
 
 

 
    

       
             

 

         
     

  
            

         
            

 
       

 
 

   
 

         
 

         
            

 
     

    
  

    
  

 
       

  
 

    
                
  

  
       
        

        
          
      

 

 

     

FARSI 

یتناک سکفریف یتلود سرادم هداوناخ یگدنز شزومآ ھمانرب
 کتشر عنم ستواخدر مفر

 یعاجتماویحورتالمسیایمن حداو
-12 یاھ ایھپ یارب شده حالصا سورد  )هیژوشوزمآنوزامآشندا یبرا هدشیحطرا(7

ESH( ناونعب دنتسھ رادروخرب ئیزج ایھ نیاوتان زا ھک نیازومآ شناد ایرب 
- دردا ودجو ESH سیرد ھمانرب رد هدش حالصا تمسھ قس ت.سا هدش حیارط)FLE(هداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایسمتق
مین هداد شزومآ لاس لوط رد سورد نیا ھیلک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل د.شاب یرمزی حرشب ھک یصخش لئاسم و ،تامنی ،طابور
 رد تکرش زا ار دوخ دنزرد فیلیام رگا د.ینک تروشم دوخ دنزره فژیو شزومآ لمعم اب لاس رھ تمسر قھ حرش ایرب افطل د.نوش
 یارب FLE ھمانرب عورز شا لبق ات ارنو آ هدرکلمیکتارمرفنایًافطل،دیکن عمن هداوانخیدگزن شزوآم ھامرنبزایشخبایھلیک
 لباک قنیل نیا رد اھئودوی و ھانسر ھب طوربم تاحضیوت و سورد نیا فادھا هرابرد رتشیب تاعالطا .دکنی السرا اندتزنرف ملعم
High School-(12 داشبیمسرستد (9,8)-Middle School  .تاس رستدس لباق Schoology تمسیس رد سورد نای.7)

یشخب ای ھیلک رد تکرش زاار ناتدنزرف دیھاوخب ھکنآرگم دیھد لیوحتھسردم ھبار مرف نیا ھک دتیسنیوربجم ماش:دینک ھجوتًافطل
 .دینک عنم یعامتجاو یحور تمالس هدش حالصاسورد زا

_____________________ ___________لممع_______________________________________کدوک امن

 سرودفاداھ وتاطابتراھبطبورمتاعضومو- یعامتجا و یحور تمالس

 م:نکعنم یرزسودر در تکشر از ارمندرزفھکملیامنم

.)دنیزبتالمعدکن ترکشاآنھ ردنادتزنرفدھیاوخینمھک را یسوردزاعدادتنآًافط(ل

 ادهوناخ:1سدر ____  
 .دکن می ییاسانش ار دوخ هداوناخ ءاضعا زومآ شناد •
 هداوناخ زا ھعماج کی و تسا ھعماج نیلوا هداوناخ ھکنیا و دسانش می ار هداوناخ ءاضعا زا کی رھ زومآ شناد •

.تساهدشلیکشتدستنھتوافمت ایھابشمھکیایھ
ت.شاد دھاوخ هداوناخ ءاضعا کیاکی ایھتیلؤسم و ،فئاظو ،اھ شقن زا ریتالاب کرد زومآ شناد •

 ادهوناخ شقن :2 سدر ____  
 ت.شاد دھاوخ هداوناخ ءاضعا کیاکی ایھتیلؤسم و ،فئاظو ،اھ شقن زا ریتالاب کرد زومآ شناد •

 تیلؤمس :3 سدر ____
 .رددگیمهگاآ ترگبزر عماوجو ھا، هوگر ه،داونخا ءضاعاقوهلابیالیتھؤسمزازوآم شاند •
ت.شاد دھاوخ هداوناخ ءاضعا کیاکی ایھتیلؤسم و ،فئاظو ،اھ شقن زا ریتالاب کرد زومآ شناد •

ادهوناخ در یریغت :4 سدر ____   
 ھکینماز در دشبا می تیمالسو یستردتن یارھاکاھرهدکنن وزگابھکدوش می هدروآ ییاھلاثمزومآشناد ایرب •

.درک ھلابقم هداوانخ رد هدآم دوجوب تارتغیی زالصاح تاساسحا اب تسیامیب
 .دنشابیمرذیپانباجتناھکدستنھیدگزن زایشخبتارتغیی ھکدزومآ می زوآمشاند
 .ستایطبیع رام کی ناکدیزن گرم یاربیراگوسو ھک داد دھاوخ یصخشت زومآ شناد

• 
• 

( عیامتجا و حیور تمالس هدش حالصا سورد

LS-FLE-Opt-Out Form Grades 7-12 Modified ESH SPED 2021  یالور جظن دیدتج

https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-9-12/family-life-education-fle
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/family-life-education-fle


 
 

  
      

        
   

 
      

    
 

      
         

 
        

   
 
 

           
 

         
            

    
 

        
               

   
     

            
 

        
              

 
      

                
          

   
           

  
 

          
                

 
 
 
 
 
 

 یخصوص یاضف:5سدر ____
 داجیاهداوناخھبقشعو نترفگنشجای تیسودھجیتنردتسانکممھکیسمجتاراثیتوتااسحسازوآم شاند •

 .دکن می ییاسانشاردشو

 انستدو :6 سدر ____
 .دکن می سیررب نیاوجاون نارود رد ار ناتسود اب طباور رد تارییغت زومآ شناد •

 یبای توسد و تاقالم رارق :7 سدر ____
 د.نزومآ می ااتھقالمرارقھبطوربمھلیواوهداسیارتھامھ هباردر نزاومآشندا •

 راک یطمح در بطاور :8 سدر ____
 د.نزومآ می راک طیحم رد حیحص ایھراترف و نارگید اب تکراشم و ریاکمھ هرابرد نازومآ شناد •

 یاعمجتا ویحرو تمسال ھبطبورمسرودفادھا ویمنای سرود اوینعن

 م:نکعنم یرزسودر در تکشر از ارمندرزفھکملیامنم

 .)دنیزبتالمعدکن ترکشاآنھ ردنادتزنرفدھیاوخینمھک را یسوردزاعدادتنآًافط(ل
 ساتوبو در نیمیا تاررمق

 تینما یارب یا ھحلرم 3 تامدقم :1 سدر ____
 اریصشخ تمنیاظفحیھاراکھارو دنکیمیسبرر یایمنھار انردو اب اطبتار در اریصشخ یمنای ائلسمزموآشاند
 .دکر دھاوخ ئیساناش
 ثحب دروم ھک تیاعوضوم د.شاب می کانرطخ ایھ تیعوقم زا بانتجا و یصخشت لماش شیزومآ ھامرنب :لبطم حرش
 .ھامعجویدگزن لحمتامنی و،نادکوزکاتقبارم،ھانخردندانماتنھ زادرتناعب درنگی یم ارقر

 ھسمدر 1-3 انینوق :2 سدر ____
.دزومآ می صیخشتامنی ظفحیارھاکاھرو یایھنمارنارودھبطوربم صیخشیایمن لائسمهباردر زوآم شاند

 دیاشب بوخ اھنھ آب طوبرم لئامس و مدرم اب :4 هرامن شوناق :3 سدر ____  
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 عابمن و،اآنھ ابدروخرب حوهن ،ییرگشیپیھاتھارمهباردر ودکن یم سیرربارهدافتساءوسفلتخمعاونازومآشناد
 د.زومآ می ھا هدفاتسا ءوس عاونا ایرب یکمک
 هدافتسا ءوس ؛تیذا و ارآز ی؛ردلق ن؛تاسود معج رفط از فینم ایھراشف ھلمج زا هدافتسا ءوس عاونا :لبطم رحش
 .دریگ می رارث قحبدرومتلفغو ؛سینجو ،حیور،میسج ایھ

 رطخ دونب ساتوبو اب دمآ و تفر :5 هرامن شوناق :4 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند

 2021 یالور جظن دیدتج



 
 

    
 

       
                

            
 

 
         

                
 

       
                

 
           

                
          

 
 

   
 

       
                

        
    

 
 

          
                

 
      

                
 

        
                

        
 

        
                

        
         

       
 
 
 
 
 
 

 ھعمجا نیمیا تاررمق

 عھامج 1-2 انینوق :5 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 عابمن و،اآنھ ابدروخرب حوهن ،ییرگشیپیھاتھارمهباردر ودکن یم سیرربارهدافتساءوسفلتخمعاونازوآم شاند
 د.زومآ می اھ هدافتسا ءوس عاونا ایرب یکمک

 هداپی رابعتمنیا:3 هرامش انونق:6 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند

 دانیمب هورگ اب :4 هرامن شوناق :7 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند

 دریادھگنیصخصو ار دنبیصخصو یاھمتسق:5 هرامن شوناق :8 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 عابمن و،اآنھ ابدروخرب حوهن ،ییرگشیپیھاتھارمهباردر ودکن یم سیرربارهدافتساءوسفلتخمعاونازومآشناد
 د.زومآ می اھ هدافتسا ءوس عاونا ایرب یکمک

 ھناخ در ینمیا تاقررم

 1-2 انینوق:9 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 .دزومآ می ترنتاین ھبطوربمیایمن لائسمهباردرزوآمشاند
 زا تنرتنیا قیرط زا دنناوت می بلط تصرد فاراف ھنوگچ لیبز قا تسا بیلاطم لامش یشزوآم ھامرنب ب:لطم حرش
 ایھراکھار نینچمھو ،دنرب میراکب نارگید لافغا یارب داراف نیا ھک لیوادتم ایھشور ،دننک هدافتسا ءوس ناناوجون
 د.وش می هداد شزومآ بسانمان عاقومرد نالاسگرزب زا کمک تساوخرد و صیخش تاعالطا زا تظافحم

 دریگیبسامت 9-1-1 هرامش فنلت اب یرارطاض تعیوض ماگبھن :3 هرامن شوناق :10 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ ی منیالائسمهراربدزوآم شاند

 دینکن یزاب زار سطخ ءایشا اب :4 هرامن شوناق :11 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند

 ترناینت ردتمنیا:5 هرامن شوناق :12 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 .دزومآ می ترنتاین ھبطوربمیایمن لائسمهباردرزوآمشاند

 یمنای انینوقھلیکربرروم:13 سدر ____
 .دزومآ یمیصشخ تیامن ظفحیھاارکھارو ییاھنمارنارودھبطوربمیصشخ یمنیالائسمهراربدزوآم شاند
 .دزومآ می ترنتاین ھبطوربمیایمن لائسمهباردرزوآمشاند
 عابمن و ،اآنھ اب دروخرب حوهن ، ییرگشیپ یھاتھارم هباردر و دنک می سیررب ار هدافتسا ءوس فلتخم عاونا زومآ شناد

 د.زومآ می اراھهدافستاءوس اعوانیاربیککم

 2021 یالور جظن دیدتج



 
 

      
    

 
         

            
 

        
  

  
 

    
      

  
       
     

 
          

  

  
     
    

 
     

 
    
        
  

    
  

 
   
        

 
               

  
  

     
  
  

 
          

      
          

 یردفیعامتاج ویوحرتمالسشبخ
 سرودفادھا و اوینعن

 م:نکعنم یرزسودر در تکشر از ارمندرزفھکملیامنم

 .)دنیزبتالمعدکن ترکشاآنھ ردنادتزنرفدھیاوخینمھک را یسوردزاعدادتنآًافط(ل

 ؟تسیچدوخ از ورنظم؛ی)سانشود(خ ودخھملکیفعرم:1سدر ____
 ئیاسانش قیرط زا سیانشدوخ قیوشت لماش شخب نیا د.نک می دروآرب ار دوخ ایھ ئیاناوت نازیم زومآ شناد
 د.وش می دیرای فھیئاناوت

 IEP تالسج یفرعم :2 سدر ____

یاھائیانوتیائساشن قریطزایساشندوخقویشتلامششخبنیا د.نک می دروآرباردوخ ایھ ئیاناوتنازیمزومآشناد
 د.وش می دیرف

 ؟تسا تیمھا زئاح ارچ و تسا یا ھسلج ھچ – IEP ھسلج رفیعم •
 . IEP لاقانت هدرنپ رد هدنیآ فادھا و تیرفظ ،توط قاقن ،قیالع نتشون •

 یاحطر ندنکتکشر IEP تالسج رد دنھاوخ یم ھک ینازومش آناد یارب سرد نیا( IEP تساجل ردتکشر:3سدر ____
 ت)سا شده

 ایھیئاناوت ئیاسانش قیرط زا سیانشدوخ قیوشت لماش شخب نیا د.نک می دروآرب ار دوخ ایھ ئیاناوت نازیم زومآ شناد
 د.وش می دیرف
 .دکنی ترکش IEP تسالج در •
 .دکنی ثحب IEP ھسلج فادھا و ،تیرفظ ،دوخ توط قاقن دروم رد •

 ؟تیسچ تیلوئمس :4 سدر ____
 د.شاب می دوخ راترف لوئسم زومآ شناد
 .تسچی تلیوسئمھکاین شزوآم •
 .درکلعم ھالنوئسمدایبھونگچھکاین شزوآم •

 ؟تیسچتااسحسا :5 سدر ____
 د.نک می حیرشت دوخ لمعم ایرب تینابصع و ،تیحاران ،لیاحشوخ دننام ار دوخ تاساسحا زومآ شناد
 د.شو می هاگآ شتاساسحا اب ھلباقم ایرب تسرد ایھراترف زا زومآ شناد
 ؟تسچی تااسحسا •
.دزنوآم یماآنھ لرنتکهوحنوفلختمتاساسحادرومردنازوآم شاند •

 نماعلم .تااسحساو فطاوع :دوه شدافتاس 5 سرد ھمادا انعنوب دانتو یم هاکوت سرد نیا ( یگدرسفا :6 سدر ____
 ر.یخایو تاس زومش آنادعفنھبسردنیاایھ آکدنریگیممیمصت

 د.نک می حیرشت دوخ لمعم ایرب تینابصع و ،تیحاران ،لیاحشوخ دننام ار دوخ تاساسحا زومآ شناد
 د.وش می هاگآ شتاساسحا اب ھلباقم یابر تسدر یھاتارفر از وزمآ شناد
 گی.درساف فیرعت •
 د.نزومآ می درک دیاب راک ھچ ھکنیا و گیدرسفا هرابرد نازومآ شناد •

 تارغییتابھبلمقا :7 سدر ____
.درک دھاوخ یائساشن دفتنامی قافاتیایھنمار نارود رد ھک ار عیامتجا و ،سیاسحا ،میسج تارییغت زومآ شناد
.دنشابیمرذیاپنباجتناھکدستنھیدگزن زایشخبتارتغیی ھکدزوآم یمنازوآم شاندھب •
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.دکنن ھلابقمدنآی یمدوجوبتارتغیی ھجنتی ردھکیفلتخمیاضعیتھوابدکن یمککم نازوآم شاندھب •

 یحور راشف و سرتاس :8 سدر ____
 د.رک دھاوخ کرد ار سمج و رکر فب حیور ایھراشت فوافتم تاجرد ریثات زومآ شناد
 د.رک دھاوخ هدافتسا یتوافتم ایھشور زا حیور ایھراشف زا ئیاھر ایرب زومآ شناد
 یحوریھاشارف یا سترسا یفعرت •
 د.رک ھبلغ نآ هدنروآ دوجوب لماوع رب ناوت می روطچ ھکنیا و دنک می ییاسانش ار طیحم رد حیور ایھراشل فیالد •

 _________________________ خیرتا ________________________________________
 انستررپس/دینلاوءامضا

 2021 یالور جظن دیدتج


