
 
 

 
    

 
               

               
                  

                     
  

                   
                   

   

                  
              

   
                   

                 
 

                 
                  

       
 

       

    
  

  

  
 
  

       
 
 

 
              

                    
                    

                
                 

   

                      
           

  

 

 

 

FARSI 

NOTIFICATION OF TESTING 
SOL Non-Writing Assessments, End-of-Course 

 :مترمح ناتسپرسر ونیدالو

 _____________ _ نیب)EOC( رهود انیاپ) SOL( اینیجریو یریگدای یاھدرادناتسا نموزآیبایزرادنچ ای کی امش زومآشناد
 بر نیلوئسم .دندگر یم گزاربر سردام در یروضح تروص ھب SOL یاھ یابیزرا ھلیک .تشاد ھداوخ ________________ و
 تروص رد د.نھدیم عالطا ماش بھ و دننکیم یزیرمھنارب وی یراب ار یصاخ یاھ نومزآخیرات ،امش وزمآشندا یدفر یاھازین ساسا
 عالطاھسدرمھبتقوعسرا در افلط ،دوشیمھسدرم از ناتدنفرز تبیغھب نجرمھکینیبشیپلباقریغویرارضطاداروم از العطا
 .دیھد

 غارفھبطوبمر یاھتیدکر دییأتیبرا تسانکممیرخبو،تسا ازیندروملدرافنیناوقساسا بر SOL یاھ یبایارز از یبرخ
 / ولاردفیمزاال یاھتیدرکبسکیراب را SOL EOC یراتشون یرغ یاھ نومزآ یرز لودج.دشاب زاین دروم ناتسریبد زالیصحتلا
 .دھد یم ناشن هدییات ای

و تایضایر ، ندناوخ ثحابم رد SOLونمزآکی،۱۲یلا۹یاھھیاپنزاومآشندا ھبسدارمددار یممزاال لدرافنوناق ●
ناتسا و ھقنطم ،ھسدرم ،ناتسپررس/نیدالو ھب را زومآ شندا تفشریپ ھب طوبمر تاعالاط اھ یبایارز نیا .دنھد ھئارا مولع
.دنھد یم ھئارا

یلیصحتلاغارف درداناتسا طیشرا ندرک هدروبرآ یراب را یرورض یاھ تیدکر ھک دنکیم مزمل را نزاومآ شندا ناتسا ونناق ●
 بسکتساهدشصشخمهرودییزرھمانربویلیصحلتاغارفتامزاال تیاسبو در ھکرونطامھ،ھتفشریپشزومآمپلید با
نومزآ)requirements-and-course-planning-https://www.fcps.edu/academics/graduation(.دننک
 دکرملع یبایزار ،لاح نیا اب .تسا نزاومآ شندا یبرا یورضرهدش دییأت یاھ تیدرک بسک شور نیرت لوادتم SOL ایھ
یارب یریگد ھنزیگ تسانمکم اینیجریو یشزومآ تئیھ طسوت هدش دییات نیزیگاج یاھیبایزراای )عیامتجاتامیلعت در طق(ف
 .دباش ماش زومآشناد یارب صاخ یاھ تیدرک دیأیت

 را یترشیبتاعالاط)https://www.fcps.edu/node/43148(ناتسریبد عطقم SOLیبایزراھب طوبرم لوادمت تالاوس تیاس بو
یبازیرارد ناتزومآشناد دیتسین لیام رگا.دھد یم ھئارا)FCPS(یتناک سفکریف یتلود سرادم SOL EOC یاھ نومآز دروم در

SOL نومزآ در تکشر از فراصنااینتداخنا یقوعتھبیبرا یمیمصت ھر ،لاحنیااب.دیدار فصرانا حق ،دنکترکش SOL اب دیاب 
 تیاس بو د.درگ مھارع فقوم ھب ییلصتحال غارف در هوقالب ایھدمایپ ھنوگھر لماک یسررب ناکما ات دوش مانجا ھسدرم نیلوئسم تروشم

رد دروم نیارد یرگی یممصت امھنگار یمھم تاعالطا)https://www.fcps.edu/node/34277(یبایارز در تکرشفراصنا حق
 د.ھد یم رارا قمش رایتخا

 رد .دشاب یم سرتسد در هام ھس ضرع در ParentVUE (SIS)وزمآشندا تاعالاط متسیس رد SOLیبایزرا جایتن ،داروم رثکا در
 سامت ناتدنزرھ فسردم رد نومزآ یگنھامھ لوئسم/یبرم ای و دوخ دنزرر فواشم اب افطل ،SOL نومزآ هاربرد لاوس ھنوگ ھر تروص
 .درییبگ

یعاتمجا تایملعت یسیلگنا مولع تایضایر  سورد

هدحتم تالای و اینیجریو خیرات ا
 ۱ ناھج خیرات
 ۲ ناھج خیرات

دنناخو  یسانش تسیز
 یمیش
 یسانش نیمز

 ۱ ربج
 ۲ ربج
 ھسدنھ

 تتس

LS-Tests-SOL EOC NW Parent Notification 

https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning
https://www.fcps.edu/node/43148
https://www.fcps.edu/node/34277

	NOTIFICATION OF TESTING

