
    
 

  
    

       
 

             
          

 
        

 
     

     
 

   
 

       
 

           
          

         
      

                   
 

    
          

            
           

    
 

      
 

  
                

     
               

 
     
                  

          
          
                 

              
 

      
             

                     
                

  
        

        
        

 
 

       
    

 

  

FARSI 

 لیمکتارمرفنای آفطل،دیکن عمن مشتھھایپیاربهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبیاشھخبزایخربایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
طوربمتاحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .یداردلاسار ناتندرزف FLE ملعم یارب ھمانرب عورز شا لبق ات ارنوآ دهرک

یتناک سکفریف رد هداوناخ یگدنز شزومآ
 تکرش نعمتاسخوردمرف

 یعماجتاویحورتمالس:مشتھھیپا

school-academics-7-https://www.fcps.edu/academics/middle- دشاب می سرتسد لبات قیاس بو نیا رد اھوئدیو و ھناسر ھب
life-education-fle -8/familyتمسیس رد سورد نیا Schoology تاس رستدسلباق. 

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

 _____________________________ یدنبتربی/تتشادبھ ملعم _________________________________   کدوک امن

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

 یریگ میمصت تردق و نیواجون نارود دشر :1 رسد____
 .دنوزمآ یم دنتفایم قافتا یناوجون ناورد در ھک یعامتجا و ،یفطاع تارییغت هاربدر ناوزمآ شناد

• 
 یریگ میمصت در غزم شدر ریثات •

 .دندنبب ارکب اردد طابتار یناوجون نوراد ومن و شدر اب ھک فلتخم یاھتیعقوم رد را یریگ میمصت لحارم ھنوگچ دنوزمآ یم ناوزمآ شناد

 یردفتیوھ :2 سدر____
 د.وش یم یسنج شیارگ و یسنج تیوھ ملاوع لماش و تسا راذگ ریثات یگدنز لوط در یفرد تیوھ دشر دنوزمآ یم ناوزمآ شناد

 تیفظر دننام شداب یم گذار رثا یفرد تیوھ شدر در ھک یلمواع •
 ،فلاخم سنج ھب شیارگ ملاش( یسنج شیارگ و ،تیسنج قشن ،)تسنج رییغت ملاش( یتسنج تیوھ ،دلوت ودب رد یسنج تیوھ ملاش •

).یسنجود و ،ییارگ نسجمھ

 ھا تقاالم رارق :3 سدر____
 یاھمایپ تارثا اب و دنوزمی آم دنوش یم تاقالم اررق ھب رجنم ھک ییاھ ھطبار ربراب ری را دصخش تاارظتنا و هادوناخ تاارظتنا ناوزمآ شناد
 د.نوش یم انشآ یسنج طبواو ر یصوصخ یاھتاقالم هاربی درعامتجا یاھ ھناسر

 ناتسود ارتفر طرز و اھارشف لباقم در ھک ییاھارکھار ؛تاقالم اررق هاربرد یعامتجا یاھ ھناسر یاھمایپ و ناتسود عمج یاھارشف •
 ودشیمھتفگر ارکب

 دنشاب یم تاوفتم اھتاقالم قرار اب ھطبار در اھگنھفر و اھ هادوناخ یاھشزار و تاارظتنا •

 دهفاتساءسو :4 سدر____
 عبانم تفایدر هوحن و ،اھنآ اب ھلباقم یاھارکھار ،اھنآ از یریگشیپ یاھتراھم هاربرد و دنوزمآ یم ار هادفتسا ءوس فلتخم عاونا ناوزمآ شناد
 .دننک یم یسررب را اھ هادفتسا وءس عاونا ربارب در یکمک

 یمسج و یفطاع ؛یسنج تیاذ و آزار و تفلغ •
 طباور در نشد ریگرد در یعامتجا یاھ ھناسر ای یکینورتکلا تروصب یصخش تاعالطا ھلادبم ھب طوبمر یاھ شنکوا و تاطرخ •

 )حضاو ورطب یسکس یاھ ریوصت نتشاگذ کارتشا ھب دننام( ارکشآ و حضاو تروصب یسنج

 سینجرزاآ :5 سدر____
 .ندوزمآیم یکمک عبانم و ،لھباقم و یریگشیپ یاھھار وزیمآ تنوخش تاقالم قرار ،یسنج ارزآ هاربدر ناوزمآ شندا

 یم ارکب ادیش ادفرا ھک ییاھکینکت و اھبیفر ،شداب یم نآ در طرخ عوقو ناکما ھک یتیعضو از بانتجا ،یفرد یریگشیپ یاھتارھم •
 سرفا ،یناحور ،یتشاھدب بقمرا ،امنھار وراشم ،ملعم ،ناتسرپسر ای نیلداو( نانیمطا لباق نالاسگزرب ؛ینابیتشپ عبانم و ،دنرب
 )ھسردم یتاعطالا

 )ناناوجون از یسنج هادفتسا وس( نسانا قچاقا •
 .دنوزمآیمندکر تمواقمیاھگردشهاربدر ناوزمآشناد

• 

 انتسود معج تیماھ ی؛اعمتجا و یفطاع دشر

 نکرد رد یاھارکھارونودبعطاق درتارھم

 ____________________ خیرات ___________________________________
 ناتسرپرس /نیدلوا ءاضما

LS-FLE-Opt-Out Form Gr 8 2021 یوالج ظرندیدجت 

https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle


    
 

       
     

       
              

          
 

        
 

        
       

 
       

 
      

 
                  

                   
   

      
                     

         
              
               

 
                        

                 
         
           
                      

  
               
              

 
      

                     
  

       
                  
                  
                    

 
              

   
     

 
     

  
 

    
   

یانتک سکفرفی رد هداوانخ یگدزن شزومآ
 تکرش عنم تساوخرد مرف

 ناسنا رد ومن و دشر :متشھ ھیاپ
هدرکلمیکتارمرفنای آفطل،دیکن عمن مشتھھایپیاربهداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیرکدترکشزاارنادتزنرفدلیایرماگ
ھبطوربمتاحضیوتوھامرنبنای فادھاهراربدرشتبی تاعالطا .یداردلاسار ناتندرزف FLE ملعم یارب ھمانرب عورز شا لبق ات ارنوآ
school-academics-7-https://www.fcps.edu/academics/middle- دشاب می سرتسد لبات قیاس بو نیا رد اھوئدیو و ھناسر

8/family-life-education-fle تمسیس رد سورد نیا Schoology تاس رستدسلباق. 

ایھشخب زایخرب ای ھیلکرد تکرش زاار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دیھد لیوحت ھسردم ھبار مرف نیا ھکدتیسنیروجبم اشم:دینک ھجوتًافطل
.دکنی عمنمشتھھایپیاربناساندنمودشرھامرنب

 _____________________________ نیدب تربیت/تشادھب لممع _________________________________  کودکمنا

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

 )ودشیمهاددشزومآھناگاجد ورطھباھسرپواھرتخدھب( ثلم یدولتو یمتوانآ :1 سدر____
 یاھ متسیس یوژلویزیف و ارتخاس و دنوزمآ یم دنتفایم قافتا یناوجون ناورد در ھک یحور و ،یعامتجا ،یمسج تارییغت هاربدر ناوزمآ شناد
 د.ننک یم یئاسانش ار لثم دیلوت

 غولب ناورد لوط در یمسج و یفاطع ،یعامتجا دشر رد نومرھ رییغت تاریثات •
 .باوخدرلازناتلاح،ظوعن،کرمذسنجردتلآنشدگزرب،یوناثوھیولالماشیگعداقهوردھخچر،یجارخویلخدا ارتخاس •

 .دنوزمآ یم ناسنا لثم دیلوت لحارم هاربدر ناوزمآ شندا
 )نامیاز عاونا و نامیاز از شیپ لحامر( نامیاز و ،لدوت از لبق دشر ،اءقال ،یورارب ،یارگذ کمخت •
 .شداب یم نآ یعامتجا و یلام ،یونعم ،یساسحا ،یناور یگادمآ از رتمھم نشد نتسبآ در یمسج یئاناوت •

 )دوشیمهداد شزومآھناگاجد ورطھباھرسپواھرختدھ(ب سینج طبوار هرا زا لاقتنا لباق یاھ تنوفع :2 سدر____
 د.نزومآ یم )STIs( لاقتنا لباق یاھتنوفع رثکا زا یریگولج و ،ھجلاعم ،لاقتنا قطر ،تارثا ،للع هاربدر ناوزمآ شناد

 سیلفسوکورک،کاوزس- STIsبریکم •
 HIV و ،C و B تیتاپھ ،یلسانت هاگتسد کروک ،)HPV(ناسنارد مخارت سوریو- STIsیسوریو •
 یم الاب ار STIs تنوفع لاقتنا طرخ ھک یلماوع ناونعب و ودش یم هادد حشر ھصالخ ورطب جرخم و ناھد قیطر زا یسنج طباور •

 دوش یم ییاسانش درب
 دشاب یم STIs ابنشد ریگدر طرخشھاکیاھھاررخدمادومقیزرتویسنجطبوار ازیاروددخ •
 یریگ میمصت تدرق در اھنآ تاریثات و خدرم ادوم و یلکال تابوشرم از هادفتسا •

 )ودشیمهادش دوزمآھناگاجد ورطھباھسرپو اھرتخھ دب( یردادوخ :3 رسد____
 را جاوازد از لبق ات یسنج طبور یارقررب زا یاروددخ یایامز و دنوزمآ یم ناناوجون یسنج یاھتیلاعف از یشان بقاوع هاربدر ناوزمآ شناد
 د.ننک یم یسررب

 دنوش العف سکس و یسنج طباور یرارقرب رد ناناوجون دوش یم ثعاب کھ یلیالد •
 یناوجون ناورد رد نشداردارب و جاوزدا از لبق یسنج یاھتیلاعف زا یلام و ،یعامتجا ،یمسج ترایثات و جیاتن •
 ناگرید هافر و یصخش تمالس و تشاھدب از تیامح و یگادوناخ و یصخش یاھشارز اب طابتدرار ھنالوئسم میمصت اذختا •
 )ودش یم عوضوم نیا اب ییانشآ و یفعرم لماش ھک( ناگرید یصوصخ میحر ھب مارتحا و یصخش یصوصخ میحر ادجیا •

 )ودشیمهداد شزومآھناگاجد ورطھباھسرپواھرتخدھب( یرادربا زا یریگشیپ:4 سدر____
 کرد. دنھاوخ یئاسانش ای رسنج ضامرو ا ینتسبآ ی ازریگولج نانیمطا لباق یاھشون راوزمآ شناد

 نایمطابتار و اضمرا از یریگشیپو ،اھنی آریگارکبهوحن،اھشون ریا لردکمعھقیطر ،لاثم( عنوامو نومھر اب طتبرمیاشھور •
)انھا

 لباق یسج لباق یاھتنوفع ھب نشد التبم و یاراردب از یریگشیپ در صد د درص ھک تسا یھاا رھنت یسنج ھطبای راررقرب از یاروددخ •
 اردر دیثات لاقتنا

 ____________________خیرتا __________________________________
 انستررپس/دینلاوءامضا

 2021 یوالج ظرندیدجت

https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle
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