
    
 

 
    

      
 

            
              

      
        

 
 

       
  

 
      

 
 

       
 

        
                  

    
     
        

 
            

       
       
           
           

 
   

     
               

 
     
           

 
   

  
         
   

  
     
         

 
 
 
 
 

      
    

 

  

FARSI 

یتناک سکفریف رد هداوناخ یگدنز شزومآ
 کتشر عنم ستواخدر مفر

 یعاجتماویحورتالمس:مشش ایھپ
 ارنوآ هدرکلیمکتار رمن فیاًافطل،دیکن عمن مششھایپیاربهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
وھانسرھبطوربمتاحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .دریاد السرا اندتزنرف FLE ملعم یارب ھمانرب عورز شا لبق ات
 نیاfamily-life-education-fle -https://www.fcps.edu/academics/elementary دشاب می سرتسد لبات قیاس بو نیا رد اھوئدیو
 .تاس رستدسلباق Schoology مستسی ردسرود

ھامرنب زا یشخب ای ھیلکرد تکرش زاار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دیھد لیوحت ھسردم ھبار مرف نیا ھک دتیسنیروجبم اشم :دکنی ھجوتًافطل
 .دکنیعنم مشش ھیاپ ایرب هداوناخ یگدنز شزومآ

 _______________________ سالک لممع _________________________________ کدوک امن

 .دزنیبتمعال دکن تکرشاآنھ رد انتدزنرف یدھاوخیمنھکاریوسردافطل:ئیمانھار

نکادوکزاتغفل و ی آزکودکسدر ____ ار:1
 سی.نجو یحور ارآزھلجم زا،درکدھناوخبسکنادکوزکا لتقغویرزاآکودکھزمین ردیرتشبیتاوملمع نازوآمشاند

رازآ اعوان فریتع •
یانسر العطاتھمیا •
 هوادناخدرتوشنخ ودهشعاقوارآزدرموکدوکنامردو نیاسرعالطا ایربتیاعالطاعبانم •

 .دنکن یمتایحم هدندھ رازآو تسدرنایھاتارفلابقمردارنادکوکھکدراددوجویانینوقدزنوآمیمنازوآمشاند
 میسجو یوحر،یسجن ارآز ،تلفغفریتع •
 دور یم ظارتنا نالساگبزر از تارفر در ھک ھچنآ ھمر فد ناکدوک ھب کمک •
 زومآشندازاتبقرامردلاسردخناکودکوهوادناخءاضعاھبتبمث شاکنوقرط •
)ناجونو/دککو یسنج بطارو(نساناقچاقا حیرشتوفریتع •

 ھعماج رد یتاشدھب یاھ تبقارم زکارم :2 سدر ____
 د.نزومآ می ھسردم و ھعماج رد دوجوم تیشادھب تامخد هرابرد نزاومآ شندا

 ایھنامردو رییگشیپ؛حیرو تالمسهورشام ار؛آز یھا ینباقر نمادر ک؛دوک ارآز از ییرگشیپ در دوجومتمادخ •
 تیشادھب ایھتباقرمتامدخ،یانیبشتپیاھھورگو رازآھبطوبرم

• 
 نوانیحوروناربیم،ھسردمنلیوسئم،ناستررپس/ندیلاوداننمداعتمادرومناالسرگزبلامشیانسرکمکعابمن •

 اھ کمایپ و یعامتجا یاھ ھنارس :3 سدر ____
 د.رک دنھاوخ سیررب ار اھ کمایپ و عیامتجا ایھ ھناسر زا هدافتسا ءوس و تبثم ایھ ھبنج نازومآ شناد

اھکامپی ویعاجتمایاھھانسرتمثب یاھھجنب •
 سینج طابترا و )یرنتاینت( ریبیاس یاھ ریدلر قد تکراشم باقوع ؛اھ کمایپ و عیامتجا ایھ ھناسر زا هدافتسا ءوس •

)sexting(راکشآ و حضاو
یژولونکت زابسامن هدافستا یارھاکاھر
 نالیآن تسدرنا تطاباتار با ھلبقام/ییگوخساپیھاارکاھر

• 
• 

 یایمن تادمخرایسو ،سیلپ،لیحمتشادھبنامزاس،باقرم لیصاشقن

 ____________________ خریتا ___________________________________
 نستارپرس /نیدالو ءمضاا

LS-FLE-Opt-Out Form Gr 6 2021 یوالج ظرندیدجت 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle
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یتناک سکفریف رد هداوناخ یگدنز شزومآ
 کتشر عنم ستواخدر مفر

 ناسان ردونم و شدر:ششم ایھپ

 ات ارنوآهدرکلمیکتارمرفنای افطل،دکنی عمن مششھایپهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
 وھانسرھبطوربمتاحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .یدکن السرا اندتزنرف FLE ملعم یارب ھمارنب روعش زا بلق

 نیاfamily-life-education-fle -https://www.fcps.edu/academics/elementary داشب می سرتسدلبات قیاسبونیارداھئودوی
 .تاس رستدسلابق Schoology متیسسرد وسرد

 ھامرنب از یشخبای ھیلکرد تکرش زاار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دھید لویحت ھسدرم ھبار مرف نیاھک دتیسنیروجبم اشم :دکنی ھجوتًافطل
 .دکنی عمن مشش ھیاپ ایربناسنا دمن و دشر

 _______________________ سالک لممع _________________________________ کدوک امن

 .دزنیبتمعال دکن تکرشاآنھ رد انتدزنرف یدھاوخیمنھکاریوسردافطل:ئیمانھار

 )دوش می هداد شزومآ ھناگادج روط ھب اھرسپ و اھ رتخد ھب( یخصشتفاظن و لوغب :1 سدر ____
 تیعارطباتار ودکر دنھاوخ سیرربدتافیمقاقتاغولبنارودردھکار عیامتجاو ،سیاسحا،میسجتارییغتنازوآم شاند
.دزنوآم یمتارتغیی نای اباریصخشتشادبھ

تارتغیی ابھلابقمیاھھار؛یعاجتماویانورو حیورتارییغت •
 نارگید اب بوخ طابترا کی ریاررقب و بوخ یصخش تشادھب ،یسمج تارتغیی نیب دوجوم تاطارتبارب داکیت •
 .دکننیمهروداراآنھ نختری رودححیصشورویشتادھبتوالصحزماهدافستاھبطوربملائسمنارختداتنھ •

 )دوش می هداد شزومآ ھناگادج روط ھب اھرسپ و اھ رتخد ھب( مثل دلیتو مستسی :2 سدر ____
 د.رک دنھاوخ هرود غولب نارود رد ار اھنآ تارییغت یگنوگچ و درم و نز لثم دیلوت یاھ تمسیس راتخاس نازومآ شناد

 اآنھ ردکملعولمث دلیوتهگاتسدیھا نگاار تارخسا •

 )دوش می هداد شزومآ ھناگادج روط ھب ھاسرپ و ھا ترخد ھب( انسان مثل دلیتو مستسی :3 سدر ____
 .درنبیم االبلمث دلیوتلحارمھزمینرداردوختاوملمع نازوآم شاند

 شیاز و دلوت زا لبای قھ تباقرم ،بیرخت ھب طوبرم عیادف تمسیس ،دلوت زا لبد قشر ،لثم دیلوت •
 عیامتجا و ،حیور ،ینالقع ،سیاسحا ،نیاور ظاحل زا خصش ھکنیا زا لبق ،ندش ردپ ای ردام ایرب میسج ایھیگدامآ •

 .دشاب جاودزا و هداوناخ ندرک هرادا ھب رداو ق هدومن دشر افیک هزادناب

 )دوش می هداد شزومآ ھناگادج روط ھب اھرسپ و اھ رتخد ھب( یسجن هارزا القانت ابلقیاھتفونع :4 سدر ____
 .تخومآ ندھواخ)STDs( لاقتنا لبای قاونتھفع دروم ردار یقایقح نازوآم شاند

 ) HIV/AIDS ,[HPV]ناسنا رد رمو سوریو ،لیسانت هاگتسد یاھ رککو( سیوریو •
)سیلفس،اکزسو ،رککو ( STIs یابھرکمی •
 گیدنزنارودردتاقدصو ریاداوف ،سینجتاطابترایراررقب ازباجتناقریطزا STIs از لصاحجاینت ویرگیشپی •

 قیتزر نوزس از کترشمهدفاتسا از یارددوخو ی،ئوشناز

 )دوش می هداد شزومآ ھناگادج روط ھب اھرسپ و اھ رتخد ھب( اعمتنا وزھیرپیاھترامھ :5 سدر ____
 د.رک دنھاوخ ئیاسانش ار جاودزا زا لبسی قنج طباور زا ندرک بانتجا لئالد نازومآ شناد

 جاودزازالبسی قنجطباور ریارقربرد لیامو ،شیزومآ،عیامتجا،حیور،یسمججاینت •
 سینج طباور زا بانتجا اییازم •
 )ندکر د(ر نفترذینپ ردترامھ •

 ____________________ خریتا ___________________________________
 نستارپرس /نیدالو ءمضاا

 2021 یوالج ظرندیدجت
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