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FARSI 

یتناک سکفریف رد هداوناخ یگدنز شزومآ
 کتشر عنم ستواخدر مفر

 یعامتاج و یروح تمالس :منجپ ایھپ
 ارنوآ هدرکلمیکتارمرفنایًافطل،دکنی عمن مجپن ھایپیاربهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
وھانسرھبطوربمتاحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .دینک السرا اندتزنرف FLE ملعم یارب ھمانرب عورز شا لبق ات
 نیا . https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle دشاب می سرتسد لبات قیاس بو نیا رد اھوئدیو
 تمسیس رد سورد

ً

Schoology تاس رستدسلباق. 

ھمانرب زایشخب ای ھیلکرد تکرش زاار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دیھد لیوحت ھسردم ھبار مرف نیا ھکدتیسنیروجبم اشم :دکنی ھجوتافطل
.دکنی عمن مجپن ھایپهداوانخیگدزن شزوآم

 سالک لممعکودکمنا

 .دزنیبتمعال دکن تکرشاآنھ رد اندتزنرفدھیاخو یمنھکاریوسردافطل:اھیئامنھار

 الیتھسؤم وفایظو،اھشقن 1: سدر

.دزنوآم یمهداوانخءاضعایاھلیتؤسمو،فایظو،اشھقنهراربدنازوآم شاند
 .دکنیمریتغی یدگزن لوطرداشھقنروطچھکاین و؛هداوانخءاضعایاتھلیؤسمو،فئاظو،اشھقنریتغی •

 ناکودک از تلفغو ارآز 2: سدر

اآنھ زا و دانندب دوخ مرحم داننوت می ھک ار نیالاسگرزب و دنزومآ می کدوک زا ندرک تلفغ و ریازآ کدوک هرابرد نازومآ شناد
.درکدھناوخیایساشن درنیگبککم

• 
• 

 تلفغو ،سینج،ظیفل،میسجرازآ
 یبھذم برھر یا ینحاور ھ،سدرم ورشام م،لعم ،هداونخا غالب رادفا یرسا و تسرپرسن/یدلاو ھلمج زا کمک عبانم

 خریتا
 نستارپرس /نیدالو ءمضاا

 2021 یوالج ظرندیدجت
LS-FLE-Opt-Out Form Gr 5 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle


    
 
 

 
 

    
     

  
 

            
              

      
   

 
                

      
 

    
 

      
 

     
                      

   
            

                  
               

    
                  

          
 

       
               

                 
           

 
       

           
      
                       
    

 
      

            
           
        
                       

       
 

           
              

           

یتناک سکفریف رد هداوناخ یگدنز شزومآ
 کتشر عنم ستواخدر مفر

ناسان ردونم و شدر:مجپن ایھپ
 .دوش یم سیردت نارسپ و نارتخد یاربازجم یاھسالک رد سورد ھیلک

 ارنوآ هدرکلمیکتارمرفنایًافطل،دکنی عمن مجپن ھایپیاربهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
 وھانسرھبطوربم اتحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .دینک السرا اندتزنرف FLE ملعم یارب ھمانرب عورز شا لبق ات

 نیاfamily-life-education-fle-.edu/academics/elementaryhttps://www.fcps.دشاب می سرتسد لبات قیاس بو نیا رد اھ ودئوی
 ت.سا سرتسد لباق Schoology تمسیس رد سورد

 ھامرنب ازیشخبیاھیلکدرتکشر ازارناتدنزفردھیاوخبھکآنرگمدھیدلویحتھسدرمھبارمرفنیاھکدتیسنیروجبماشم :دکنی ھجوتًافطل
 .دکنی عمن مجپن ھیپا درناسنادمنو دشر

 _______________________ سالک لممع _________________________________ کدوک امن

 .دزنیب تمعال دکن تکرش اآنھ رد اندتزنرف یدھاوخ یمن ھک ار یوسرد افطل :اھیئامنھار

 غوبل :1سدر ____
 یدفر تشھداب و تفاظن یاربرتشیب زاین اب ار تارییغت نیا و دنوزمآ یم دتفا یم قافتا غولب ناورد در ھک یمسج تارییغت هاربدر ناوزمآ شناد
 .داد دنھواخطبر

 تلآ یلواح رد وم شدر ،یحور تالاح در یناھگان تارییغت ،تسوپ تراییغت ،ندب قرع دیلوت شیازفا ،یناھگان دشر ی:مسج رییغت •
 .باوخ در لزانا تلاح و ،ظوعن ،نارتخد در نساب و ھنیس ،نسراپ در اھ ھناش نشد گزرب ،لغب ریز و یلسانت

 رورم- ارھسپ ا؛ھنآ حیحص نتخیر ورد و یتشاھدب تالوصحم از هادفتسا- اھرتخد ،غولب ھب طوبرم شزومآ لوط رد ی:گ هدعاق •
 یتشاھدب تالوصحم از هادفتسا هاربدر هاتوک

 نارود در ھک یتراییغت نیب طباور ودجو کرد ،یردف یاھتوافت کدر و ؛غولب ناورد در ودخب تبسن تبثم کرف زطر کی ھعسوت •
 نشد ارد ھچب و یگماح تالامتحا و دتفایم قاقتا غولب

 لیسانت متسیس :2 سرد ____
 .دنزومآ یم ار نآ دکرملع یگنوگچ و مرد و نز لثم دیولت هاگتسد ارتخاس نوزامآ نشاد

 راادر یاجرم،ھضیبھسیک،نافردیاجرم،اھھضیب،مرد یلسانتتآل- رذکمیلسانتهاتگسدیھانگاار کردلمع •
مرح ھللو ،مرح یلخاد ھناھ،د محر یجارخ ھناھد ،نامدخت ،محر- ثنوم یلسانت هاگتسد یاھناگار کردلمع •

نسانارد ثلم یدولت :3 سرد ____
 .دش ھداوخ هادد شزومآ ناسنا لثم دیلوت یساسا لحامر ناوزمآ شناد ھب 

 یکیزدن قیطر از مرپسا و مخت لخادت •
 )ودشیمجارخ ادرمندب ازنیارسز مانبیحارجلمعقیطر ازای ادرممحرقیطر زاھچب(لدوتزالبقشدر •
 نینج رود هدرپ ،نینج تفج ،فان دنب یحرشت •

 نتفریذپن و نردک یرادداوخ رد ییاناوت:4 سرد ____
 .دنوزمآ یم ار یسنج طباور یارقررب از بانتجا یایامز ناوزمآ شندا

 یکرف شدر و ،یعامتجا ،یحور ،مسج تمالس در یکیزدن از ھلصاح جیاتن •
 یناوج ناورد شدر ھب طوبمر یاھتیعقوم رد بانتجا در تارھم نیمرت •
 ،ینوار،یکرف،یحورظاحلھب فرد نآھکنیا ازلبقدنکیمهادمآنشد درپای ادرمیرابارردفودتفایمقافتاھکیمسجتارییغت •

 شدابهشد غالبیعامتجاو،یلام

 سینج طبوار قیرط زا تنوفع لاقتنا :5 سدر ____
 .)STIs( ندوزمآ یم ار دننک یم تیاسر یسنج طباور قیطر زا کھ ییاھتنوفع نیرت ولمعم نازومآ نشاد

)سیلفس ،اکزسو ،کرکو- نامرد بلاق ( STIs اھربکمی •
 2021 یوالج ظرندیدجت

https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle


    
 
 

                 
                 

    
 

      
    

 ) HIV/AIDS ,[HPV] ینسانا رمو سوریو ،سلیانت هگاتسد لخابت- نامرد بلاق ریغ( STIs سیوریو •
 از یریگولج در صددر دص ھک یئاھھار ناونعب قیزرت ماگنھ جنروس کرتشم هادفتسا و یسنج طبوار یراقررب از نکرد بانتجا •

 دنستھروثمیسنج اضمرالاقتنا

 ____________________ خریتا ___________________________________
 نستارپرس /نیدالو ءمضاا

 2021 یوالج ظرندیدجت




