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 مرحلھ -5
 روند ثبت نام 

 12-1 پایھ ھای
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

  معیارھا را بررسی کنید :. صالحیت1
 دنباشساکن فیرفکس کانتی باید کودک 

 سالھ باشد  5سپتامبر  30حداقل تا کودک باید 

 

 محل ثبت نام را مشخص کنید . ثبت نام: 2

خانواده ھا برای تعیین بھترین مکان برای ، ھر زمان در طول سال تحصیلی 12الی  1ھنگام ثبت نام دانش آموز مقطع 
 ثبت نام ، باید پرسشنامھ زبانی کھ در منزل صحبت می شود (زبان خانگی) را تکمیل کنند. 

 https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf  پرسشنامھ زبان خانگی
 

 زبان مشخص شده باشد؟ تنھا بھ عنوان انگلیسی اگر در پرسشنامھ زبان
 

 
 ثبت نام می گردد. مدرسھ محلیدانش آموز در 

 استفاده کنید: FCPSمحلی در منطقھ خود از مرزیاب مدارس  ھبرای جستجوی مدرس
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 

 
 

 و ...  زبان دیگری مشخص شده باشد عالوه بر زبان انگلیسییا  غیر از زبان انگلیسیاگر در پرسشنامھ 
 

 کرده باشد...  تحصیل ایاالت متحده مدرسھ داخلدانش آموز آخرین بار در یک 
 

 کرده باشد...  تحصیل یالملل نیبدانش آموز آخرین بار در یک مدرسھ 
 

 ثبت نام می گردد. مرکز پذیرش ثبت نام دانش آموزدانش آموز در نزدیک ترین 
 

 برای جستجوی نزدیک ترین مرکز بھ محل سکونت خود استفاده کنید. از لینک زیر 
https://www.fcps.edu/node/34104 
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 . ثبت نام: برای ثبت نام باید بھ کجا مراجعھ کرد؟ 2

 ھر زمان در طول سال تحصیلی ،  12الی  1ھنگام ثبت نام دانش آموز مقطع 
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 از لینک زیر برای جستجوی نزدیک ترین مرکز بھ محل سکونت خود استفاده کنید.
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 

 را تکمیل کنید. 3بت نام دانش آموز مرحلھ توجھ:  لطفاً قبل از بازدید از مدرسھ محلی یا مرکز پذیرش ث
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  معیارھا را بررسی کنید :. صالحیت1
 دنباشساکن فیرفکس کانتی باید کودک 

 سالھ باشد  5سپتامبر  30حداقل تا کودک باید 

 

 محل ثبت نام را مشخص کنید . ثبت نام: 2

خانواده ھا برای تعیین بھترین مکان برای ، ھر زمان در طول سال تحصیلی 12الی  1ھنگام ثبت نام دانش آموز مقطع 
 ثبت نام ، باید پرسشنامھ زبانی کھ در منزل صحبت می شود (زبان خانگی) را تکمیل کنند. 
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 زبان مشخص شده باشد؟ تنھا بھ عنوان انگلیسی اگر در پرسشنامھ زبان
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http://boundary.fcps.edu/boundary/ 

 
 

 و ...  زبان دیگری مشخص شده باشد عالوه بر زبان انگلیسییا  غیر از زبان انگلیسیاگر در پرسشنامھ 
 

 کرده باشد...  تحصیل ایاالت متحده مدرسھ داخلدانش آموز آخرین بار در یک 
 

 کرده باشد...  تحصیل یالملل نیبدانش آموز آخرین بار در یک مدرسھ 
 

 ثبت نام می گردد. مرکز پذیرش ثبت نام دانش آموزدانش آموز در نزدیک ترین 
 

 برای جستجوی نزدیک ترین مرکز بھ محل سکونت خود استفاده کنید. از لینک زیر 
https://www.fcps.edu/node/34104 
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 د ن باشساکن فیرفکس کانتی و والدین باید کودک 

 سالھ باشد  5سپتامبر  30حداقل تا کودک باید 

 

 . ثبت نام: برای ثبت نام باید بھ کجا مراجعھ کرد؟ 2

 ھر زمان در طول سال تحصیلی ،  12الی  1ھنگام ثبت نام دانش آموز مقطع 
 

خانواده ھا برای تعیین بھترین مکان برای ثبت نام ، باید پرسشنامھ زبانی کھ در منزل صحبت می شود (زبان خانگی) را  
 تکمیل کنند. 

 https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf  پرسشنامھ زبان خانگی
 

 زبان مشخص شده باشد؟  تنھا بھ عنوان انگلیسی اگر در پرسشنامھ زبان
 

 
 ثبت نام می گردد. مدرسھ محلی دانش آموز در 

 استفاده کنید: FCPSمحلی در منطقھ خود از مرزیاب مدارس  ھبرای جستجوی مدرس
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 

 
 

 زبان دیگری مشخص شده باشد؟ عالوه بر زبان انگلیسییا  غیر از زبان انگلیسیاگر در پرسشنامھ 
 

 ثبت نام می گردد.  مرکز پذیرش ثبت نام دانش آموز دانش آموز در نزدیک ترین 
 

 از لینک زیر برای جستجوی نزدیک ترین مرکز بھ محل سکونت خود استفاده کنید.
https://www.fcps.edu/node/34104 

 
 

 را تکمیل کنید. 3بت نام دانش آموز مرحلھ توجھ:  لطفاً قبل از بازدید از مدرسھ محلی یا مرکز پذیرش ث
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FARSI 5- مرحلھ 
 روند ثبت نام 

 12-1 پایھ ھای
requirements-registration-https://www.fcps.edu/registration/general 

 
 

  معیارھا را بررسی کنید :. صالحیت1
 دنباشساکن فیرفکس کانتی باید کودک 

 سالھ باشد  5سپتامبر  30حداقل تا کودک باید 

 

 محل ثبت نام را مشخص کنید . ثبت نام: 2

خانواده ھا برای تعیین بھترین مکان برای ، ھر زمان در طول سال تحصیلی 12الی  1ھنگام ثبت نام دانش آموز مقطع 
 ثبت نام ، باید پرسشنامھ زبانی کھ در منزل صحبت می شود (زبان خانگی) را تکمیل کنند. 

 https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf  پرسشنامھ زبان خانگی
 

 زبان مشخص شده باشد؟ تنھا بھ عنوان انگلیسی اگر در پرسشنامھ زبان
 

 
 ثبت نام می گردد. مدرسھ محلیدانش آموز در 

 استفاده کنید: FCPSمحلی در منطقھ خود از مرزیاب مدارس  ھبرای جستجوی مدرس
http://boundary.fcps.edu/boundary/ 

 
 

 و ...  زبان دیگری مشخص شده باشد عالوه بر زبان انگلیسییا  غیر از زبان انگلیسیاگر در پرسشنامھ 
 

 کرده باشد...  تحصیل ایاالت متحده مدرسھ داخلدانش آموز آخرین بار در یک 
 

 کرده باشد...  تحصیل یالملل نیبدانش آموز آخرین بار در یک مدرسھ 
 

 ثبت نام می گردد. مرکز پذیرش ثبت نام دانش آموزدانش آموز در نزدیک ترین 
 

 برای جستجوی نزدیک ترین مرکز بھ محل سکونت خود استفاده کنید. از لینک زیر 
https://www.fcps.edu/node/34104 
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    https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents

 را تکمیل کنید. 3توجھ:  لطفاً قبل از بازدید از مدرسھ محلی یا مرکز پذیرش ثبت نام دانش آموز مرحلھ 
 
 
 مدارک الزم را تھیھ و با خود بیاورید اسناد: . 3

 اسناد اثبات اقامت در فیرفکس کانتی 
 اثبات سن کودک (شناسنامھ)  
 کودک و سالمت اطالعات پزشکی 

https://www.fcps.edu/registration/general- برای کسب اطالعات بیشتر بھ لینک زیر مراجعھ کنید
requirements/documents-registration 

 
 

 فرم ھا: لطفاً جای خالی را پر کنید . 4

 (لطفاً قبل از مراجعھ تماس بگیرید تا فرم ھا آماده تحویل باشند). تحویل بگیریداز دفتر اصلی مدرسھ و/یا مراکز پذیرش 
 

  والدین باید برای ھر کودک یک فرم جداگانھ تکمیل کنند.
 

 :  می توانید فرم را از طریق لینک زیر دانلود کنید
https://www.fcps.edu/registration/forms 

 
 
 

 وقت مالقات: یک وقت مالقات ترتیب دھید . 5
 

 از قبل با مدرسھ محلی  
 ) 2 یا نزدیکترین مرکز پذیرش تماس بگیرید (مرحلھ

 
 )3  ھمھ مدارک مورد نیاز (مرحلھ

 ) 4 را ھمراه بیاورید (مرحلھ و فرم ھای تکمیل شده
 

 حداقل یکی از والدین در موقع ثبت نام باید  
 ھمراه با کودک حضور داشتھ باشد

 
 مسئولین ثبت نام ما می توانند در ھر زمان  

 بھ شما در ثبت نام کودکتان کمک کنند 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اسناد: چھ مدارکی را باید تھیھ کنید و ھمراه با خود بیاورید؟. 3

 اسناد اثبات اقامت در فیرفکس کانتی 
 اثبات سن کودک (شناسنامھ)  
 کودک  و سالمت  اطالعات پزشکی 

https://www.fcps.edu/registration/general- برای کسب اطالعات بیشتر بھ لینک زیر مراجعھ کنید 
requirements/documents-registration 

 
 

 فرم ھا: لطفاً جای خالی را پر کنید. 4

 (لطفاً قبل از مراجعھ تماس بگیرید تا فرم ھا آماده تحویل باشند).  تحویل بگیرید از دفتر اصلی مدرسھ و/یا مراکز پذیرش 
 

   والدین باید برای ھر کودک یک فرم جداگانھ تکمیل کنند.
 

 : می توانید فرم را از طریق لینک زیر دانلود کنید 
https://www.fcps.edu/registration/forms 

 
 
 

 وقت مالقات: یک وقت مالقات ترتیب دھید. 5
 

 از قبل با مدرسھ محلی   
 

 )2 یا نزدیکترین مرکز پذیرش تماس بگیرید (مرحلھ
 

 )3 ھمھ مدارک مورد نیاز (مرحلھ 
 

 )4 شده را ھمراه بیاورید (مرحلھو فرم ھای تکمیل 
 

 حداقل یکی از والدین در موقع ثبت نام باید ھمراه با کودک حضور داشتھ باشد 
 

 مسئولین ثبت نام ما می توانند در ھر زمان بھ شما در ثبت نام کودکتان کمک کنند 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اسناد: چھ مدارکی را باید تھیھ کنید و ھمراه با خود بیاورید؟. 3
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requirements/documents-registration 

 
 

 فرم ھا: لطفاً جای خالی را پر کنید. 4

 (لطفاً قبل از مراجعھ تماس بگیرید تا فرم ھا آماده تحویل باشند).  تحویل بگیرید از دفتر اصلی مدرسھ و/یا مراکز پذیرش 
 

   والدین باید برای ھر کودک یک فرم جداگانھ تکمیل کنند.
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 از قبل با مدرسھ محلی   
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 حداقل یکی از والدین در موقع ثبت نام باید ھمراه با کودک حضور داشتھ باشد 
 

 مسئولین ثبت نام ما می توانند در ھر زمان بھ شما در ثبت نام کودکتان کمک کنند 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اسناد: چھ مدارکی را باید تھیھ کنید و ھمراه با خود بیاورید؟. 3
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 اثبات سن کودک (شناسنامھ)  
 کودک  و سالمت  اطالعات پزشکی 

https://www.fcps.edu/registration/general- برای کسب اطالعات بیشتر بھ لینک زیر مراجعھ کنید 
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