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___________________________________________ 
___________________________________________ 

________________________________ 

FARSIParent Notice of Eligibility Determination 
 ھرسدم
 سرآد

 خریات
 عضومو
___________________________________ ییااسنش رهامش

 یماگر________  __________________________________

شوزمآتامدختفایدر یابر واتیحالصدورمدر اتتفگر ارقر یسبرر دورمامشدنفرز ھبطوبمر تاعالطا،(date)__________________زرو
 .دوشیرگی ممیتص صوخصم

 :یتدماقم حلارم

________ _____________________________ دشاب یم ریز رارق زا یریگ میمصت ،هدنورپ یور رب هدش ماجنا یاھ یسررب ساسا رب
 زوآم نشدا مان

 .ستاطیراشدجوا وصصخم زشومآ اتمدخ فتایردیراب

 .ستینطیراشدجوا وصصخم زشومآ اتمدخ فتایردیراب

 رد د.شاب یم یرورض تیحالص یتامدقم لحارم نییعت یارب امش تیاضر ،دشاب طیارش دجاو صوصخم شزومآ تامدخ تفایرد یارب امش دنزرف ھیکتروص رد
 و لمیکت)SS/SE-10( تاس هدش ھمیمض ھک ار وصصخم زشومآ رد یتحالص مرف ھب طوبرم تسمق افطل ،دیا هدرنک تکرش تیحالص نییتع ھسلج رد ھیکتروص

 یک ، تیحالص نییعت زا سپ ھک دنک یم صخشم اینیجریو رد صوصخم زشومآ یاھ ھمانرب رب مکاح تاررقم د.یھد لیوحت ناتدنزرف ھسردم ھب و دینک ءاضما
 یارب بسامن IEP ھمارنب مظیتن یارب ھسلج کی لیشکت روظمن ھبھسردم نیلوئسم زا یکی .رددگ میظنت تساییبم ،زومآ نشدا رھ یراب)IEP( یدرف زشومآ مھانرب
)IEP( یردف زشومآ مھانرب ھسلج تروص زا یپک کی د.ش دھاوخ رحطم IEP ھلسجردنادتزنرفھمارنبھب ردومتواالس ت.فرگدھاوخسامتامشابناتدنزرف
 سفکریف یصوصخ سرادم زا ییک رد ندیلاو طسوت و تسین یتناک سفکریف نکاس امش دنزرف راگ ت.سا هدش ھمیمض اشم عالطا تھج)IEP-101( ندیلاوصوخصم
 رد نانچمھ ناتدنزرف رگا .دنیک ھسلج لیشکت تساوخ رد و دیریبگ سامت دراد تماقا ناتدنزرف ھک یلحم )یزرکم نامتخاس ( ھیحان اب دیاب امش ،دشاب یم مان تبث یانتک
 یدرف یتامدخ ھمانرب کی تروصب)FCPS( سکفریفیتناکیوممعسرادمفرطزاتسانمکمتامدخ،ندک می لحصیتیانتکسکرففیردیوصخص ھسردم
)ISP(ا سرتسد رد)د.ریگ رارق )و 

 :ددجم یبیازرا

_________________________________ ___________ دشاب یم ریز رارق زا یریگ میمصت ،هدنورپ یور رب هدش ماجنا یاھ یسررب ساسا رب
 زوآم نشدا مان

 .ستا طیارش دجوا وصصخم زشومآ اتمدخ فتایرد یراب نانچمھ
 د.یامن رظن دیدجت و یسبرر ناتدنفرز IEP هندورپامجدد تسانکمم IEP میت ،دشاب یم طیارش دجاو صوصخش مزومآ تادمخ تفایرد یارب نانچمھ ناتدنزرف رگا
 افطل ،یدا هدرنک ترکش تیحالص نییعت ھسلج رد ھیکتروص رد د.شاب یم یرورض امش تیاضر ،دیآ دوجوب زومآ شناد تیحالص هدنورپ رد یرییغت ھیکتروصرد
 د.یھد لیوحت ناتدنزرف ھسردم ھب و دینک ءاضام و لیمتک ،تسا هدش ھمیمض ھا کر)SS/SE-10( وصصخم زشومآرد یتحالصمرفھبطوربمتمسق

 .دشاب یمن طیراش دجوا وصصخم زشومآ اتمدخ فتایرد یراب
 ردھکرتیوصرد .ستا یرورض صوصخم شزومآ تامدخ نییعت یارب امش تیاضر ،داشبن طیراش دجوا وصصخم زشومآ اتمدخ فتایرد یراب ریگد امش دزنرف ھکرتیورصد
 ھسردم ھب و دینک ءاضما و لیمتک ،تاس هدش ھمیمض ھک ار)SS/SE-10( وصصخم زشومآ رد یتحالص مرف ھب طوبرم تمسق افطل ،دیا هدرنک تکرش تیحالص نییعت ھسلج
 .تسا هدش نعییت_____  _____________________زرو صوخصمشزومآتامدخھماتخخریات،لاقانت نای ردلیھستروظمنب.دھیدلویحتنادتزنرف

 تساورخد یدناوت یم ،دریاد تفلاخم یرگیممیتص نای اب و دشتیادن روضح ھسلج رد امش راگ د.ھد یم ھئارا ار میمصت نیا نییعت ینگوچگ ھب طوبرم تاعالطا هدش ھمیمض کرادم
یاھ ھخنس .تاس ھتفرگ رارق ناتراختیا رد القب)SS/SE-4()ایینجروی رد یرفیک یسرادد ھیعالطا( امشهداوناخھبطوربمصصوخمشزموآقحقو زایپککی د.ینکرظندیدجت
 سرستدلابق https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf کنیل قریط زا ای و ھسردم رتفد رد یرفیک یسرداد ھب طوبرم کرادم اب ھطبار رد رتشیب
 اسمت 4470-423-571 هرامش نیا اب تیلومشو م یسر داد رتفد اب افطل ،دیراد کمک ھب اجیتحا نیناوق کرد یارب ای و دیراد یلاوس یرفیک یسرداد نیناوق هرابرد رگا د.شاب یم

 د.یریبگ

 سردآ بھ تیلموشم و نینواق دنرو رتفد ھب ابتک تسایب یم امش ،روظمن نای یارب .دکنی رظن ددیجت تساوخرد تحیالص نیا هرابرد میمصت دروم رد ھک دیراد ار قح نیا امش
8270 Willow Oaks Corporate Dr., Second Floor, Fairfax VA 22031،ستواخردمرفدیانومیت امش .دکنی لاسراھانرفطیبوھانفمنص ویمسریسررباردوخ ستواخرد 

 رد.دایمنندیلاوممیتص ردرظنددیجتتساوخرداجینیروی یرفکی یسردادنوانققطب تسانممک FCPS.دکنی ھھیتنادتزنرفھسردمیلاص ردفت زاار)SS/SE-130( رظن یدتجد
 د.یشابن قفاوم ھیحان و امش ھنکیا رمگ دنام دھاوخ یقاب یلعف یشزومآ حطس رد رظن یدتجد احلرم ولط رد ماش ندزرف ،رددگ زغاآ رظن یدتجد ھب یگیدسر احلرم ھکرتیوص

 .دریگیبسامت ________________ هرامشاب نمابافطلدریادیؤالسرگا

،دمندتارا

 مائمض
 شاندنلدیاویکتب تایضرنوبد ھک کند تقفاومهکنند تفاریدھک ردگیمی رارقنارگدی سرستدردیرتوصردسکفرفی یانتکیمومعسرامد نازومآشاندیلصیحتهوندرپتاعالطا
.ھدندرارقیرگدیصخشسرستدردارتاعالطاھونگاینطایرشزائحزومآشاندایزومآ
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