
 
 

          
 

      
 

      
   

    
    

 
  

 
    

 
  

     
 

    
    

    
  

 
    

     

 
                                                

 

     

          

      

          

       

            

   

 
 

    

        

     

         

     

               

     

 

 

   

Fairfax County Public Schools 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church , VA 22042 

FARSI 

ردهشد ادجیا IREADY تامرنشارگز رتفد

 :____ ھیاپ :________________ زومآ شناد ییساانش هرماش : ________________________

 __________________ 

 اریخا امش دنزرف

ناتسرپرس ن/یدلاو تمدخ

 رب تراظن تھج یبایزرا و یناھج رگلابرغ کی ناونع ھب iReady ت.سا هدرک تکرش تایضایر ای و/ ندناوخ ثحبم iReadyتست ردً
 سرد رھ یارب امش دنزرف ھنماد درکلمع و هدش یریگ هزادنا هرمن د.ریگ یم رارق هدافتسا دروم (FCPS) ینتاک سکفریف یتلود سرادم رد زومآ شناد تفرشپی
 نییعت ات دننک یم یسررب ار دوجوم یاھ هداد ھسردم نانکراک ، تسا نآ زا رتمک ای 39 یلم دصرد دح رد اھنآ درکلمع ھک ینازومآ شناد یارب ت.سا هدش شرازگ
 .ادد دھاوخ رارق ناتراتیخا رد امش دکوک دروم رد ار یدعب لحارم ھب طوبرم تاعالطا ھسردم ر.یخ ای تسا زانی یفاضاتالخادم ایو/ اھ یبایزراھب ایآ ھک دننک

 یراج لاس یارب حطس نیرت نییاپ اب ار دوخ دنزرف هدش یریگ هزادنا هرمن نیگنایم دنیاوت یم د.ھد یم ھئارا دشر یریگ هزادنا یارب ار یشور جردنم تارمن
 د.یینبب تاضیایر ای ندناوخ رد ار یو تفرشیپ ات دنیک ھسیاقم رگید لودج اب لودج کی زا ار دوخ دنزرف هدش یریگ هزادناتارمن دنیاوت یم ننیچمھ د.نیک ھسیاقم
 .دبای یم شیازفا یلیصحت لاس لوط رد زومآ شناد کی هدش یریگ هزادنا هرمن ، یلک روط ھب

 تیاس بو ردرتشبی تاعالطا ت.سا لودج نیا رد هدش جرد تاراظنتا زا رتمک ای ، کیدزن ، قباطم امش دنزرف درکلمع ایآھک دنک یم صخشم درکلمع ھنماد
iReady Domain تسا سرتسد لباق (https://www.fcps.edu/node/42527)

 د.یریگب سامت دوخدنزرف ملعم اب افطل ،تاضیایر و ندناوخ اب ھطبار رد ناتدنزرف یاھزانی و توق طاقن ای و شرازگ نیا جیانت هرابرد لاوس ھنوگ رھ تروص رد
 نابز ھب iReady یبایزرا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت افطل ،تسا (ESOL) اھنابز ریاس ناگدننک تبحص هژیو یسیلگنا نابز تامدخ تفایرد طیارش دجاو امش دنزرف رگا
 ملعم اب ناتدنزرف یسیلگنا نابز تفرشپی ھب طوبرم تاعالطا بسک تھج ت.سا یسیلگنا نابز تراھم ھعسوت لاح رد امش دنزرف و دوش یم ماجنایسیلگنا
 .دریگیبسامتدوخدزنرف

دینک ھعجارم ریز تیاب سو ھبًافطل ،دنن سیا ھمجرت تفایرد یارب

ESOL 

35282https://www.fcps.edu/node/ دیریگب سامت ھرسدم اب ای و. 

 :طسوتهدشرزاگرب :ونزمآیدنب انزم

درکلعم نھامد ستت تاعالاط

اتلیمع و ددع اتضیاری :عضومو

یرجب رکفت و رجب  :تست یخرات

اھ دهاد و یرگی زهداان  :یلم دیاع درصد

ھسدنھ  :هدش یریگ هزدانا هرمن

حطس نیرت نییاپ رد هدش یریگ هزادنا هرمن نیگنایم

درکلعم نھامد ستت تاعالاط

ناگ هژاو یھاآگ ندانوخ :عووضم

یاسنش ادص ست:ت خیرات

الاب سنارکف اب تالمک  :یلم دیاع درصد

ھمکل  :هدش یریگ هزدانا هرمن

اتیدبا کرد حطس نیرت نییاپ رد هدش یریگ هزادنا هرمن نیگنایم

 یتوحم رکد

LS-Tests-iReady Parent Score Report 

https://www.fcps.edu/node/42527

