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 ولی/ سرپرست گرامی:

ھستند، آنھا ھمچنین ممکن است برای شرکت در  طیواجد شرا در برنامھ غذای رایگان یا تخفیف دارکھ  داریدکودکی اگرشما 
سایربرنامھ ھای ھزینھ دار مدارس عمومی کانتی فیرفکس حائزشرایط  باشند بدون اینکھ برای آن ھزینھ ای پرداخت کنند یا با تخفیف 

شما ھمچنین برای دریافت اطالعات مربوط بھ بورسھای تحصیلی، کالسھا، و خدماتی کھ بوسیلھ مؤسسات یا ھزینھ را پرداخت کنند.  
  از مدارس عمومی کانتی فیرفکس فراھم میگردد واجد شرایط میباشید.خارج سازمانھای 

اگر میخواھید فرزندانتان در برنامھ ھای ھزینھ دار مدارس عمومی کانتی فیرفکس بدون پرداخت ھزینھ یا با استفاده از تخفیف شرکت  
کند و اطالعات الزم در باره سایر مزایا برای فرزندانتان را دریافت کنید، میبایست یک موافقتنامھ کتبی تھیھ کنید کھ بھ مسئولین 

FCPS   اطالعات مربوط بھ صالحیت دریافت غذای رایگان یا تخفیف دار را با سایرمؤسسات مبادلھ کند.اجازه دھد 

دریافت غذای رایگان یا تخفیف  برایاگرشما موافقت دارید کھ این اطالعات با سایرین درمیان گذاشتھ شود، ما تنھا صالحیت شما را  
مدیرمدرسھ، مشاوران مدرسھ، و سایر مسئولین مدارس عمومی کانتی فیرفکس کھ  مبادلھ میکنیم و این اطالعات را تنھا در اختیاردار 

در اینگونھ فعالیتھا شرکت دارند قرار میدھیم. اطالعاتی کھ بوسیلھ کارکنان مدارس عمومی کانتی فیرفکس دریافت میگردد فقط برای 
 درمیان گذاشتھ نخواھد شد. FCPSدرداخل یا خارج از مواردی کھ دراین نامھ ذکر شده است استفاده خواھد شد و با ھیچکس دیگری 

) بزنید. موافقت شما برای در مربع ھای مربوطھ را عالمت (لطفاً اطالعات مربوط بفرزندانتان را  تکمیل کرده، و در پشت این فرم 
عدم موافقت شما در سھیم کردن اطالعات صالحیت فرزندتان در سایرمزایا اختیار گذاشتن اطالعات فرزندتان کامالً داوطلبانھ میباشد. 

 و برنامھ ھای مدارس عمومی کانتی فیرفکس تاثیری در صالحیت او در غذای رایگان یا تخفیف دارنخواھد داشت.

 Fairfax:  یدکنارسال بھ این آدرس ھمراه با فرم درخواست  بر روی آن درج شده استپاکتی کھ آدرس از قبل  درلطفاً این فرم را  
County Public Schools, Office of Food and Nutrition Services, 6840 Industrial Road Springfield VA 

22151-9922. 

 ارادتمند،

Scott S. Brabrand, Ed.D. 
 آموزش و پرورشمدیر 
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آژانسھای مربوطھ، دفاتر، کارمندان، شرکت ، USDA دیپارتمان، (USDA)  طبق قانون حقوق مدنی فدرال و قانون حقوق مدنی وزارت کشاورزی ایاالت متحده
از اعمال ھرگونھ تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، جنسیت، باورھای مذھبی، ناتوانی، سن، اعتقادات سیاسی، یا انتقام  USDA کنندگان و مسئولین برنامھ ھای

 بنیان گذاری شده ممنوع میباشند. USDA یا انتقام جویی تحت قانون حقوق مدنی در ھر برنامھ  و طرحی کھ بوسیلھ

برنامھ اطالعاتی (مانند خط مخصوص نابینایان، مدارک چاپ شده با حروف درشت، نوارھای صوتی، و زبان اشاره  افراد ناتوانی کھ نیاز بھ برقراری ارتباطات در
 ھستند و یا بسختیناشنوایان و غیره) دارند، میبایست با آژانس (استانی و یا محلی) جایی کھ برای مزایا درخواست میکنند تماس بگیرند.  افرادیکھ ناشنوا 

تماس بگیرند.  در ضمن، اطالعات این  8339-877 (800) از طریق خدمات رلھ فدرال با شماره USDA صحبت کردن ناتوانی دارند میتوانند با میشنوند و یا در
 برنامھ ممکن است بھ زبانھای دیگر غیر از انگلیسی قابل دسترس باشد.

 :را بصورت آنالین در لینک زیر تکمیل کنید) USDA، )3027-AD برنامھ تبعیض  فرم شکایت مربوط بھ جھت شکایتھای مربوط بھ تبعیض، 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ,و یا در دفتر USDA  کنید و یا کتبا بھ تکمیلتھیھ و USDA  بنویسید ودر نامھ

تماس بگیرید. فرم تکمیل شده یا  )9992-632(866 ی از فرم شکایت میتوانید با شمارهبرای درخواست یک کپ  خود کلیھ اطالعات مربوط در فرم را وارد کنید.
 میتوانید از این طرق ارسال دارید: USDA را بھ نامھ خود

 U.S. Department of Agriculture   :پست (1)
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
  1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C.   20250-9410; 

 or ;7442-690 (202)  :فکس      (2)
 .program.intake@usda.gov  :ایمیل      (3)

LS-Food Services-Consent to Share Information این راھنما بطورمساوی در اختیار ھمگان قرار گرفتھ است.

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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 نام مدرسھ نام دانش آموز شماره شناسائی دانش آموز
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 بزنید.)  ( را کھ مورد نظرتان است عالمت گزینھ ھایییا  گزینھلطفا 

) طرف راست قسمت زیر را عالمت ( گزینھاستفاده کنند، من  کلیھ مزایای واجد شرایطفرزندانم از اگر من بخواھم 
دسترس قرار گیرد، من تنھا خواھم زد. اگرمن بخواھم کھ اطالعات فرزندانم فقط برای بعضی از برنامھ ھای خاص در 

خواھم زد. من میدانم کھ کلیھ مزایا و ) ( عالمت ،شرح میدھدمھ درباره آن برنامھ را چپ  طرفھای  گزینھیا  گزینھ
کالسی دردسترس دانش آموزان  مقاطع ھمھمدارس و یا  ھمھبرنامھ ھائی کھ در قسمت زیر شرح داده شده اند ممکن است در

 نباشد.

برنامھ ھای خاص   یا        کلیھ منافع واجد شرایط
 ھزینھ ھای دانش آموز: 

 یمخارج یونیفورمھا و لوازم ورزش
 مخارج گردشھای علمی

مخارج پارکینگ دانش آموز 

 ھزینھ ھای کالس درس: 
 مخارج وسائل موسیقی 

 وسائل و لوازم کمکی برای کالس
 (مثل، ماشین حساب) تحریر مخارج لوازم

 امکانات کمکی برای دانش آموز: 
 اطالعات درباره کمکھای مربوط بھ تعطیالت 
 FCPSاطالعات درباره بورس تحصیلی، کالسھا، و سایرمواردی کھ درارتباط با  

 نمی باشد
 FCPSسرویس ھای آموزشی خارج از  

 کمکھای موجود مربوط بھاطالعات 

 ھزینھ ھای تست/فرم درخواست: 
 AP/IBمخارج تست 

 ACT/SATمخارج 
 ھزینھ تعیین سطح دانش آموز

 ، فرم درخواست کالج)TJHSSTمخارج فرم درخواست (مثل، فرم درخواست 

 اطالعات صالحیت فرزندانم برای دریافت برنامھ غذای رایگان یا تخفیف دار نمیخواھمنھ من 
 بھ اشتراک گذاشتھ شد. هبا برنامھ ھایی کھ در باال نام برده شد 

 تاریخ: امضاء والدین/ سرپرستان:

نام با حروف  
 انگلیسی: خونای




