھب

 سھرمد یا رهواشمتاخدم
 یزشومآتیئھترارقمھرائاروظمن ھب)FCPs(یانتکسکفرفی یولتدسردامیراب،ھرسدمهروامش یاھھمارنب
 ھک ستا عماج یشزومآ ھمانرب کی زا یشخب هرواشم یاھ ھمانرب د.درگ یم ھئارا یشزومآ ئتیھ ھیور و اینیجریو
 و ھسردم رد بتثم راتفر کی ھتج یارب زومآ شناد شرورپ یور رب و ھترفگ رارن قازومآ شناد ھیلک سرتسد رد
 :از دنتبارع ھا ھمنابر ینا.دراد کزمرتهدنیآلغشویگدنز در مالز یھاتھارم سبک
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یرورضیاھھمارنبھمینزرداتدکن يمکمکاھآن ندیلوا ونزاومآشندا ھبھک ،ییلحصتهروشام • 
 ھک دنیامن ابختنا ار سبانم یشزومآ یاھ هرود و اھسالک و دنزومایب هدش ھترفگ رظن رد یاھ نومزآ و یشزومآ
 .تسادفیمیزشومآتاانکمارایوس ،یغلشتاانکما،جالکھبلاقانت وزومآشدان یصیلحتال غرافیراب

 ،یلغش یزیر ھمانرب ھتج مزال یاھتراھم و اتعالطا ات دیامن يم کمک نازومآ شناد ھب ھک ،یلغش هراومش •
 ھرسدمهروامش ھمارنب.درنوآتدسباریلغشتناکاماو،تانسیربدهورد ازدعبتالیصحت،ھا يوزمآکار ،لشاغم
 لح رد رتاھم ؛نارگید یاھزاین و قوقح و دوخ ختانش ھنیمز رد درک دھاوخ کمک نازومآ شناد ھب نینچمھ
 .دننک سبک اتعالطا ،ستا اھنآ یاھ دادعتساو اھیئاناوت ،قئالع فرعم ھک یصخش یاھدفھ نییعت و ؛التکشم

 سالک نازومآ شناد ھمھ ،دننام د (درگ ھئارا یھورگ رتوص ھب تاس نکمم یعامجتا ای یحور هروامش •
 يم ناونع یعامتجا یاھ ترفشیپ ھنیمز رد یمومع لئاسم نآ رد ھک س )الک رد شزومآ قیرط زا نامزمھ مجنپ

 لئاسم یور رب ھک دشاب یم کچوک یاھ هورگ رد یا ھسلج دنچ ای یدرف هرواشم یاھ ھمانرب رتوص ھب ای و دوش
 ای یحور دتم هاتوک هرواشم ھمانرب رد کترش یارب نیدلاو د.راد زکرمت ناگ هدننک کترش زا کی رھ صاخ
یارب د.رک دنھاوخ فتایرد ھیعالطاًابتک ددرگ يم رازگرب کچوک یاھ ھتسد رد ای یدرف رتوص ھب ھک یعامتجا

 مظنیارقربر ورظنمھبھک ھا انحرب در ھلخادم یا /ویماعتجا یا یحورهورشامتدمهتاوکیھا ھمنابر در تکشر
 .داشبیمنیرورضنارسترپسایندیالوتایرض ،داشبیمشخربمثیزشومآطحیمکیو

 رت دکرشزاارناتندزرف، تسا دهمآ 13 ھحصف رھ دک تکرش عنم مرل فیمکت اب دیناوت يم ینامز رھ را دمش
 یشزومآ یاھ ھمانرب رد کترش عنم ستاوخرد .دئیمانعمن یغلش یا یشزومآ،یعامجتا-یحرو هراوشم ایھھمانرب
 یقاب 12 سالکاتیانستبدشپی زایعنییصیلحتیاھلاسلوطردددرگیمتفاریدھرسدمھوسیلبھکیخیرازتا

 نانشدازنرفھکیانستررپسایندیالو.ددرگلطابندیوال ھسیلوبآکتب تکرشعمن تواسخردھکاین رگم،دنامدھواخ
 وطوابضھکلی زایورپی لاقب رد،دینامنیمیستثنمیغلشایییلحصتهروامش یھا ھمنابر در تکشر از ار

 .تاشددھنواختلیومسئ ،یصیلحتال غرافویزشومآھمارنبتاریورض

 یم ارقر هدفاتسادورم شاندنفرز ھسردم در یئمانھاروهورشامیھا ھمنابر در ھکاریبلطامدنناوتیم یندلاو
 تایسبوھبیرسدست قریطزانوامیت ننیچمھ را تاعالطانای .دنایمنبکس ھرسدمروامش با سماتقیرط از دیرگ

FCPS دومن بکس .http://www.fcps.edu

 تیاکاش
 ھیور یتاعر نمض دیناوت يم ،دیراد یتاکش ستا هدش هراشا نادب الاب رد ھک یوققح زا کیرھ دروم رد امش رگا
 ھمینزردامشرگا.دیرگیبسامتھرسدمردیماب)2601 دیدجترارقم(زومآشاندیاھلیتوسئموقوقحھچابکت یاھ
 سؤلمھقطنم رشروپ و زشموآ یسئرتناوعمرتفدابدیابدریداتایکشنادتزنرفیزشومآهدنورپزایرداھگن
 ،یزشومآبالطم،یجسن رظنابطارتباردناقتوقحھکدیردا روابامشرگا،هوالعب.دیرگیبسامتندتزنرفھرسدم

 شدان یاھ هدنورپ حالاص ای یرسزاب ،شرتا رد تمدخ یارب مان تثب ،یدنب تاایشمزآ ،تاعالطا زا یرتاجت هدافتاس
 یدناوت يم ت،سا یدهردگ ضنق زومآ شناد ندهورپ تاعالطا رد یصوصخ میرح ظحف ای ی،روتکریاد تالعاطا ،وزمآ

Family Policy دریدا لارساهرداانایب را دوختایکش Compliance Office, U.S. Department of 
.Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington D.C. 20202-4605 
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 درنگی یمرارق دهافستا ردوملوعممروطب کھ یائھرمفو ره،مدی تھیئ قرراتمواھھیور
 قوقحھچابکتھملجزاهردیمتیئھترارقمواھھویرھکلی :درکداپییرسدست ترارقمواھھویرھبنوامیت ھونگچ
 یتاس وب ھب اھنآ ھب یبایتسد یارب ست.ا دوجوم FCPS تایس بو رد ،زومآ شدان یاھؤلیتمس و

www.fcps.edu ودیروب Policies and Regulations کیلماشھک،وجستجھقیرطکی.دنیکوججست را 
 یرسدست ترنینتاھبامشرگا.تاس هدیدرگھرائا،داشبیمهرامشوفورح،نویاعن ھبطوربمیامھنرا ترسھف
سامت ھرسدم ردیم ابًافطل دینک ھظحالم ار اتررقم ای ھیور زا کی رھ یپاچ یاھ ھخسن ھک دیتسھ دنمالقع و دیرادن
 .یدریگب

 ابآفطل،دکنی رورمتاس هدیدرگفیوصتاجیناردھک را یبالطمزاکیرھدیایلمامشرگا:ھامفر و ترشیبتالعاطا
 .دییرگبسمات تاندنفرز ھسردمبا ھامفرهباردر ترشیبتالعاطابسکیارب.دییرگبسمات تاندنزفرھسدرم یردم
 یور و دینک عوجر www.fcps.edu ھبایو،دیرگیبیکپ مرفزادیردا زانی مرفزاھخسنکیزاشبی ھبامرشگا

 .دکنی ککلی Opt-Out Booklets تکرشعمن ھچابکت
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)5 ھحفص در اتیئجز(مومعیبرا یورتکیردا ایامنھرا ستھرف اتعالطاراشتنااب فتلاخم
 _______________________________ ز:ومآ شناد امن

 ___________________________________ھ:سردم امن

 دیھاوخ می رگا ر.یخایدوشھتشاذگنارگدی راختیاردنادتزنرفیرورکتایدتاعالطااآی دکنی باخانت ھکدریادارقحنای اشم
و هدرک باخانت نائیپ تسمق ردار بسامن یاھ ھزینزگایکیًافطل،دکنی دودحم نادتزنرف یاربار یرورکتاید تاعالطا راشانت
 لییصحت لاس ایرب باختنا نیا د.ینادرگرب ناتدنزرف ملعم ای یلصا رتفد ھب ھرسدم ییاگشزاب زا مود ھتفھ ات ار مرف نیا

مستسی ایهدشلصیحلتا رغافنادتزنرف،راگ،دچنرھد.درگ می 20-2019 لییصحت لاس لماش طقو ف دشاب می 2019-20
FCPS دکن کرتار،FCPS ردنادتزنرفھکیانزم ردترکشعمن درومرداشم باخانت نریخآھبناچنھمFCPS ترکش 

 .دشابینم رتبمع ناابتخانت رگدی ھکدیھدعطالا FCPSھباشم ھکاینرگمدراذگمی مارحتاتساھشتاد

 ھکتسامعن ندیبنایھکمستھهاآگنم .دینکن رشتنم ار دمنزری فصخش تاعالطا زا کی چیھ :یلکعمن ھزینگ_____
 ھچابکت لثم ،دریگ مي راروم قمع رایتخارد آلومعم ھک ھسردم کرادم زا دش دھاوخ نیثتسم دمنزرای فھسکع و تاعالطا

 و شیزرو ایھتیلاعو ف ،ریاختاف دراوم ریاس و زاتمم نازومآ شناد تسرھ، فلییصحتلا غراای فھ ھمانرب ،ھسردم ھمانلاس
ھسردمابطتبرمیاانھزماسسرستدردمدزنرفهرابردیرورکتایدتاعالطاھکتسامعن ندیبنای نچنیھم .ترتآ یھا ھمنابر
یمهدافستاتالیغتب یاربھکیدارفاای،یرشھ ویانستایادگیھایننم اییویتقتیاانھزماس، PTAsناربیموءالیوانجمان لمث
د.شاب زاجم نیاتسا ای لارده فژیو نیناوس قاسارب ای و شماب ھتشاد تقافوم نآ ابًابتک نم ھکنآ رگم ترفگ دھاوخن رارد قننک
 بو شار،تنا ی،توص یھاارون یا ھا،ویدیو ی،نوییزولت ھمنابر ءجز نم دنزرھ فک تسا نیعم نادب نیا ھک تمسھ هاگآ نم ،هوالعب

 ات( عیمج طابترا لئاسو و وممع سرتسد رد و هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک سیاکع تالوصحم و عیامتجا ایھ ھناسر ،تیاس
 د.وب دھاوخن دریگ می رار) قدشاب می FCPSلرکنت رد ھسردم تاعاس لوطرد اھنآ ھب سیرتسد ھک دیح

 ھنیزگ یارب ھک یدرادن یزاین امش ید.ا ردهک باختنا ار ریز ھنیزگ راھچ مامت راکوددخ روطب امش ،الاب ھنیزگ باختنا اب
 .دینک ماقدا ودحدم عنم

 ای و دروم کی( ءانثتساب ،دھید راشانت ار دمنزرری فوتکریاد ای و امنھار تسرھت فاعالطا دیانتو یم اشم :دودحم عمن ھزینگ
):دزنیبتالمعاردراومھھم

 نایبرم و ءایلوا نمجنا سرتسد رد ار اھ نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،سردآ تاعالطا دانیتویمن اشم.Aھزینگ_____
PTAs ،یاھلایمی ناچنھم نم.دھیدرارقھسردمابطارتباردیاانھزماسرایسوییتوقتیاانھزماسFCPS ھسردم و 

د.رک مھاوخ تافیرد)e-Notify(ینالنا تروبص Blackboard Connect متسیس قیطراز ار مدنفرز

 و نیاتسا ایھنامزاس ھب ار نفلت هرامش و ،نیدلاو لیمیا ،دمنزرس فردآ ھب طوبرم تاعالطا دنیاتو یمن امش .B ھزینگ _____ 
.یدھدھئراایرھش

طبضایودیوی ،نوزیویلتیاھھامرنبزاکیچیھ ایربوا ایدصای،ریوصت،دمنزرام فنزا دانیتویمن امش .C ھزینگ _____ 
 لئاسو و وممع سرتسد رد هدش ھیھت FCPS ھلیسوب ھک سیاکع تادیلوت ،عیامتجا ایھ ھناسر ،تیاس بو ،تاراشتنا ،ادص

 د.ینک هدافتسا ،دریگ می رار) قدشاب می FCPS لرتنک رد ھسردم تاعاس لوطرد اھنآ ھب سیرتسد ھک دیح ات( عیمج طابترا
).دکن یمنیستثنمھسردمھمالناسھچباکت زاار اندتزنرفھزینگ این(

 یا و مانھارتسھرف ارفزامنر در ارمدنفرز FCPS زوآم شاندیائساشن هراشم دانیتویمنامش .D ھزینگ______
 مستسی ھب ندش دراو زا ار ناتدنزرب فاختنا نیا( د.یھد رارد قنشاب می FCPS نازومآ شناد ریاس سرتسد رد ھک ریوتکریاد
 تینرتنیا ایھ هژورپ ای ،ریورض شیزومآ ایھ ھمانرب رد تکرش ایرب FCPS وزمآشنادیئساناشهمارش از هدفاتسا با
.)درک دھاوخن یثنستم ،شانسالکمھ اب کرشتم
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                              ______________________ ________________________________________ 

-) ارددھمااد (-

 هدشرکذ الاب رد ھک ار تیاعالطا راشتنا دناوت می تیلایا ای لاردف نیناواص قخ دراوم زا ضیعب رد ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل
 رد دوجوم تاعالطا راشتنا اب امش رگا تیح دنادب ریورض دنا ھترفگرارد قییات دروم ھک ئیاھداھن ای اصخشا ھب تسا
.دشیاب هدرکن تقفاوم یرورکتاید

الماک و ردهک ھعلاطم ار الاب ره دشد رکی ذاھ ھنیزگ ھکنیا رگم یدنکن ءاضما ار نیئاپ تمسق  !دیراھدگن تسد
 د.یا ردهک کرد

 خیتار نیوالد ءاضما

 FCPS 2019-20 Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 12 ھحفص



       

    

                   
        

    
             

     

    
    

     

     

      

         
           

           
   

   

  

 
   

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )دینک ھظحالم ار 8 ھحفص تیائزج زا عالطا یارب( ھسدرم در هوراشمیاھھمانربیاربتکشر عنممفر

 ینمودتاوهدومنلیمکتارمرفینا،دیمانتکشرھسدرمهورشامھمنابر در تاندنفرز دیاھوخینمھکیتورصدرطقف
 .دھیدلویحتنادتزنرفمعلماییصلارفتدھبھرسدمیایگشزابزاھفتھ

 نآ تارثا و ودب ھداوخ ءارجا لباق ددرگ یم تفایرھ دسرمد ھلیسوب ھک یزور زا اترواشم رد کترش عنم ستاوخرد
 عمن تاسوخردھکراینگم ،ندامیمیاقب FCPS رد 12 سالک تا یتانسدبشپی زاینعییصیلحتیھاسال لوطرد
.ددرگ لطاب زومآ شناد ندیلوا ھیلوسبًاکتب تکرش

 رد ،_____ سالک رد ،___________________________________ مدنزرف ھک میامن یم ستاوخرد نم
:دیامنن تکشر یرزیھا ھمنابر

.ددرگیمھرائاواھرسدمھوسیلبھکیزشومآهروامش _____ 

.ددرگیمھرائاواھرسدمھوسیلبھکیغلشهروامش ______ 

 .ددرگیمھائراواھرسدمھوسیلبھکیغلشهروامش ھمارنب _____ 

طیحم کی و مظن یرارقرب یارب اھ نارحب رد ھلخادم ای /و یعامتجا-یحورتاورشامتدمهتاوکیھا ھمنابر در تکشر یابر
تارواشمیاھھامرنبردترکشزامدزنرفعمن ابھکمستھهاآگنم.دشابینمیرورضندیلاوتایضرشخربثمیشزوآم
یورپی یلصیحلتا رغافویشزوآم ھامرنبتاریورضوطابوضھلیکمدرگنمئطماتتشادمھاوختلیوسئم،یلشغ اییلصیحت

 .دردگ راجاوهشد

 : _____________________________________ناستررپسایندیلاوءاضام

 _____________________:خیتار

 : ______________________________________زومآ شناد امن
 )دسییوبن یسلیگان یاانوخفورحابًافطل(

_____________________________________ :زومآ شندا ھسرمد
 )دسویبن یسلیگان ینااوخ وفحر با ( 
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_____________________________ 

____________________________ ____________________________________________ 

 20-2019 ترکش عمن تساوخرد یاھمرف
 K-8یاسھکال

 هدافتسا تھج یلصیحتلا غارف نشج یاھسکع ھب طوبرم تاعالطا ارشتنا اب تفلاخم
 یرتجا
 3) ھحصف رد تایئزج(

 و هدرکلمیکت را مرفنای ،ددرگنرنتشمیراجتویاتغتبلی دصاقمیرابنادتزنرفتاعالطاھکدھیواخیمامرشگ(ا
 )ید.ھل دیوحت ناتندزرم فلعم ای ھسرمد یلصا رتھ دفب ھسرمد ییاشگزاب زا موھ دتھف ات ارنآ

 : _________________________ زومآ شاند مان

 : ___________________________ھسردم امن

 )دییسوبن ییسگلان یاانوخفورحابآفطل-زومآ شناد مانع: (وضوم

 ای و امھنرا ترسھفرد هدمآ تاعالطا رایس و ،سردآ ،مان ھلمج از ،مدنفرز یصخش تاالعطا شارتنا با من
 مدزنرفیخصشتاعالطادوانتیمن FCPS ھکتاس یعنمنای ھبنای .مستھفالخمیراجتدصاقمیاربیروکتردای
 .دھدرراقکردامدیایتیاھسویرسومانتبثھملجزایاتمدخاییدولیتیاھتکرشسرستدردرا

 یم 20-2019 یحصیلتلاسلماشطقفوداشبیم 20-2019 ییلحصتلاسیرابنمباخنتاھکمتسھهاگآنم
 ھبناچنمھ FCPS ،دنک کرت ار FCPS متسیس ای هدش لیصحتلا غرام فدنزرر فگا ھک متسھ هاگآ نم نینچمھ د.درگ
 رداگذ یممراحتاتاس ھاشتدتکرش FCPS در مدنفرز ھکینماز در تکشر عنمدورم در من بخاتنا ینخرآ
 .دناشبیمنرعتبماھابخنتا مھدعالطا FCPS ھب نم ھکراینگم

 خریتا نیدالوءمضاا
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