
 

 

 

 دروس مربوط بھ اذیت وآزار جنسی در فیرفکس کانتی
 فرم درخواست منع شرکت

 6 الی 4 دانش آموزانی کھ دارای معلویلت ھای جزئی میباشند، کالسھای
 

 

 

داده اگر شما مایلید فرزندتان را از شرکت در کالس مربوط بھ دروس اذیت و آزار جنسی کھ بوسیلھ مشاورین مدرسھ ارائھ 
 لطفا این فرم را کامل کنید و بھ مشاور فرزند خود تا قبل از شروع کالس برگردانید. ،میشود منع کنید

 
تاریخ کالسھا در مدرسھ فرزند شما کھ در نامھ درون کولھ پشتی دانش آموز درج شده (بھ منزل) ارسال میگردد و ھمینطور از طریق پیغام 

Keep-In-Touch  .دانش آموزانی کھ ھم اکنون از سرویس مشاوره منع شده اند بطور خودکار از لطفاً توجھ داشتھ باشید ارائھ داده میشود
 ParenVueدر حساب  FCPS 24/7کالسھای دروس اذیت و آزار جنسی نیز منع خواھند شد.  والدین/سرپرستان میتوانند دروس را از طریق

 خودشان مالحظھ کنند.
 

آنھا موظف ھستند کھ خود و فرزندشان را از روند گزارشات در  ،ع شرکت فرزندانشان را از این دروس انتخاب کننداگر والدین و سرپرستان من
 در کتابچھ حقوق و مسؤلیتھای دانش آموز آمده است آشنا کنند. ،2601و رفتارھای پسندیده کھ بر اساس مقرارت  ،تعاریف ،مدرسھ

 
فرم ندارید مگر اینکھ تصمیم بگیرید فرزندتان را از شرکت در دروس مربوط بھ اذیت و  لطفاً توجھ کنید: شما نیاز بھ ارسال این

 منع کنید.  6 الی 4آزار جنسی برای دانش آموزانی کھ معلولیت ھای جزئی دارند، ویژه کالسھای 
 

   نام کودک
 

     مشاور مدرسھ مدرسھ 
 

 :سومروری بر در
 

 2 قسمت 3 درس ،اذیت و آزار جنسی
 آموز می آموزد:دانش 

 اذیت و آزار جنسی یعنی ھر رفتاری کھ ناخواستھ (ناخوشایند) و شھوانی باشد. ●
 اذیت و آزار جنسی میتواند شفاھی, بدنی, کتبی, و یا الکترونیکی باشد. ●
 تفاوت لمس خوب و بد چیست؟ ●
 عواقب اذیت و آزار جنسی  ●

 

 
شرکت  "6الی  4من نمیخواھم فرزندم در "درس اذیت و آزار جنسی برای دانش آموزانی کھ معلولیت جزئی دارند برای کالسھای 

 کند. 
 
  

سرپرستان/ والدین امضاء 

 
   

 شماره تلفن  آدرس ایمیل                                                                     

 تاریخ

FARSI 

LS-School Counseling-Grades 4-6 Sexual Harassment Opt Out Form 
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