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 2022-23 م عاة للیونسال ت غایبلتال

 ققوحلا و ،ةصیصوخلا ةساسی سي،اردلا اجمنھلا ت،الجسلا ت،اعالطستاأل نع
 باحساألن تارامستأ و ةلصلا تاذ

 ق وقحال ن ا مھریغو یة وصصخ، اليسرادج النھم، التجالس، التاعتطالسإلن اع

 ص(

أ ن یقر أ ھذ ا   ؟ الكتیبم ن یج ب

 ى عل ب جی م. تھایولؤسوم م قھوقحم ھفض رب لغیتكھذا ال ى عل ع الألطان ییعرشلاء ایوصالوا ت األمھوا اء بألع ایجم ى لعب جی
 ن إل وذلك ) K ، 12-9-8(م یھعل بق نطتي تب الیتخة الكسنة راءق فة تلخیة مسرادل حراي مفل افم أطیھدن لی الذ تاألمھوا اء بألا
 یة.سرادحلة الرب المسحف تلختباحسإلناقحقو وتاغلیلتبا

ا لم رف قة االنسحا ب إستمارا ت أ ن ی قوم بتوقی ع الذ ي یج ب الش خص  ؟ م ن ھو
 ةداعوإ ئةبعت یھ لعب جی یة التشطة النألع ایمجون أي مي أفبالركة الطاشم رضاعی ي عرشي وص و ب ألار طي أمول ي أ

 لب.اطلا ة سدرم ى لإ ة بسانملا ات ارمتساال و أ ة ارمتساإل

 وة أیعاتمجإلم اعالإلل ائاسو، یةنورتأللكاع قوا الم،ویدیف، المفالألاي فب الطم السأو ، أتوو ص، أةروم صداختسإ
 ة.شطنألث ابي ف
 ي.سرداد المشرإلج اامنرب ي ف بالركة الطاشم
 یة.جراخ ت انظم لم تاومر المعلشن
 م ییقتو ، تنرتنإل ا ربع ي وصخصس الیرتدت الامدخ ، تابتم المكادختسي إف ة وااسالم ع ورشي مف بالركة الطاشم

8-K ةسیاردلا حلارملا ةخسن 
 ؟ماذ ا یحتوي

  التبل یغات الس ن ویة للعا م 
ذات الصل ة (الصفح ات  
  خیارات اإلنس ح اب للعا م 

  اإلنس ح اب للعام إس تم ارا ت

23-2022 
 (5-2 

 ) 11-3 ص (2022-23

 :23-2022 

 • 13-14) ص (ة ّامى العل إلیالدل ت اومر معلشنىعل ض راتعإلا
 • 15) ص ( ي سرداد المشرإلا ج امنرب ن ب ماحسنإلة اراتمسإ
 • 16)  ص ( یة جراخ تانظمت لماومر المعلشن ىعل ض راتعألا
 • Tutor.com 17)  ع قور مبع تنرتنإلر ابع ة یوصخصس الورددمة الخ م یدقت
 • 18) ص (ي فاطالعوي عاتمجألك ارادإلیة احانن مت راام المھییقت

 • يسردالم م وبب لأللالالطب قة تعل الم تا ومالمعل رنش
 ى.رخألیة ا سر دم ال ت راوشن والم

 • ج   راخ ت امنظ والم ص اخش ألى اب الال الط صوخصب ل یلدلت ااومر معلشن
 FCPS.  یة ومحكس الاكفریف اطعة قس مرمدا

• 

• 
• 
• 

 SEL.  ت راامھ

Fairfax County Public Schools, Office of the Superintendent 
8115 Gatehouse Road, Falls Church, VA 22042 

https://Tutor.com


  

   
        

 
     

     
           

        
  

     
      

  

 
    

        
      

        
   

 

 
            

      
     
    
        

             

          
     

     
     

          
   

 

 جھامنلا و تالجّسلا و تاعالطستإلا نع 2022-23 م عاة للیونسال ت غایبلتال
 ةلصلا تاذ ققوحلا نم اھرغی و ،ةصیصوخلا ةساسی ة،سیاردلا

 یندلوال ا قوقح

20 USC ، (FERPA) ة رسأل ل ةمیعلی الت قووالحق ةصیوص الخ نوانق مدیق §1232g, 34 CFR Part 99 ةیامح نوانقو ؛ 
20 ،يوانوالث يدائبت اال معلی الت نوانقو؛ USC § 1232h, 34 CFR Part 98 20 ، ّلدعم ال بالط ال قوحقـــ USC 

USC 10 و 7908 ,7165§§  نریصاوالق ةسن 18 نمركثأمھرامع أغ تبل نذی ال بالّطوال ندیوال لل ةعینمقوحق 503 §
 نعتاموعلم ببكتی ال ذاھكدّوز ی.ةكراشم القوح تالسج الصفحوتاغلیبالت بقعل یتامفیندیوال الةطسل نمنیررمتحال
 .قو الحق كتل

 ةكراشم ببغر تنك تم ل ذا إبالط ال ةسردمردیمى ال اھمدق تن أيغ ینب يلت اباسح االن تارامست إىعل بكتیل ا ذاھلمشی
 ه ذھن مي أد یتعو أع ّوقتال ب، یتكل اذاھيفةحضولم ا طةشنأل اىلعضراتع إكیدلنكیملذاا ین. عمط انش ي ب فلالطا
 .ترااتمإلسا

 نتترنإل ا بر ع ضياترإلف امیلعتلا

 ة ئراوف طت ظرضتأق ا إذ ، 2022-23 يسراد ال ماع ال لال خترن اإلنت رعب يضرافت اإل معلی الت يفةكراشم ال بالط لل قیح
 ذا إ.كذل بما القینمیزملرغیمھكن لةمیعلی التةطشن األنماھرغیوتراضامح اللجیس تنمیلعمل لنكم ی،كذلثد حذاوإ.كذل
 قالغ إكعلی بوج یت اھدعن ،ترن اإلنت رعب ةضیرافت اال ةیسراد ال ةص الح لال خبالط ال ھجولسجی تيفبغر ت التكن
 ن ل.فص ال يفاھسجیل تيفنوبغر ی التاموعلمة أی ةكراشممدع ببالط ال ركیذ تيغ ینب .ةصالح ك تل ةرفت لال خ رامیاكال
 .ھسخ نو أھمیلتح ضرغ لًااحمت ةسیراد ال ةصح ال لسجی تنوكی

 اتطالعتسإلا

 بلقنملّومم العطست إّي أيفبالط الكراشین ألقبةفقوام اليفّق الحكدیل :تاعالطتإلس ايف كةارلمشاىلع قةفوالما
 و أةعقلی ال لكاشم ال ؛ھدیوال و أبالط ال دعتقمو أيساسی ال ءام االنت :ي یل امبقعل تت ةسئل أىعل يو یحت ةالیرد الفی ةموكالح
 ،تذا ال ةدانإ بمستم ال و أ،عممجتلل يداعم ال و أ،يونان الق رغی كوسل ال ؛يسلجن اھوج الت و اكوسل ال ؛ھائلتعوأبالط لل ةسیالنف

 ةدلامتب ال تامولعم ال اھفی نوك تيت ال تاقالع ال ؛مھ بةوثیق ةریس أتاقالعمھطرب تصاشخ أليد نق م تقیی ؛نیھم ال كوسل ال وأ
 ،ةدینی ال تاسرامم ال ؛ندی ال لاجرو ،ءاّطب األ ،نمیامح ال عم ةقالع ال لثم اھنع حاصف اال نكم ی وال نوان الق بوجم ب ةیممح

 ).نعیمجمانر بيفكراشتإل اةھلی أددی لتحبوطلموھامفال(بخلدخالو؛ھدیوالو أبالط للتداعتقمالو أ،تءااماالنت

 نعمعلست یيذوال ھویلم تةھ جنعرظ الن ضغ ب العطست أي أيفبالط ال ةكراشمبسح يفق الح كدیل :حابسألناقوقح
 ي الت تاكیولس ال صوصخ بتامولعمو أ،ةطبی تاموعلمنعراسستفأل لو أهالع أةرجدم ال عضیاومال بقعل تت تاموعلم
 لو ح تامولعم ال نم اھرغیو تاردمخل ا يطاع ت و أ غ التب و أ ،ةولیكح ال تاوبرشم ال لوا بتن ةقعلمتوال رط للخ ةصح ال ض ّرعت
 .ةساس حةعطبی تذا تامولعميملیع الت سجلم ال اھرعتب یىر أخ تاموعلمي أو أةابقر لل ةعضا الخ داوم ال مداستخأ

 لق األ ىعل موی 30 لقب ًاسبقميطخراعشإ بكدویزبت FCPS س ارمد م وقتس :عالطتإلس انوضم م فةعر مقوقحو ارعألشا
 ةمیعلی الت دوام ال ىلع العط األ ًاض أی ككنم ی.هالع أةوحرطم ال عضیاوم ال نمي ألوا یتن بالط ال ھ بكراش ی العطست إي أنم
 ت.  االعتطإلسا ذه ھل ثم وص صخبة مخدتمسلا

 2FCPS 2022-23 Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 ة حصف



   

   

            
            

      
    

   

         
           

           
   

 

          
     

         
 

          
       

          
            

    
  

      
    

       
      

  
    

   

           
          

   
         

           

 میةلیعتلا ادلموا

 جاھمنال نمءزكج ةمدخستم ال ةمیعلیت ال دوام ال نميأىعل العط اال يفق الح كدیل :یةیملعتل ا دوامل ا ىلع عالطالا
 عقوم ىعل ةروشمن(ال 3002-3011 ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق سردام ةمظنوأ تاسایس نم ةالی الح ةخس الن .يمعلیالت
 دوام ال ىعل العط اإل بطل ككنم ی.ةمیلیع الت دوام ال نعركث ألصیا تف رفو ت)www.fcps.edu ى لع FCPS ارس مد
 .بلاط ال ةسردم ریدم نم ةمیعلیالت

 بیةلطا فحوصلا

 نكیم ل ذا إةعینمةبیطصوفح ءرا إج نمبلاط ال بسح رای أخت ندیلوا لل حامس ال مت ین أىعل يرالدفی ال نوانق ال طرشتی
 ةمیوك الح سكافرفی ةعطاقمسردامبطل ت ال،ةئراط ال تاالالح ءاستثنإب.ةالیو ال نوانقلقب نمھ بحّرصمصفحال

FCPS نمباسحن اال ةرامست إبیكت ال اذھدوز ی ال،يلاالت ب.ةوالی ال نوانقاھ بحّرص یم لةیطب صوفح ياءارإج 
 .ةیطبال صوفحال

 طالبل ا جالتس

 ومی 45 نوضغيفاھعن ةسخ نلمعوبالط لل ةدائع ال ةسیردم ال تالسج ال صفح يفق الح كدیل ب:لاطلا ت الجس ص حف
 ت الجلساى لا ارة إلشاوب لاط الةسردمردیمى إلًاطلب مد تقن أكیعل يغ ینب .صوص الخ ذاھ بكطلب لةسردم المالست إنم

 رظی نموسرعفد بكالبتطممتت ن أنكم ی.تالسج ال صفح ناكموتقو بةسردم ال ردیمكغسیبل .اھصفح تت ن أدری تيالت
 ت.الجلسا ھذه ة عن خنسل مك عبلط

 و أةقیقدرغی اھ ان دتقع تيالت ةسیردم ال تالسج ال نمي أىعل لدیع تءراج إبطل يفقلح اكدیل :بالطلا تالج س لیدعت
 ًراشیم،ةسردمل اردیمىإلبكت تن أكعلی يغ ینب .قوحق النماھرغی و أبالط الةصیوص خقو حق كھ تنت و أةلضلم
 و أللضمو أققیدرغی هراعتبإبسب نا بی عمھعلی ریغی تءار إج يفبغر تيذ ال لسج ال نمصا الخ ءزج ال ى إل حوضوب

 FCPS سردامكغستبل ،تطلب امكلسج ال ىعل لدیع تءرا إج مدع FCPS سردامتررق ذا إ.بالط ال ةصیوص لخ كھمنت
 ةس جلتءاراج إصوص بخّةیفاض إتاموعلم بكدوزوتلدیع التبطلصوص بخ اعمست إةس جلدعق بكحق بكغوتبل كذلب

 .اعمستاإل

 ظ لحف ينمز ال لود للج ًاقفو بالط لل ةسیردم ال تالسجلا ب ظا اإلحتف میت ا:ھب ظ اتفحألاو ب الطلا ت الجس لى ع ظ افحلا
 ءالیو أنوك ین أب یج .FCPS ارس مد ي ت فالجلسا ارة إد ل یلود 6470 ةساسی ال نمةیال الح ةسخ الن بوجم بتالسجال
 سم خةدم لصا الخ معلی الت تالسجبظا اإلحتف مسیت ھإن بمعل ىعل صاخ ال معلی الت جمارن بيفنسجلیمل ابالط ال رومأ

 امھ أی ،ةسردم ال نمھابسح إن و أ،ھال إنتق و أ،اجینیرفةوالی يفيمعلی الت سمجلل اجمارن بھالمكإو أبالط ال جر تخ دع بتواسن
 ھذه ي ودة فجوملا ت امولعملا ى لا ین لداولا و أ ب لالطا اج تحی ت. قد اونس سمخ عد ب ت الجلسا ھذه الف تإ متی ً. الوأ ث حدی
 خس نبطل ندیوال ال ىعل ب یج كذل ل،ىر أخ تاقاستحق إىعل لوص للح و أيعام اإلجت نامضال بقعل تت ضارغ ألتالجلسا
 .كذل لًافقوةمز التالسج ي أنم

 تاموعلماھ أن ىعل ّةمثبت بالط ال نعةصیشخ تاموعلم FCPS ارس مد ع مجت :یةجارختاظمنملبلاطل اتاوملع م نشر
 تامد خمدی تق و أةسیردمتاجمنت رفیوتل FCPS سرداماھرا تخت ةعینمةیراج تعریاشمى إل اھعن حص تف لدلی ال نم
 ت امخدو يونلسا ة مدرسلا ب اتكو ل یجستلا ة یمدرسلا ت امخدلا و أ ت اجتنملا ھذه ل مشت ا. ھبالو طأ FCPS ارس مدل
 تاظمنم ىل ا ضغراأل ا هذھ لثلم یةصخلش ا بلاطل ا تاوملع م نع حاصفإلاب بغتر ال تنك ذاإ ة.  مدرسلا ي یر فوصتلا

 2022- 23 يسردا ال ماع ال ىعل كرا إختی قطبین .16 حةفصلاىلعباحنسال اةارتمإس ئةبعتلاكم إىجیر اھدنع،یةجارخ

 3FCPS 2022-23 Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 ة حصف

www.fcps.edu(�


  

        
       

           
       

          
           

        
     
 

       
          

     
      

  
     

         
  

      
           

     
          

       
   

         
     

     
           

    
           

           
        

       
     

      
       

       

 را إختی مراإحتب FCPS ارس مد مر تتس ا ھند، عFCPS سردامنمجر تخ و أبالط ال بسح أن ذا إ،لا حي أىعل نكول .طفق
 .كراختی إ ءاغالب FCPS ارس مد ار خطإبم قتم لا م FCPS رس دامنمًءاز جبالط الناكام حین ریخ األباسحاإلن

 FCPS ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق سرداممو تقن ألقبةفقوام الءاطع إيفق الح كدیل ب:لاطلا ت الجس ن ع ف شلكا
 ةوالی النوانقو أيرالد الفی نونا الق ناكذا إ إال،ةمیعلی الت كلطف تالسج نمةصیشخ الةیفیرع الت تاموعلم النعفشكالب

 ةفقوامنودبالط ال لسج تاموعلمرش نم یت .كفقتاومى إل ةاج الح نودصوص الخ ھجوىعل تامولعم ال رش نلّویخ
 ةساسی ال نمةالی الح ةسخوالن )ةرسأل لةمیعلیالت قووالحق ةصیوص الخ نوانق(FERPA نوناق ماك ألح ًاقفو طفق ندیوالال

 نوان الق نمةلیا الح ةسخوالن بالط ال تالجسةرداال FCPS ارس مد ل یلد من ل كم قدی. 2701 يمظی التن نوانوالق 2701
 ت السج بةعلقمت ال تاساسی ال لو حلصیاف الت نمدزیم ال )SR&R ھاتولیؤسموبالط ال قو حق بكتی(2601 يمظیالتن

 ب.اللطا

 ىعل لوص الح بوجست ت الةعورشمةمیعلی تضارغ ألةسردم ال يظفومى إل تاموعلمنعحاصف اإل نأ بةظالحم ال ىرجی
 يردا اإل لوؤسمالك FCPS ةمیوكح ال سكافرفی ةعطامق سرادملقب نمھیینع تم تصشخ وھيسردم ال فظوم ال .ةفقوام
 و أ،ةسردم ال يفةمالس ال ریفو تطاضبومعلی الت يظفومكلمن ذضتی(م لدعا ادر كي و فضو عأم لعمو أ مشرف و أ
 اھراعتبإ ب بالطل ل تامد خ نومد یق نذی ال ةصحل ا ةردائ يظفوم نم مھرغیو ،نصحیی ال ندیعاسم ال و أ ،ةسردم ال تاضرمم

 ارس مد ع مت اقدعتة كو شرأة منظمو أ خصو شأي میلعتلا لس جملاي ل فمعی خص  ش ي)،مدرسلا مج انبرلا من ء جز
 ص خو شأ لج) اعم وأ يارتشاس ب یبو طأ ب اسحم و أ ي ماحم ل ثمة (ّصاخ ة مھمب م ایقلل FCPS ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق
 ةمیعلی تضراغ"أ .ھّماھم ب مای للق لمع ال يفر آخ يسردمفظومدعاس یو أّةمیسرة لجن يفةعیوطةمد خ ّمد یق عّوطمت
 .يھنمبواج بمای للق لسج ال ةعجرام لةاج الح يعن ت"ةعورشم

 ذا إىر أخ ةمیعلی تةھیئ و أىر اخ ةسردميظفومى إل ةمیعلی الت تالسجل ارش نىعل ةفقاوم ال لاصستح إطر ُشتیال ا مك
 تالجّس الهذھلمث دویز بتةیموك الح سكافرفیةعطامق سردامموستق .اھ بقا اإللتح مزعتإو أىعسو أاھفیبالط اللّسج

 نأش بةعمتب التءارا اإلج لو حةسئل أمھدی لنذی الروم األءایولأىعل ب یج.بطل البس حىر أخةمیعلی تةھیئ و أةسردمىال
 ةطقمن اليفةمیلیع الت ةیئھ الردیمدعاسمبكتم بلاصاإلت FCPS ةمیوك الح سكافرفیةعطامق سرداميفبالط التالسج
 طرابل اىعلاھوند تجةمیعلیلت اةطقمن اليفةیمعلی التةھیئ الردیمدعاسم بلاص اإلت تامولعم.بالط الةسردم لةمیعلیالت
.www.fcps.eduيالالت

 ماقر أ نع سا الن ةماعل FCPS ةمیوك الح سكافرفی ةعطاقم سردام حص تف ال :FCPS س رادم ب في لاطلة ایوھ رقم 
 من قط ف FCPS ارس مد ي ب فلالطاة یوھم خدت ُست ).FCPS ارس مد ي ب فلالطا ة یوھم (ھل ا ھتحدد ي تلا ة یفیرعتلا ب اللطا
 سردام لةعاب تةینعمةونیركت ألةمظ أنى إللوخدال ببالط للحامسولل ةسیردمل ابالط التالجسةرداإل FCPS ارس مد ل بق

FCPS ىعل ةیمعلی الت جمرا الب ضع بيفلدلی رفو یت ،كذل عمو.بالطلك بةدریفةفولی تيفرس ال ةملكع ما ھماخدتإس ند ع 
 نمیدستخمال FCPS ارس مد ب الة طافكل اح تمو ھو ین مخدتسملاء امأسب Google Apps for Education ل ثم ب واسحلا
 لمعالو جمارن الب كذل لال خ نم ضع الب مھضعب ب لاص اإلت نم بالط ال نیكم ت وھ لدلی ال اذھ نم ضرغال .جمارن الب كذلل
 بالط ال ةویھرشبن بغر تنك تم ل ذا إ.FCPS سرداميفبالط الةویھمقروھمدستخم المس أ.ةفیص العریاشم الىعل ًاعم
 عض و عم 11 ةصفح ال ىعل باسح اإلن ةرامتس إلامك إىرج ی،ترن اإلنت رعب جمرا الب هذھلدلی يف FCPS ارس مد ي ف

 ،لدلیل اتاموعلماھراعتبإ ببلاط ال نأش بتاموعلمي أنعحاصف اإل عمنسی يذ ال لماش ال باسح اإلن را خی ىعل ام أةمالع
 اج إدر م ى عدلقط عل فمعی سيلذا D راخی ال و أ ،جر التخ جماروب بالطلا ب صا الخ يونس ال ةسردم ال باكت كذل لمشوی
 بووج نریاخی ال نمي أيعفی ال.ترن اإلنت رعب ةمیعلی الت جمراالب بصا الخ لدلی ال يف FCPS ارس مد ي ب فلالطاة یوھ

 ي ة فكارمشلا من و أ FCPS سرداميفبالط الةویھمداستخإ ببوسا الح ىعل ةسیاس أةمییعل تجمرا بىعل بالط اللودخ
 .ھصف نمبالطعمترن اإلنت رعب ةصفی عریاشم

 4FCPS 2022-23 Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 ة حصف
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 ا م ة،یمدرسلات الجس ال ىعل لودخ لل يفاكرغی اھدوحل FCPS سرداميفبالط الةویھمداستخ إنإ بةظالحم الىرجی
 فظوم ال ھری یج ققید تو أرس ال ةمكل لمث(مدتخسم ال ةویھ ّقوث تي الت لمواع ال نمركث أو أدحوا عماھمداتخس إلا حيف داع

 نامض ال ماقر أسكعىعلو ).اھعلی لوص للح صرخموھتالسج ال هذھىعل العطإل للدخ یيذ ال صشخل ان أنمقللتحق
 بالط ال تالجسىعل رؤث تدقىر أخ تاسسؤملقب نم FCPS ارس مد ي ب فلالط اةویھمداتخس إنكمی ال،يعاماإلجت

 .ةیالم ال و أةطبی ال و أةیعامإلجت او أةصیشخال

 قریطنعهرویص تم یت و أبالط لل ةفیراغووتفروصطا إلتق م یت دق:ویدیفل ا مالف أ ورصو یةفغراوتوفل ا بلاطل ا ورص
 ا ھماخدتإس غرض ل FCPS سردامعمنوملع ینعیئا بقریطنعوأ FCPS سردامرداكءاضع ألقب نمودیالفی
 و أبالط لل ةریفیع تروص،رص الح سولی لامث ال لسبی ىعل لمشوی ،اھمنضو FCPS سرداميفمعلیالت بةعلقمت ضراغأل
،ةداخلیلاتامداستخ اإل هذھ لةفاضاإل ب.بالط ال م تقیی ضراغإلو أنمیعلم ال برید تيفمد ُستخ یيصف طاش لن ودیفی تالسجیت

 دق امك .يونس ال ةسردم ال باكتك لدلی ال تاموعلم يف اھمداستخ إل ةّماعلل بلاط ال روص نع FCPS س ارمد كشف تقد 
 ي و فأ FCPS سردامجات إننمةریویص الت لامع األيفھوتصو أھمس أو أكطفل ةروصنع FCPS س ارمد كشف ت

 .يعام االجت لصوا الت لئاوس ك لل ذمیشل ، FCPS سردام ةیاعر ب ةایعد ال لامع أ نم اھرغی

 سردامھ بظحتفوت بالط ال ھفی رھظ یودیفی لیجس تو أةروصي أرش نم یت نفل ،لماش ال باسح اإلن وھكرا إختی ناك ذاإ
FCPS ارس مد ارج خ FCPS نوانی الق لقب نمھ بصرخمھعن حاصف اإل نوك یو أھأنشبةطی الخ كفقتواميطع تم لام 

 يسراد ال لص الف لال خبالط لل ةطملتقل اودیلفی اعطامق و أروص ال نوك تن ل.ةیوالالبةصا الخ نوانی الق و أةرالیدالف
 بالط لل إال هذھةضیرافت اإل ةیسراد ال لوصالف ودیفی عطامق رفیو تم یت ن ل،كذل عمو.باسح اإلن ذاھ لةعضا خيضرافتاإل

 ورة ص ھر تظ لن ف،كراخی وھ ذاھناك ذا إ.نمزامت رغی لكش بسردال ضرعضرغ ليسراد ال لص الف يفنریاآلخ
 .يونس ال ةسردم ال باكت يفبالطال

 سردامجات إننمةریویص الت لامع األيفھوتصوھمسوأ كطفل ةروصمداستخ إم یتنفل،C را الخی وھ كرا خی ناك ذاإ
FCPS سردامةیاعر بةایعد ال لامع أنماھرغی يفوأ FCPS . يونلساة مدرسلاب اتكي ب فلالطال منشیوس. 

 د تقیی ىعل قطبین C راوالخی لماش ال باسحإلن ارا خی نإ بةظالحم ال ىرجی

 يرا خی الكعمن ی ال.FCPS سرداماھ بظتف تح يوالت بالط ال اھفی رھظ یي الت روص ال نعحاصف اإل نم FCPS ارس مد
 ىرج یامك.اھی ال ةریا تج و أةیمعلی تةاج حكانھتانك ذا إودیفی مالف ألمعو أروص ال طاإلتق نم FCPS سردامباسحاإلن

 يفنوكراشماھط ألتق ي الت ودی الفی مالف أو أروص ال مداستخ إو أفشكىعل رطسی تال FCPS ارس مد إن بة حظالملا
 لسبی ىعل ،تابسامنوال تاالیع الف هذھلمشوت .مالع اإل لائسوو/أوعممجت ال دراف أ،رومأل اءاولی أمام أةوحتمف تاالیعف
 .ةضیاری ال تاسبامنوال ةصفی ال تالوالحف زوائ الج عزیووت جر التخ لوحف ،ةسیردم ال ضورع ال ،رصح ال سولی لامثال

 ، يمدرسلام اولدات ااعل سالخم الإلعال ئاسول وخى دلا عھتیطرفرض س من FCPS سردامھفی عطیست تيذ ال دوللح
 ھیدوال را أخت بالطي أليرجاخ ال رھظم ال رشنو أودی الفی تالسجی تو أروصى إل مالع اإل لائسو لوصوعمن بھفی موستق
 .C راخی ال و ألماش ال باسح اإلن راخی
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 2022- 23 ماعلل اب حسإلنا ات رایخ لى ا ابع ت
 K-8 یةسدرال ا لحلمراا

 لیدللات ماوعلم
 ا اذ ال ا – بالطال رم أيول نمةسبقمةطی خةفقوامنودبالط ال لسج نملدلی ال تاموعلمفشك بيرالدفی ال نوان الق حمسی
 ةضر م برتعت الُاومعم یةنیتو ر تاوملع م يھ لیلدل ا تاوملعم .تامولعم ال نعفشك ال ذاھلمث بسح دقرم األ يول ناك
ى ال اھعن حاصف األ مویت ةسردم ال تراوشمن يفةدووجمتاموعلم ال نم اعونألا ھذه ون كت ك، قد لى ذلء عانب ا.ھرشن تم ا ذإ

 FCPS یةومكحلا كسافیرف عةطاق م دارس م ددحت ا. ھنم ب لاطلا ت بحن قد سكت م لام ة مدرسلا اق نط ارج خ من ا ھبلیط من 
 ):ىلع ارصتقال ا نود ( لمتش اھن أ ىلع لیلدل ا تاوملعم

 ة.ینكلا لمیش و م، السا •
 .امیسراھ بفرعتم ال ةضیاری ال باعواألل ةنشطألاي ة فكارمشلا •
 .يضاری قریفيفًواضعناكذا إنزووال لوطال •
 .روض الح لسج •
 .فرش ال تارجدوزائو الج ،تارجدال •
 .ةسیراد ال ةحلرموال ةسردمال •
 .ىر األخ روصوال ةفیراغووتلف اروصال •
 .بالط ال ھعمشعی یيذ ال صشخ ال و أيعرش ال يصو ال و أندیوال ال مسأ •
 الد.یملا خریات •
 ).اهنأد نظر أ – طفق ةدودمح ضراغ(ال بالط ال رم أيول لينورتك األل دریالب •
 يفةضحوم ال ضراغأل لطفق لدلی ال تامولعماھراتبعإ ببالط ال تاویھماقر أرش نمسیت)(IDب (لالطاة یوھم رق •
 ).بكتی ال ذاھ

 ةجردم ال تاموعلم ال فشكطرشتیو أةوالی ال نوناقو أيرالد الفی نوان الق حمس یدقتاال الح ضع بيفھأن بةظالحم ال ىرجی
 لسبی ىعل .لدلی ال تاموعلميف اھنعفكشل ابح ستترخ إولىتح ةصخرمتاھ جوأنصیرخمصاشخ أى ال هالعأ
 تاوالی ال يفةیبر الت ةرزاوىل اندیوال ال ةفقوامنودتاموعلمل افشكناصرخ یةوالی ال نوانقويرالد الفی نوان الق ،لامثال
 ةمیوك الح سكافرفیةعطامق سرداممزا إلت ىدممیی بتق تاھ الج هذھ لحامس للارجینیفةالیويفةربی الت ةریدیموةدمتحال

FCPS جمارن الب طورشب. 

 ا ھضو عرأب لالطاة یوھ ارة شو أة اقبط ء داترإ ببالط ال مزاإل FCPS سردام لق یحھ أنى الًاض أیةظالحم الوجر نامك
 ي و فأ اشر بمل كبشا مأ-راعش اإلذاھيفلیدلتاموعلماھن أىعلاھعیین تم تتامولعمنبی تيتوال اھعنحاصف األو أًاعلن
 .لدلی التاموعلميفةكراشم النمباسح اإلن رعب مداستخ األ ذاھنمءاعف األم یت وال- ترناإلنت رعب معل الت ةبیئ

 ي ب فلالطا تامولعم ون كتل حددة م ت امولعم ید وتز كن می .فةلتخ م قطرب لیلدل ا تاوملع م نع ينلعل ا حاصفأل ا متی قد
 سردامال بةصلل اتذاتامظمنوال ،مالع االلائسولمثةمیوكح السكافرفیةعطامقسردامجرا خنمتاھ جى اللدلیال
ُ  ت امولعم درج ت ن أ كن می ة. عاطقملاو ة یالولا ت اؤسسمو ة معدا ال تامظمنوال PTA نیمعلملوا روم األ ءایول أةطراب لمث
 :لمث ،رآلخ ن حی نمةماع لل ةاحتُمنوك تيالت FCPS ةیموك الح سكافرفی ةعطامق سردامتراوشمن يفًاض أی لدلیال

 ر).وصلا ( يونلسا ة مدرسلا ب اتك •
 .فص ال موائقوقر الف ةالئح •
 .ةسیقیوم ال جماربوال ،ةضیاری ال جمرا الب ،ةحیرسم ال جمرا الب ،جر التخ جمراب •
 .ةضیاری ال ثداواالح ،ةسیردم ال ةطش األن ،ضورع ال ودیفی مالفأوروص •
 .ةسیردم ال ةضیایر ال ثداواألح ةسیردم ال ةطش األن نعتاالمق •
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 ةمعدا ال تامظمنوال PTA ةطراب ىعل ب یج .ةسیرادل احمنوال زئواوالج فرّش ال بترامىعل نلیصا الح صاشخ اال موائق •
 تس لی اھكتراشمو/أوةرس األ ةویضعن أنماھدكأ تىعل عشجون ،ةصیوصالخ بةعلقمت ال ةرس األ فوامخ ةاعرام
 .فتاھ ال مقرو ،يونركت اإلل دریوالب ،نواعن ال لمث ةعینم تاموعلم نع ةرس األ حاصفإ ب ةطورشم

 اض غر ال"اھ أنىعل ةمیوكح السكافرفیةعطامقسرادماھدتد حيالتلدلیل اتاموعلمترافقنأ بةظالحم الىرجی
 ،تامولعم ال نعفشكل انمبالط ال تسحب ذا ا؛عممجت ال يفةفورعمةعینمتاسسؤمى ال طفق اھشفكنكم ی"طفق ةدودمح
 نونا الق لقب نمھ بًاصرخمفشك ال نوك یو أاھعن فشك لل ةطی خةفقواممد تق مالمتاموعلمال بتاسسؤم ال دویز تم یت نفل

 ىعل دودمح ال باسح االن تراا خی نم B و A نریا الخی ى إل رظ أن ًءاجرتاموعلم ال نمدزیم لل .ةوالی ال نوانقو أيرالدالفی
 . 11 ةصفحال

 و أب لالطا خرج تا إذ ك، لع ذم .2022-23 سي اردلا ام علا لى ع ط ق فقبطنیو 2022- 23 يساردال معا لل و ھ كرختیاإ
 باسحاإلن بر األخی كرا خی مراإحت FCPS س ارمد ل صاوت، س(FCPSة (یموكحلا كس ایرفة فعاطقم رس امد من ب حنسأ

 .كرا خی تغی أل دقكانب FCPS ارس مد غ البإب ت ما قإذ الا FCPS رس امدب حق تلمب لالطا ان كا مندع

 م یتن أتدر أذا اھأن بةظالحم الىرج ی.هادن أةمبین لدلی التاموعلمنعفشك اللاكش أضع بو أعمی جددیح تيفكراتاخی
 رؤث ینل .لامشل ا باحسنال ا اریخ اریتخإب مقت ال ،جر التخ جمارن بيفو أيوسن ال ةسردم ال باكت يفبالط ال جرادإ

 ھكنول جر التخ جمارن بيفو أيوسن ال ةسردمل اباكت يفبالط ال لومشيف دودمح ال باسح اإلن تراا خی نمي ألكراأختی
 ً.ابقاس حضوموال ھعن حاصف اإل لاكش أ طفق ددسیح

 )لمحدودا و املشلا(ل یدللات ماوعلمن مب حاسناالت اریاتخأ
 ةعطامق سرادمن ايعن یذاھ.بالطال بةصاخ اللدلی التاموعلمعمی جبحج :لاملش اباحنسإل ا اریتخأ .1
 ن م ت امولعملا ذه ھ ب لیط من ى لا ل یللدا من ت امولعم ا ھنأ ى لحددة عم ت امولعم يأ م قدت لن FCPS ةمیوكح ال سكافرفی
 PTAs نسیردموال ءا اآلب سلامج لمث ةمیوكح ال تامظمن ال اھمنض(ب FCPS ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق سردام جراخ

 ھ ب ًاحومسم تاموعلم ال نع فشكال ناك ذا أ إال )ةرجیاالخ تامظمنوال ةعطامقوال ةوالی ال تاالكوو ةمعدا ال تامظمنوال
 نمهزر تبيت الو أًةرشامببالطال بةعلقمتالتامولعم الءانثست أًاض أیيعنیذاھ.ةوالی النوانیقوةرالیدفیل انوانی الققفو
 ىلعنصلیاح ال مئواقو،جخرتل ا جبرامو يونلسا درسةمل ا موبل أ اھنضمب ،ةّماع لل ةاحمت ال ةسیردم ال تاعوطبمل اعمیج
 بسح تتأنف،لماش ال باحس اإلن كرا إختی عمھ أن ةظالحم ال ىرج ی.ودیفی ال مالف أجاوإنت ةفیراغووت الف روصوال زوائج
 باسح اإلن تراا خی نم D و , A, B, C تراا الخی يفةضحوم ال تامولعم ال نعفشك ال لاكش أعیم جنمبالطال
 .ةجیرا خ تاسسؤم ل تاموعلم ال فشك نع ضراتعإل ا ى إل ةفاضإلا ب ،دودمحال

 اھطلب ینمى ال لدلیل اتاموعلماھأن ىعل ةتمثب ال تاموعلم ال ترافق دویز تم یت دق :دودحلم ا باحسنإل ا تااریتإخ .2
 باكت لمشوت ،ةّماع لل ةرفومت ال ةیسردم ال تاعوطبم ال يف اھولمش م یت دقو ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق سردام جرا خ نم
 ذاھنأ بةظحالم الىرج ی.وید الفی مالف أجاوأنت ،ةیفراغووتفل اروصوال ،زائو جىعل نصلیا الح موائقو،يوسن الةسردمال
 يول ليونركت األل دری الب نوانع("طفق دودحم ال مداستخإل"ل اھ أن ىعل لدلیل ايفةثبتم ال تاموعلم ال ترافق نأ بًاض أی يعنی
 ید تر ال ت نكا إذ اه. ند أ B و A نریا الخی يفةددحم ال تامظمن ال ى ال اھعن حاصف األ نكم ی)بالط ال ةویھمقروبالط ال رمأ
 ر ایخلا ً. اعم ا مھالك و أ B و أ A را إختی ىرجی،لدلی ال تامولعمنمةفیاضإل اترا الفق هذھىعل تامظمن ال هذھلص تح نأ

C ةائیعدال ةطش األن واعأنوةفیارغووتالف روص ال نمبالطلا برشامب لكش بةعلقمت ال تاموعلم ال ءاستثنإ بك لحمسی 
 . FCPS ةمیوك الح سكافرفیةعطامق سردامةایعر بماُق تي الت ىراألخ
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 ى البالط الرم أيول ليونركت األل دری الب نواعن دیوز بتةمیوك الح سكافرفیةعطاقمسرداممو تقدق .A رخیاال •
 ًةداع تامظنم ال هذھ لمث مو تق .ةسیردم ال تامظمن ال نم اھرغیو ةمعداال تامظمنوال PTA نسیردموال ءاب اآل سالمج

 ةطشألن ا لو ح كائلتع ب لاصواإلت )ةعوبطم ال و أ ةونیركت األل ةسخ(الن بالط ال لدلی رش لن تامولعملا ھذه م اخدتإسب
 غ التبلی ماظ ن رعب بالط ال ةسردم نمو FCPS سردامنميونركت اإلل دریلب الائسرمالستإيفرمستست ككن ل.ةسیردمال

 كدیبر ناونعب دارسلماب طةبتلمر ا تامظنلما دیوتز متی ن أ دیتر ال تنك ذاا A ر ایخلا لى ع ة مالع ع ض .يونركتاألل
 ني.ورتلكألا

 ينورتك األل دریالب نوانع ب ةصاخ ال تامولعم ال دیوز بت ةمیوك الح سكافرفی ةعطاقم سردام مو تق دق .B رخیاال •
 ھذه ل ثم أن FCPS ةمیوك الح سكافرفیةعطامق سردامتددحذا اةعطامقوال ةیوال اليفتالاكو الى البالط الرم أيولل
 لصحت ن أ دیتر ال تنك ذاإ B ر ایخلا لى ع ة مالع ع ض ي. مدرسلا وسط للو أب اللطلت امخد یروفتي اعد فستت سامولمعلا
 .بلاطل ا صوصخب لیلدل ا تاوملع م ن م عونل ا اذھ ىلع ةعطاقملوا یةالول ا يف تالاكولا

 لسجیلتوا ودی الفی ةطرشوأ ،يونزیتلف ال لجیس الت لامع أ يف ةكراشموال جااإلنتب FCPS ارس مد م وقت . C رخیاال •
 م أس م خدتتس ي قدتلا ور صلا اج تنأو) Facebook لمث(يعام األجت لصوا الت عقوام،ةنیوركت االل عقواموال ،يوتصال
 ُُ ارس مد فظ تحت وقد ة، یمیلع الت ضراغأل لمدستخ تو ألامع األهذھلمث اعب تدق.ھوتصو أيرجا الخ هرھظمو أبالطال
 ن أد یرتال ت نا كذإ C ر ایخللى اع ة مالع ع ض .عزیووالت حقیالتنورشوالن عبط ال قبح FCPS ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق
 بلاطل ا دعبتیس نل C اریخل ا كدیدحت نأب ظةحاللم ا ىجیر(.لاعمأل ا هذھ لث م يف تھوص و أ مھ أس و أ بلاطل ا ةروص ھرظت
 .) وينلس ا درسةلم اباتكنم

 FCPS ةمیوكحل اسكافرفی ةعطامق سردامد تقیی ىعل ناطبقین C راوالخی لماش ال باسحإلن ارا خی نإ بةظالحم ال ىرجی
 FCPS ارس مد إن . FCPS سرداماھ بظ تحتف يوالت بالط الاھفیرھظ یي الت ودی الفی عطامقوروص النعحاصف اإلنم
 مام أةوحمفت تایالعفيفنوكراشماھط ألتق يت الودی الف مالف أوأ ور صلام اخدتأسو أ اح صألفاة لأمس ى لة عیطرا سھل یس ل
 ،رص الح سولی لامث ال لسبی ىعل ،تاسبامنوال تاالیع الف هذھلمشوت .مالعإل الئاسوو/أوعمجتم ال دراف أوأ،روم األ ءاولیأ
 ھفی عطیست تيذ ال دوللح .ةیضایر ال تاسبانمالوةصفی ال تاللحفوا زوائلج اعزیووت جرخ الت لوحف ،ةسیردمل اضورعال

 ل وصوع نمبھ یم فوقتي، سسمدرلام اولدات ااعل سالخم الإلعال ئاوس ل وخى دلا عھتطریمن فرض س FCPS ارس مد
 لماش ال باسحإلن ارا خی ھدیوال را أخت بالطي أليجرا الخ رھظم ال رش نو أودی الفی تالسجی تو أروصىإل مالع اإل لائسو
 . C را الخی وأ

 هرویص تم یت و أبالط لل ةفیراغووتفروصطا إلتق م یت دفق ،C راخی ال و ألماش ال را الخی رایختإ بتمقءواسرظ الن ضغوب
 غرض ل FCPS سردامعمنوملع ینعیائ بقریطنعوأ FCPS سردامرداكءاضع ألقب نمودی الفی قریطنع
 لامث اللسبی ىلل عمیشو، FCPS سرداميفمعلیالت بةصلمت ةطشأن بقعل تتضراغإل FCPS ارس مد ي ا فھماخدتإس
 م تقیی ضراغإلو أنمیعلم ال برید تيفمدستخ یيصف طاش لن ودیالفی بتالجیس تو أبالط لل ةریفیع تروص،رص الح سولی
 سردامھ بظحتفوت بالط ال ھفی رھظ یودیفی لیجس تو أةروصي أرش نم یت نفل ،باسحاإلن وھكرا إختی ناك ذا إ.بالطال

FCPS س ارمدي فوظمیر من غ خص ي شأل FCPS ھ بصرخمھعن حاصفإل انوك یو أھأنش بةطی الخ كتفقوامِطع تم لام 
 .ةیوال ال نوانیقو أةرالید الف نوانی الق لقب نم

 لسجی تتاان/بیمدستخم ال مس أاھراعتبإ ببالط ال ةویھ FCPS ارس دمي ب فواسحلا مج ابرم خدتتس قد .D رخیاال •
 نمیدستخملل ةاحتمنوكست ث حی نمیدستخم ال ءامسإ بللید ال ًاضی أجمرا الب هذھدوز تدق.ترن اإلنت رعب بلاط لل لودخال

 مدختلمس ام أس جدراإببغتر التنك ذاإ D ر ایخلا لى ع ة مالع ع ض .نظفیومل ا رداكو بالط ال نم جمراب ال هذھ ل نریاألخ
 D ار  للخی كددی تح يستثن ین(ل FCPS. سدار م جبرامب ةصاخل ا تاقیبطتل ا لیلد يف )بلاطلا یةوھ( بلاطلاب صاخلا
 .)مدستخم ال مس/أبالط ال ةویھمداستخإ ببوساح ال ىعل جمرا الب هذھىعل لوخد ال نمبالطال

 8FCPS 2022-23 Opt-Out Forms Packet • Grades K-8 ة حصف



   

        
         

       
           

          
  

            
         

       
     

         
       

    

         
      

  

         
           

       
     

    
     

   

        
       

         
    

           
          

       
       

        
     

 ع ومشر و ھ LEAP وعرشم براصتإلخ لھ الی راشم ال و أتابكتم ال مداستخ إيفةوااسم ال حریص تنإ E. رخیاال •
 بالط لل نكم ی،FCPS سردامنمضلسجمبالط ال نوك ل.ةماع ال تاكتبمال بعممجتال طربوةابكتوال ةءرا الق ززیعلت
 روج األ باس إحت م یت نول ،ةكتبم ال نمةریصالبوةیعمس ال دوامالوبكت ال ةراعستوإ ھمس أمدیوتق ةماع ال ةكتبم ال ى إل باھذال
 .ةتبكم النمةرملكيفدوامثال ثنعدزی ی الامىعلةراعست اإلرص تقت.صا الخباسلح اذاھىعلةرخأمت الرواتی الفوأ

 يفةمیقر ال رداصم ال ى ال لوصو ال يفو أةرملكيفدوامثال ثنمركث أةراعست إيفنوبغر ینذی ال بالط ال ىلعيغینب
 .يداعتی األ ةكتبمال باس حمداستخ إةماع ال ةكتبمال

 ًاونیرتك ال بالط ال ةویھمقرعمریاألخولو األ بالط ال مس ألاسر إلال خنم LEAP باتساحءشانبإ FCPS ارس مد م وقت
 نوانقحوائ لل ًافقوتاان البی ةصیوص بخ ظاحتفأل اعمتاموعلم ال هذھلوی تح مسیت .سكافرفی ةعطامق يفةماع ال ةكتبم ال ىإل

FERPA و COPPA.يفةماع ال تاكتبم ال ظستحتفوةیوھ ال مقروبالطال مس أىدع یت ام ببالط ال تاان بی لدا تب م یت ن ل 
 .تاان البی هذھ ةریس ب )FCPL( سكافرفی ةعطامق

 يصو ال و أبالط ال رم أيول مد یق م لاميسردا ال ماع ال لوطلوعمف ال يراس LEAP جمارن بنمباسحن اإل بطل ىسیبق
 ءاصیو األ و أروم األ ءاولی أىعل بوجیت .طقفيحالال يساردال معا لل ھو حابسإلنا طلب ھ. ئاغلإل ي خط ب لي طلشرعا
 ً.اویسن باسح األن بطل مدی تق نوعیرشال

 ىسیبق . LIS@fcps.edu يونركت األل دری الب ىعل ةكتبم التاموعلمتامدبخلاص اإلت ىرج یاھدعن ،ةسئلأمكدی لتانكذاإ
 ھ.ئاغلإلي خط ب لب طلالطا مر أي لوم قدیم لا مي ارسلدام اعلال ول طوعفملايارس LEAP جمارن بنمباسح األن بطل

 يسردمال د شاراإل

 سمجل ال حئوا لعمىشام یت ام ب)FCPS(ةمیوك الح سكافرفی ةعطامق سرادميفيسردم ال داشر اإل جمارن بمدی تق میت
 جمارن بنمءز جوھيسردم ال داشر اإل جمارن ب.سكافرفی ةعطاقميفيمعلی الت سمجل ال ةساسیوارجینیفةالیويفيمعلیالت
 ىدمىعل معلتوال ةسردم ال ءاز أياب إیج جھ نمعلی تىعل زكر تةطش أن لال خنمبالط ال عیم لج مد یق يذوال لماش ال معلیالت

 :نمضویت .ةظیفیووال ةتیا الحی ترااھمالوةفرعم ال ى ال ةفاضاال بةاالحی

 جھامن ال ترااخی بةفرعم ال باسكت إىعل نعییرش ال ءاصیو األ و أمھویذوب اللطا اعد یس ، يمیادكاأل ادشرإلا •
 ،ةھنیم ال ةاوالحی ،ةكلی ال ى إل لاواالنتق جر التخ ى إل يدؤ تي الت ةسبامن ال ةسیراد ال ترارمق ال راإختیوترااتبواإلخ ةسیرادال
 .ةمیعلی الت صر الف نم اھرغیو

 فائظووال لمع لل طیط التخ ضرغل ترااھموال تاموعلم ال ىعل لوص الح يف بالط ال دعاسی ينھلم ا داإلرشا •
 يسردم ال داشر اإل جمارن بدعاس یامك.ةھنیم ال صر الف ىعل لوصوالح ةویان الث ةرحلمدع باممعلیوالت يھنم ال بریدوالت

 ةصیشخ فداھ أددیوتح تاعزا الن ل حملع تىعلومھاتجایوإحت نری االخ قوولحق مھس ألنف مھمھفعسیو تىعل بالطال
 .مھاتانیكموإ مھراتدقومھاتامتمھإسكعت

 لصفيفةص حءا أثن ،لامث ال لسبی ىعل(ةركبی عمیامج لكشىعل ھمدی تق م یت دق طفي العا و أ عي امتجألا د اشرإلا •
 ةدیرفةددعمتتاس جل ةھیئ ىعل ةروشم المدی تقو أيعام االجت روط التنعةماعایاضقث بحھالل خنمم یتيذوال )يسراد
 يصو ال و أبالط ال رم أيول مستلسی .نكیراشم ال و أكراشم لل ةنّعیمفواخمىعلزكیروالت یرة غصع یماجمل كى شلو عأ
 ال.ةرغیصةعوممج عابطذ تتخ يطفاع ال و أيعام اإلجت داشر اإل مدی لتق دم األ ةرصیقةسل جداعقإن بيطخغ تبلی يعرشال
 ةفقوامىعل لوصلح اتامز األ يفلّدخ الت تءارا إج و/أودم األ ةرصیقيطفاع ال و أيعام األجت داشراإل تاس جل بطلتت
 .ةنتجم ال ةمیعلی الت ةیئ الب و أطاضباإلن و أماظ الن ىعل ظا للحف ةریورضنوك تامحین يعرش ال يصول او أندیوالال
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 ّ برعكلذوتقو أي يف یةفطاعل او أ یةعاتمجأل اةارتشالسان موأينھلم اوأيیمداكأل اداشالر ان مكلفطبح سكنكیم
 ةسردم ال لقب نمھمالست إتقونملوعمفال يراسباسحن اال بطل ىسیبق .15 حــــةفصل ا يف باحسنألا ةارتم إس لاكمأ
 ةمیوك الح سكفرفیةعطامق سرداميفرشعةانی الث ةحلرمل اى إلةضور الةرحلمنمبالط الةسرادتواسن لواطو

FCPS يعرش ال يصو ال و أنداوال ال لمیتح .باسحن اال بطل ءاغإلل ًاطی خًاطلب يعرش ال يصول او أندیوال ال مدق ذا إ إال 
 تابطلمتل اعمیجق تحقی نامض ليھنمالويمدیاك االداشراإلنمبالط الةكراشمبسح را إختی لا حيفةیولؤسم اللماك

 .جر التخ طورشو ةمیدیاكاأل

 ر اشتسمالب ل اصتالل االخ ن م ب لاطة السردم ي ف ي سردمد الاشرإلج امراب ي ف ة مدختسمد الوامة العجرام ي عرشي الوصو الن أیدوالن للكمی

 .http://www.fcps.edu ى  عل ي نورتكأللا FCPS سردامع قومن مت اموعلمى العل ل وحصن الكمی ة. سردمي الف وي برتال
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 SEL ة یفطعالاو ة یعماتجاأل ت ارھامال م ییقت ي ف ة كراشمال ى علو Tutor.com عقمو ىلع لدخولا
:Tutor.com بطل ال دعنودودحمرغی لكش بترن اإلنت رعب ةصیوصالخ سورد ال ةمدخى ال لوصو ال بالط ال ناكمأب 

 بالط ال ناكمإب .بالط ال لوائعىعل ةكلف تنودوب Tutor.com ع وقمل الخ من ع وبألسام ایأل اوة طعالسا ار مد ى لع
 ب حسو K-12 نملراحم لل ةیسرادل اعضیاوم ال مظعمصوص بخ ناكمي أيفوتقوي أيفترنإلنت ارعب لصواالت
 و/أوبالط لل بسامن قسبمدعومددی تح دع بو/أوبطل ال بس حنوك لت ةصیوص الخ سورد ال هذھ لبرتیالت نكم ی.مھاجتح
 .ةائلعال

 ریوط تىعل نوسردم الزّكر ی ).ةصی نو/أوةتیوصةدثامح(ةدیرفةغصی ببالط للةكثفمسورديھةصیوص الخ سوردال
 سورد ال ةمد خ ىعل لوص الح ناكمألا ب .عضیاوم ال نم اھرغی يف و أ تاضیاری ال و أ ةءرا الق يف بالطال ترادقو تاقاط

 .وعسب األ ةیاھ ن لال خ و/أو يسردم ال ماودل ا تاعاس دع ب و أ ءا أثن و أ لقب ةصیوصالخ

 ى لع طراب لال خ نم Tutor.com عقوم ىعل ةصیوص الخ سورد ال ةمد خ ىعل يئا تلق لكشب لودخ ال نم بالط ال نكمسیت
 عقوم بةصل ال تذا تاموعلمل انمدزیم لل .اھفی ةكراشمال مدع لًاطلب يصو/الرم األ يول مد یق م لام Schoology عقمو

Tutor.com ،سردامعقومىعل اھفحتصةرازی ىرج ی FCPS يال الت طراب ال ىعل 
https://www.fcps.edu/resources/online-tutoring-services. 

 ىعل لوصح ال يفادتنعاسم لةسیلووھ SEL Screener م تقیی نإ :یةفطاعلوا یةعاتمجألاتاراھلم املعتلوحمییقت
 معل الت ل أج نمنواع الت ةسؤسمفّرع ت .يطفاعوال يعامجت األ معلالت بةعلقتم ال ھرباوتج بلاط ال تاراھمنأش بتاموعلم

SEL (يطفاعوال يعامجتواال يمدیاكاأل بـ راصألخت ل ھ الی راشُم(ال يطفاعوال يعام األجت معلالت (CASEL ( ھ أن ىعل 
 تاقالع ةماقإو ،نریألخ ل فطاع الت راھظوإ ،فداھ األ عضوو ،اھ ب مك التحو مھرعاشم مھف ةیكیف راكب وال لاطف األ میعل"ت

 سرداممدستخ ت ".ةولیؤسمال بمس تتتراراقذاوإتخ ،ةابی إیج
-يعاماألجت

FCPS معلالت بةصل ال تذا ترااھم ال هذھسای لق متقیی 
 ي.  فطاعلا

 بس ح العطست أءراجإ بنومعلم ال مو یق .عربیوال ءاشت ال ةرفت لالخ K-2 لراحم ال يفبالط لل میی التق ءرا إج مسیت
 لحرام ال بالط لمقیی الت ءرا إج مسیت امفی .ةسیراد ال لراحم ال هذھيفمھرباجوت بالط ال تاراھم لمھداتھاشمومھاتظالحم

 ترااھمنمھبنوعمت یت ام بناعمإ بةسیراد ال لحارم ال هذھيفبالط ال ركتف ی.عربیوال ءاشتوال فری الخ ةرفت لالخ 12-3
 نميسردم ال رداك ال درافوأ نرییدا األ نولیؤسملوا ،نمیعلم لل ال أةاحتُمم التقیی تانا بی نوك تن ل.اھعن رری تق مدیوتق براوتج

 ءانستثإ بتاانلبی اةدعا لق لوصوال نمد أح نكمیت نول ةینم أتافمل يفجائ النت ظ حف مسیت .ةعورشم ال ةمیعلیالت حالصم ال يوذ
 ةعیام األجت ترااھم ال ةمی بتن ةلقعمت ال تاسرامم ال دداع إيفتاانبی ال نماھرغیوم التقیی جائت بن ةانعست اإل میت .دراف األ ءؤالھ

 دع ببالط لللدخ تتءارا إجدداع إيفيسردم الرداك الم التقیی تاان بیدعاس تامك.ةھنیذوال ةقلیع الةصحوال SEL ةطفیاعوال
 كذلوبالط الم تقیی جائ نتنأشبيعرش اليصووال بالط الروم أءاولی ألةدرمنف رریا تقلاسر إمسیت .مھاتجای إحت صشخیت
 .بالط لل سوردم معد رفیو ت نأش ب لھ األ عم جائ النت ثحاب لت يسردم ال رداك ال دراف أ دواجسیت .م تقیی ةرتف لك ءاھ أنت دعب

 ةعیام األجت ترااھم ال م تقیی لو حةفیاض إتاموعلمدا إیج كانكمإب SEL.   میی تق يف بالطل ا ةكراشم مدع را أختی كانكمأب
-https://www.fcps.edu/student-tests-and-assessments/student يالالت عقوم ال ىعل SEL ةطفیاعوال

assessment-details/social-emotional-screener. 
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 ىواكّلشا
 ىوكش ال مدی تق تءارا إج اعإتبوةسردم ال ردیم بلاص اإلت كنكمفی هالع أقوق الح نمي أصوص بخ ىوكشكدی لتانك ذاإ
 وص صخبىوكك شیلدت ناكا اذ 2601). ماظ الن نمةالی الح ةسخ(الن ھاتلیوؤسموبالط ال قو حق بكتی يفةضحومال
 لوؤسم الةمیعلی التةطقمن اليفةیمعلی التةھیئ الردیمدعاسمبكتم بلاص اإلت ككنم ی،يمعلیت البالط اللسج ةملاعمةریقط
 دواموالتاعالطست اإلص یخامفیكقو حقكاھ أنتم تدقھإن بدعتق تتكنذا إ،كذلىالةفاضاإل ب.بالط الةسردمنع
 تاموعلموبلاط التالسج لدیع تو أةاینعموةطبی الصوحفوال ةرجیا ختامظنملقبنمتاموعلم المداستخوا ةمیعلیالت
 معلیوالت ةربیالت ةرزاويفةائلع ال ةساسی بمزالت األ بكتمىد لىوكش بمدالتق ككنم ی،بالطل اتالسج ةصیوص خو ألدلیال

 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 :ناوعنال ىعل ةكیریماأل
.Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605 

ً ادةع مةستخدلماتاراستمإلاو ألنظمةا ويلیمعتلا لسجلماتاساسی
 بالط ال قو حق بیكت اھمنض ب،يمعلیت ال سمجل ال ةمظوأن تاساسی عمیج :ظمةنألوا تااسیلس اىلإلوصول ا یةفیك

FCPS. عقومل ا ةرازی ىرج ی 
 تاساسی ال برتیتم یت ).ةمظواألن تاساسی(ال

 ةمیوك الح سكافرفیةعطاقمسردام ليونركت األل عقوم الىعل ةرفومت ھاتولیؤسمو
www.fcps.edu نعثبحوال اھانكمددیلتح Policies and Regulations 

 ةسخ نىعل لوص الح دووت ترن اإلنت ةمد خيفًاكرشتمنك تم ل ذا إ.نواعن ال بس حًادیج أب اھرتیبوت ماقرألا بةمظواألن
 ب.لالطاة مدرس یرمد ى لإكطلب مدی تق ءارجالف،دعاو الق و أتاساسی ال نمّي أنمةعوطبم

 لاص اإلت ىجر ی،غ التبلی ذاھيفةضحوم الدوام النمي أىعل العط االدوتتكن ذاا :تارامتإلساو یةفاضإل ا تاوملعلما
 ،ةرامست إنمركث ألت احتج ذا إ.بالط الةسردم بلص أت،تراامست االلوحتاموعلم النمدزیم لل.بالطل اةسردمردیمب
 Opt-Out ( ةكراشم ال نم باحس اإلن بكتی نع ث البح مث www.fcps.edu عقوم ال ةرازی و أ ةرامست اال خاسستن إ ىرجی

 .(Booklets 
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 ) 6 ة حفصالى عل ل یصفاتال(نلع لللیدللات ماولعمرشن على ض ارتعاأل

 ________________________________ :بلا الط مسأ

 :___________________________________ةسردم ال مسأ

 صوصخ بت وماللمعاللیدتومال مع شر ندقیی تد تری ت كن اذا.ھمدعن مللیدلايفبلطالاتماول مع شر ن ختیار إيفقحلاكیدل
 يانلثا وعبسالا ل الخ ب لاطلا لمة ى معلا ة راتمسالا ه ذھ ة داعإو هدناأةسبلمنااتاخیارلاوا خیارلاىلعةالمععضوىج یر ب،لطالا
 ب لاطلا ج رتخ ا ذإ ، كلذ مع . 2022-23 یة ساردلا نة سلا ى لع ط ق ف قبطنیو 2022-23 یة ساردلا نة سلل و ھ ر ایخلا ا ذھ سة.ردلما ن م
 مادعن بحاسإلن با خیراأل كخیار ماحترإ FCPS رسادم اصلوت س ،)(FCPS ةومیحكلاسفاكفیر ةطعقا مسارد من مبحسأن وأ

 .كخیار تلغیأدقكبان FCPS سارد م الغ بإب تقماذإ اال FCPS سارد بم قحلت مبلطالانكا

 روصوت ومال مع نأي یعن اذھنأمفھأ أنا .بلاطلا ص وصخب ل یلدلا ي ت فاوملي معأ ا ورشنت ال : لمشا ال حابسنالاریاتخأ _____
ُ تيلتاةسیردلماقوثائلانم ىستثن ت فوسبالالط  حة ول ئم اووق ج رختلاج امربو وي نسلا سة ردلماب اتك ل مث سلنااةلعام ةدعا نلع ُ

 للیدلاتومال مع شر نم یت نل وفسھأن ضاأی ي یعن اذھ.ةحیرسملاجمارلبا وةاضیری لاةطشاألنوىرخ األ ردیقلتامائقو وفرّشلا
 وأةطعقالماتوكاال وأ ة،عمادلات ظمالمناو PTA نسیرد لماوءاآلبا سالجملثمةیسردم ال تامنظم ال ى ال بال الط ص صوخب
 یة.الولا ن وناق و أ ي لاردیفلا ن وناقلا ل بق ن م ص رخم ف شكلا ن وكی و أ ك لذب یة طخ قة فاوم ط عأ م ل ام یة رجات خاسسؤم و أ ، یةالولا
 عقاو م ة،ونیترلكاال عقاولما ث،لبا ة،سمعیلا و أ ةییودیفل ا أو ةین یوزف تل ال تالیجست ال نم ي أ يف بال الط رھ یظ ن ل ،كلذ ى ال ةفاضإلاب
 رةیطسنمضاھیل إل صو و ال ن كویيذال دح ال ىل(إ FCPS سارد ملقب ن مةلعاملةح متا نو تك يتلا ورصلاوأيعجتمااأل لصاولتا
 يفةفیلتعریامقامھ أروبالطلاءسماأ ظھر تدق.مالعاإل لسائولقب ن موأ)يسردلماماودلاتعاسا لالخ FCPS س رادم یة الحصو

 لیغشتمتاذ إبال الط رصو ى إل ةفاضإلاب،د ُعبنعمعلت ال لصوفلالختالیجست وال ةیضرا تفال اةیسراد ال لصوف ال تاسجل
 .للمنزا يف تالكامیرا

 ىل ا ل و صول ا عةبات م ىل ا ةجاح ب تلس .هاند أ عةبألر ا تراایخلا عیجم اریتخإب ای ئا قلت تم ق دقف ،هالع ا رایخ ل ا كدیدح تب رة قف
 .دو دحلم ا باحنسإل ا تارا یخ

):اھلك و أ ه اندأ ت ارایلخا دأح ى لع مة الع ضع ( داعام بلطال با ةصخالاللیدلاتومالمع رشن نكم یمك :ودمحدلاباحنسألاتااریتأخ

 نیسردم وال ءابال ا سالجم ناج ل ىل إ ةد ال /الود ال للو ين رو تك ألل ا دیرب ال ننواعب علقتت تامعلوم میدقت نكمیمك ال .A ر ایلخا ______   
 سة ردم ن مو FCPS سارد من ميونلكتراإل دلبریالسائ رمالستإيف ستمرسأ .ةسیرد لمات ظمالمنان م ھاغیروةعمادلاتظمالمناو
.يونلكتراأل غلیلتبامظا ن عبر بلطالا

 .ةعاطقمل واةیال الوتالاك وىل ادةللوا /ادالو للينروتكألل ادیرب الصصو خبتامعلوم المیدقت نكمیمك ال .B ر ایلخا ______   

 و أ ةیویدیف ال أو ةینیو زفتل ال تالیجست ال يف ھتصو أو ،يجراخ ال رهھمظ و أ ،بال الط مس أ ضرع نكمیمك ال .C خیارلا _____
 FCPS سارد ملقب ن مةلعاملضوتعر ج تنت يلتا ورصلاوأيعجتمااأل لصاولتاعقاو موأ ة،یونلكتراال عقاولما ث،لبا ة،سمعیلا

 لئاس و لبق نم أو )يسردم ال مدوا ال تاعاس لالخ FCPS سردامةیحالص ورةیطسنمضاھی إللصوو النكویيذالدح الى(إل
 .)وينسلا ي سردلما وم بلألا ن ب ملاطلا د بعتسی ال ر ایخلا ا ذھ( .مإلعالا

 ) - عـــیتب-(
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      ______________________ ________________________________________ 

 سارد ميفنخریأبالطمماأحلمتااتقاطبیتلاللیديف FCPS س رادم ي ف ب لاطلا یة وج ھاردإ نكمیمك ال  .D ر ایلخا _____ 
FCPS 
FCPS 

 س رادم ي ف ب لاطلا یة وم ھادتخسإب ب وسالحا ى لع یة ساسأ یة میلعت ج مارب ى لع ب لاطلا ل وخد ب ووج ن م ر ایلخا ي نثتسی ن ل(. 
 )فھ.ص ن م دارفأ مع ت نرتنألا كة بش ى لع یة فص یع راشم ي ف كة راشملا ن م و أ

 سفاكفیر ةطعقا ميفةلعاماةكتبلماىلإًونیالكترأيفلتعریاھقمور بلطالل خیراألولواأل مساال میدقت نكمیمك ال  .E ر ایلخا _____ 
 LEAP). (تلمكتباامادخستإيفةاوسالماجرنام بيفةشاركلماضاغرأل

 ه العأ رجة دملات اموللمعا شفكطشتر یوأةوالیلانوقان وأيلاردفیلانوقانلا حسم یدقتحااللاضع بيفھ بأن ةظحاللماىجیر
 ل.یلدلا ت امولعم ي ف ا ھنع ف شكلا م دع ت رتأخ و ل ى تصة حرخم ت اھو جأ ن یصرخم ص اشخأ ى لا

ا ل خیارا ت أعاله . وتفھ م ت قرأ توق ع أدنا ه مال م توقف ! ال

 یخرتاال دینلالواعقیتو
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 )9 ة فحصال ى عل ل یصفاتال( سيردمال دشارإلا مجناربنمبحاسنإلاةرامتسأ

 یة داب ن م يناثلا عوبألس ا لولحب بلاطل ا لمةع م ىل ا و أ درسةملا يف يیسئلرا بتكلم ا ىل ا اھتداع إ ع م ةارمتإلس ا هذھ أل ما
 .يسردمل اداشر اإل جمارن باھ بيعنم ال بنوا الج د أح يفبالط ال ةكراشميف بغتر ال ت نكا اذ قط ف يساردال معاال

 بلطل ا درسةلما یھف ملتتس ذيل ا مویل ا ن م ً ارا بتع إ لوعفلم ا يارس يسردم ال داشر اإل جمارن بنمباسحإلن ابطل نوكسی
 ن یلداولا حد أم قیم لا م، FCPS س رادم ن مض K-12 ن ملحرالم ايفبلاطل ادوجوةترفلواطلوعفلم ا اري سىقبیوس
 .باسح اإلن بطل ءاغ ألل يط خبطل مدیبتق

 ي ف ___________________ ةسیرادال ةحلرم ال يف ،___________________ ب لالطا ة كارمش معد ب ل أط ا نأ
 :ة اآلتی يواحالن

 ب.لالطاة سمدر ھ مقدتيلذاي میادكالا اد إلرشا ______

 .بالط ال ةسردمھمد تق يذ ال يھنم ال داشراإل ______

 .بالط ال ةسردمھمد تق يذ ال يطفاع ال و أيعام االجت داشراإل ______

 نوك یام حین تامز االيفلدخت التاءرا إجو/أوداشر اإلتامدخىعللوص للحةوبطلمرغیندیوال الةقفوامن أمھف أاأن
 باسح ان بطل يمدی تق لال خنموھأن بمھف أان أ.طاضبواالن ماظ الن اھدوس یةمنتج ةمیعلی تة بیئ ى ال لوصول لاریورضكذل
 عمی جقحقی تنمدكأ الت نامض لكذلوةولیؤسم اللماكلم أتح يأننفينھمالويمدیاكال اداشر اإلجمارن بنمبالطال
 .جرخ للت ةوبطلمل ا طورشوال ةمیدیاك اال طورشال

 _____________________________________ :يعرش ال يصو ال و أبالطال رم أيول عقیوت

 _____________________ :خریاالت

 ______________________________________ : بلا لطام أس
 )حوضوبةابكت ال ىرج(ی

 _____________________________________ : بلالط ا ة مدرس
 )حوضو بةابكت ال ىرج(ی
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 ةجیراخ ات سسمؤل ات ملوعملار شلى نع اض رعتإلا
 3)  ةحصفلا ىلع لیصاتفلا(

 اھتداعوإ ةرامست اإل هذھةئعب تىرج ی،ةجیرا ختاسسؤم لبالطال بةصاخ ال تامولعم ال رش نبسح ببغر تتكن ذا(إ
. )یةدراسل ا نةلس ا یة داب ن م يناثل ا عوبألس ا لولحب بلاطلا مة ّ لع مىل او أ درسةلم ايفيیسئلر ابتكلم اىلا

 _________________________ ب:لاطلا سمأ

 _____________________  ______: ةمدرسلا م أس

 ً- ب لالطام سأ: (وصصخب

 نماھرغیوبالط ال رم أيول ليونركت األل دری الب نواعن كذل يفام ب،بالطل لةصیشخ ال تاموعلم ال رش نىعل ضرعت أاأن

)_________________________________اءاجر حوضوب بتكأ

 ت امولعم م قدت لن  FCPS ةمیوك الح سكفرفیةعطامق سردامنأ بيعن یذاھ.لدلی التاموعلماھ أنىعل ةددحمل اتاموعلمال
 ،لسجیلت اتامد خىعل رص تقت الاھكن ل لمشوت ةسیردم ال تامد الخ و أتانتجم ال مد تق ي الت تاكرش ال ى إل ةیصخش ال بالطال
 .ةسردم ال يف رویصت ال تامدوخ يوسن ال ةسردم ال باكتو

 بحس أن ذا إھ أن اض أی مھفوأ . 2022-23 ةسیراد ال ةسن ال ىعل طفق قطبینو 2022-23 ةسیراد ال ةسن لل وھيرا إختی ن أمھفوأ

 احقملت بلاط ال ناك امدعن
 سردامنمجر تخ و أبالطال

ً 
FCPS ارس مد إن ، ف FCPS ھتر أخت يذ ال رخی اال باسح اإلن را خی مرا إحت يفرمست تفوس 

 .يراختی إ ءاغإلب FCPS ارس مد غ البإ ب تمق ذا إ إال FCPS سردام ب

 خریالتا نیدلوال ا عیقوت

 ____________________________ ____________________________________________ 
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 ) 11 ة حفلصاى عل ل صیفاالت( Tutor.com جمنارب في ةكرشام ال مدع ةرامتسأ

 یةداب ن م يناثلا عوب ألس ا لولحب بلاطل ا لمةع م ىل ا و أ درسةلما يف يیسئرلا ب تمكلا لى ا (اھتادإع ع م ارة متإلسا ھذه أل مأ
 من Tutor.com عقومىعل يصوص الخ سرید الت ةمد خىعل بالط ال لودخ يف بغتر ال ت نكا إذ قط ) فسياردلا ام لعا

 ي.  جولوكبط س ال رالخ

Tutor.com عقومىعل ةصیوص الخ سورد ال ةمد خىعل يئا تلق لكش بلوخد ال نمبالطال نكم سیت ھأن بةظالحم ال ىرجی
 )2 و أ تادمخل ا هذھ ىلع لوصحل ا يف بلاطل ا كةار مش مدع اریتخإب ًاقب مس مقت )1 : ملا مي جولوكي س ف بطال رالخ من 

 .  هاند أ كةار لمش ا مدع بلط میدقتب مقت

 ى ال لوصو ال نم __________ ةرحلم اليف ______________________________ ي طفل نتمكیال أن ب لأط
 ي. جولوكل سالخ من Tutor.com عقوم ىعل يصوصالخ سرید الت ةمدخ

 ل الخ من و أ SIS ParentVUE عقومرعب كلذوتقوي أيفبالط ال ةكراشمءاغ أل ةال حرغیی تىعل ةردق ال يد لنأ بمھفأ
 ة.  مدرسلاى لاب لم طیقدت

 _____________________________________ :يعرش ال يصو ال و أبالطال رم أيول عقیوت

 _____________________ :خریاالت

 ___________________________________ :بلالطام أس
 )حوضوبةابكت ال ىرج(ی

 ___________________________________ :بلالطاة یوھم رق

 _____________________________________ :  بلالط ا ة مدرس
 )حوضوبةابكت ال ىرج(ی
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 ى لل عیصفاتل(ا SEL Screener فیةطاعلاو ةعیاماألجت تاراھملا م قیی ت من باسحاإلن ةرامستأ
 ) 11 حة فصلا

 یةداب ن م يناثلا عوب ألسا لولحب بلاطلا لمة ع م ىل ا و أ درسةلما يف يیسئرل ا بتكلم ا ىلا (اھتادإع ع م ارة متإلسا ھذه أل ما
 .  SEL Screener م ییقتي ب فلالطاة كرامش ي ف بغتر ال ت نكا إذ قط ) فسياردلا ام لعا

 .طفق متقییل ا ذاھ يف ةكراشملا ب قعل یت ةكراشم ال مدع ب را الخی ذاھ نإ ب ةظالحم ال ى رجی

 ةسسؤم عم اھكتراشم م ت ي الت ةدوحی ال تاان البی نأف ،مییقتل ا ذاھ يف كةار لمش ا مدع وارا أخت نذی ال بالط لل ةسبالنب
Panorama Education ة ؤسس ملل اجملا فسح یا ھذوة. یاسلدراھ تلحمروة مدرسلام أسوة یوھلام قورب لالطام أسي ھ 
Panorama Education عیزو الت ةمائق نم م التقیی يف ةكراشم ال مدع وارا أخت نی لذا ب اللط ا ء ام أس ع یمج حذف ان مضب 

 م.ییقتلا ى لع ل وخلدا بط ار م ھمالتأس م عدو م ھب ة صاخلا

 _____ ةسیراد ال ةلرحم ال يف ________________________________________ ب لالطاة كارمش معد ب ل أط ا نأ
 .SEL Screener م تقیی يف

 ل الخ من و أ SIS ParentVUE عقومرعب كلذوتقوي أيفبالط ال ةكراشمءاغ أل ةال حرغیی تىعل ةردق ال يد لنأ بمھفأ
 ة.  مدرسلاى لاب لم طیقدت

 _______________________________________ :يعرش ال يصو ال و أبالطال رم أيول عقیوت

 _____________________ :خریاالت

 ____________________________________ :بلا لطام أس
 )حوضوبةابكت ال ىرج(ی

 ____________________________________ :بلالطاة یوھم رق

 ______________________________________ : بلالط ا ة مدرس
 )حوضوبةابكت ال ىرج(ی
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