
    
 
    
 
 

 

 

 

        
 
 

         
 

                   
           

                
                 

                  
               

    
 

               
                 

                
                

                    
 

                     
                       

                       
       

 
                   

           
s  6وستكون متوفرة أيضا في مكتب األرشاد المدرسي في مدرسة الطالب بدءا من 

    
 

    يرجى مأل اإلستمارة المرفقة وإعادتھا الى المستشار التربوي في ا     
      2017.  

 
إذا كانت   5714234270 في مكتب سالمة وصحة الطالب على رقم الھاتف     

      
    

  المخلص،  
 
 
 

  Scott S. Brabrand, Ed.D.  
  المدير العام للھيئة التعليمية  

 
 

    
    

 
  

ARABIC 

 Scott S. Brabrand, Superintendent 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church, Virginia 22042 

2017
 22
 

 :الثانوية أو المتوسطة المدارس لطالب الشرعيون األوصياء/األمور أولياء

 مقاطعة في الشباب إستطالع لىع افلإلشر كساففير مقاطعة في الرقابة مجلس مع سوية فيرفاكس مقاطعة في التعليمي المجلس يعمل
 http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm طالراب على امع كل في األستطالع ھذا نتائج شرن يتم .فيرفاكس
 المقاطعة، في للشباب الخدمات تقديم ومؤسسات ب،للشبا والقيادة التوجيه راتامھ تعليم وفوصف س،راالمد في الموظفون ويستخدمھا
فيًأيضا ستخدمُي كما .تمعجوالم المدارس في المتوفرة والتدخل الوقاية برامج فعالية مدى لتحديد الربحية غير المحلية والمؤسسات
 المتعلقة وماتالمعل عن األبالغ يتم ولن ألستطالعا في المشارك يةوھ عن التعريف يتم لن .اإلحتياج ومجاالت تغيرةالم زعاتالن تحديد
خالل الثانوية المدارس ولطالب األنجليزية اللغة حصة خالل المتوسطة المدارس لطالب بالنسبة االستطالع أجراء سيتم .باألفراد
 .األجتماعية راساتدال حصة

 .لسالمةاو البدنية والصحة والنفسية العقلية والصحة الخطرة، السلوكيات حول أسئلة فيرفاكس عةطاقم في الشباب أستطالع يطرح
 بموجب المصروفة األدوية أو العقاقير أستخدام وءس أو والمخدرات الكحولية روباتشالم بأستخدام المتعلقة السلوكيات حول أسئلة ھناك
 على واإلستقواء ھيبرالت لق،قوال رابطباألض الطالب أصابة األكتئاب، مثل مواضيع حول أضافية سئلةأ توجد كما .طبية وصفة
 الدراسية المراحل في للطالب الجنسي السلوك تناول األستطالع سيتضمن فيما الشخصية، الصحة حول وأسئلة حرشتوال األخرين،
 .والسالمة بالصحة تتعلق محددة وقائية ملاوع حول الطالب على لةأسئ طرح سيتم كما .فقط عشرة والثانية والعاشرة الثامنة

االجابة على مجبر غير الطالب .بذلك رغبتم أذا فيه للمشاركة للطالب السماح عدم لكم يحق كما األستطالع على العطألا لكم يحق
 .أخرى أسئلة أية عن اإلجابة وعدم التوقف يختار قد أو عليه اإلجابة في باألرتياح يشعر ال كان إذا األستطالع أسئلة من سؤال أي عن
 رغبتم أذا المرفقة األستمارة تعبئة أكمال في الخيار لديكم لكن الع،طاألست ھذا في البطلا من ممكن عدد أكبر يشارك أن نأمل حين في
 .فيه المشاركة من الطالب سحب في

 أمور أولياء ألطالع االستطالع ھذا من نسخة ستتوفر.2017الثاني تشرين/نوفمبر 8-17 بين ما الفترة في االستطالع إجراء سيتم
/studenthttps://www.fcps.edu/resources- التالي الرابط على األنترنت شبكة على عليھا الشرعيون األوصياء أو/و الطالب

afety-and-wellness/youth-survey 
.2017 ألولا تشرين/أكتوبر

 االستطالع، في الطالب بمشاركة الترغبون كنتم أذا
 الثاني تشرين/نوفمبر 6 يتجاوز ال موعد

 لديكم المنسق Stefan Mascoll بـ االتصال يرجى
 .االستطالع حول راتاأستفس أو أسئلة

 أيلول/سبتمبر

SSB/frk 

ً ً 

في  لمدرسة

--

LS-SSAW-FC Youth Survey Opt Out HS 

http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm
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 لعام فيرفاكس مقاطعة في الشباب إستطالع
 أنسحاب أستمارة

2017
 

مدرسة في تربويلا المستشار لىا أعادتھا يرجى .االستطالع في أبنتك/أبنك مشاركة في ترغب ال كنت اذا فقط اإلستمارة ھذه أمأل

2017. الثاني تشرين/نوفمبر 
6 يتجاوز ال موعد في الطالب 

 نشاط تعيين سيتم بأنه أفھم أنا .
2017امعل اكسففير مقاطعة في للشباب ريسلا العطتسإلا في تيأبن/أبني كةراشم على أوافق ال أنا
 .االستطالع راءجإ فترة أثناء للطالب بديل

 ):بوضوح الكتابة يرجى( الطالب اسم

 :الدراسية المرحلة ):بوضوح الكتابة يرجى( الطالب مدرسة


:الشرعي الوصي أو الطالب أمر ولي توقيع 


