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FARSI 

 Tech رائیجام پکم
 یایمن امھقتنفاوم

 نیمیازا ھیاگآ.دکنن هدافستاھامرنبنای رددوجومتازجھیتورازاب زاداننوتیمنازوآم شاندملمع تقفاوماب!ددیآم شوخ Tech یائرجامپکم ھب

 ھیلک زا هدافتسا ایرب نیمیا لمعلاروتسد ت.سا ریورض هاگشیامزآ طیحم و سالک یزاس نمیا رد نیمیا نیناوز قا ویریپ نینچمھ و زومآ شناد رھ

 د.رک دھاوخ کمک امش زومآ شناد ھب هدش ھئارا ایھ تصرری فیگدای ھب ححیص ینایم نانیوقزا ویریپ و کرد .دوش می ھئارا تازیھجت و رازبا

 پکم یاسھالکماتم رددایبنازوآم شاند .دننکهدافتاس سردیاھالسکردتالن آیاشمو رازبازامفر این ءامضا دونبداننتو یمن انزموآشاند

:دننکیورپی رزی یایمن نانیوقزا Tech ییاجرما

دکنی هدافستایایمن کعین زاهاگشایزمآردھشھمی.1

 د.ینزبالابجنرآاتاراھنیتسآو دینکفاصایهدروآرداردشاگیھا سبال.2

دکنی هدافستاھستبولجیاھشفکزاهاگشایزمآرد.3

دشیوبپ ظفاحمیاھسالب ملمع روستدوھصیوتقطب.4

 دینک هدافتسا هالک زا زمال تروص رد ای و دینک عمج تشپ زا ار دوخ ویم.5

 دینکجراخندبزااردوختراھواج،تآال نشیامزاهدافستانانیوققطب.6

دینک لمح نارگید و دوخ زا رود ھب و نییاپ تمس ھب ار هدنُّرب ز /یت ایھرازبا.7

دھیاوخبککم دوخیربمزادستینی نطمئمراگ ؛دکن یمراکھونگچدانیدبھکنای رگمدکنینهدافستاتازجھیتزاکچیھی زا.8

 دیھد ارقر نشایجا سر ار ھانآ،ھااربزا با کار مماتاضحمھب.9

دکنی یورپی تآال رازاب و اھاگستدھطوحمھبطوربمیایمن نانیوقزا.10

 تساهددا انرآ با کار هجازاامشھب لمعمھکدینکهدافتسا لییاسوزاطقف.11

دیھد شرازگ لمعم ھبًاروا فر دنک و هدید بیسآ ایھ رازاب ،نام ان طایرش.12

 دیھد شرازگ لمعم ھب ھلصاالفب نآ تدش نترفگ رظن رد نودب ار ای ھثداح ھنوگرھ.13

 دینک می ترپ دنتسھ رازبا زا هدافتسا لاح رد ھک ار نیازومآ شناد ساوح تروص نیا ریغ رد دینک ریاددوخ ندرک تبحص زا.14

 دینک یراددوخ هاگشیامزآ رد ادص و رس داجیا و نتشاذگ ھم رس ھب رس ،ءایشا ندرک باترپ ،ندیود زا.15

 اھرازبازاکیرھد.وی شمپمکزاجارخاھبرجنماوعدو گنجھنوگرھهاگیشامآزوسدرسالک درتایزھتجواربزاودوجلیلدبت:شااددی
 د.د شھاوخن تاخپردازب ھریشھ !ددرگ یم یقلت حالک سی ناونعب

LS-CTE-TAC Agreement Form 

 رود دب ندھاوخن رادق شدابن اھنآ ندهورپ ره دشد ءاضما مرف ھک ینازومآ شناد.یدھد لیوحت پمک زور نیلوا رو د ءاضما ار مرن فیاًاطفل
 .دکنن تکرشتسایمنای نیانوقتیعارھمزالھکیھاییتعالفزاکچیھی



 

  
 

 

     

    
 

        
 

 

 

 

              

  

  
 

 

     

             

     
 

      

 

    

 

   

 

    

 

                 

 

   

 

 

               

   

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________  

_________________ 

_____________________  

 ییاغذ امھقتنفاوم

 ئیارجام پمک رد زیپشآ نایبرم ھب نیاسر عالطا ایرب رمن فیا د.ننک ھبرجت ار زیپشآ رنھ دوش می هداد هزاجا نازومآ نشاد ھب اھسالک زا خیرب رد

Tech تروص رد ات دیھد می هزاجا زیپشآ نایبرم ھب امش ، رمن فیا ایضما اب ت.سا امش زومآ شناد ییاذغ داوم ھب طوربم یانرگن ھونرگھ دروم رد 

 د.نریگب سامت امش اب ییغذا تیاسحس ای یژرلآ دروم رد نیارگن ای لاؤس ھنوگرھ

 .دکنی رذک ،تسنی اآنھ ندروخھبزاجمیسمجاییعرشلدالیھبامشدنزرھ فکار ییاذغداومًافطل

 ھنافسأتم د.وش می ییاذغتیساسحھونرگھیلاحتمازروبشھکا ثعباھکدکنن یمهدافتسااھومن ھتھی ویزری ھامرنبیاربتاعالطانایزاناربیم

ار اھنآ و دینک تبحص یژرلآ دروم رد دوخ زومآ شناد ابًافطل د.ریگن رارا قز تیساسح داوم رضعم رد امش زومآ شناد ھک یمنک نیمضت یمناوت مین ام

 د.ننک ریاددوخ دوش تیساسح داجیا ثعاب تسا نکمم ھک ییاذغ رھ ندروخ زا دینک بیغرت

 هادفتسا ندراد نیمیا نیناوت قیاعر ھب زاین ھک سرد ایھسالک رد دوجوم تازیھجت و لیاسو زا دیھد می هزاجا دوخ زومآ شناد ھب ، مرن فیا ایضما اب

 و اربزا از امش زومآ شناد ھک دیتسھ هاگآ و دیا هدرک رورم ار زیپشآ و نیمیا نیناود قوخ زومآ شناد اب امش ھک دھد می ناشن ریز رد امش ایضما د.نک

 درومرد نیارگنایلاؤسھنوگرھتروصرددایبیزشپآناربیم،نای ربهوالع.درنادزانی یایمن نانیوقتایعرھبھکدرکدھاوخهدافستایآالت نشیام

 .درنگیبساتم اشم اب ییاذغتیاسحس اییلرژآ

 ):___________________________________________________________________دسیویبن اانوخطخابًافطل(زوآم شاندمان

 زوآم شاندءاضام

ً

 :خیتار :_____________________________________________________

 ):______________________________________________________________________دیسیونب اناوخ طخ اب افطل( لیو امن

 :خیتار :___________________________________________________ تسرپرس لی/و ءاضما

: راک لحم نفلت هراشم :____________________________________ نیوالد هرامھ نفتل هرامش

 :____________________________________________________________________________________ندیلاولایمی

 نفلتهمارش یا (bgmehr@fcps.edu) لایمی قریطزا CTE شزوآم صصخمت ،Beth Mehrنماخ ابًافطل ،لاوس ھنوگرھ تروص رد

 .دریگیبساتم (571-423-4161)

mailto:bgmehr@fcps.edu

