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 :دانش آموز راھنمایی و یا دبیرستانوالدین و یا سرپرستان گرامی 

ان سنجی برای جوانھیئت مدیره مدارس عمومی کانتی فیرفکس وھیئت سرپرستان کانتی فیرفکس با ھمکاری یکدیگریک نظر 
 نتایج این نظر سنجی ھر سال در  وب سایت فیرفکس کانتی برگزار میکنند.

http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm  منتشر میشود و بوسیلھ دفاتر اصلی مدارس، کالسھای رھبری
انان، آژانسھای خدمات جوانان کانتی، و مراکز غیر انتفاعی محلی استفاده میشود کھ بمنظور تعیین پیشگیریھای موثر و برنامھ جو

ھای مداخلھ ارائھ داده شده در مدارس و جامعھ میباشد. ھمچنین برای شناسائی تغییر روشھا و خواستھ ھا و بخشھای مورد نیاز مورد 
ن پرسشنامھ دارای نام مستعار و تخلصی میباشد و ھیچگونھ اطالعات شخصی گزارش نمیشود.  این نظر استفاده قرارمیگیرد. ای

سنجی برای دانش آموزان دوره راھنمایی در ساعات درس مطالعات اجتماعی و برای دبیرستان در ساعات زبان انگلیسی  برگزار 
 خواھد شد.  

ر زمینھ رفتارھای خطرناک؛ سالمت روان، سالمت جسمانی و امنیت میباشد.  نظر سنجی جوانان کانتی فیرفکس شامل سواالتی د
سواالتی در باره رفتار مربوط بھ مشروبات الکلی، داروھای غیر قانونی، یا استفاده ھای نادرست از داروھای نسخھ ای بخشی از 

 ار و اذیت، و سواالتی درباره سالمت فردیسواالت ھستند.  سواالت اضافی درباره افسردگی، استرس دانش آموزان، قلدری، و آز
درباره رفتارھای جنسی، سواالتی در این پرسشنامھ خواھد آمد.   دوازدھمو  دھمو  ھشتم، و فقط برای دانش آموزان کالسھای میباشد

 ھمچنین از دانش آموزان درباره عوامل محافظت کننده بخصوص بلحاظ سالمتی و ایمنی پرسیده میشود.  

حق را دارید کھ پرسشنامھ را مرور کنید و اگر مایل ھستید بھ فرزندتان اجازه ندھید تا در این نظر سنجی شرکت کند.  اگر  شما این
دانش آموزی برای پاسخ دادن بھ بعضی از سؤاالت احساس ناراحتی میکند مجبور نیست کھ بآن سؤالھا پاسخ دھد و یا کالً میتواند از 

رحالیکھ ما امیدواریم تا حدی کھ ممکن باشد ھمھ دانش آموزان در این برنامھ شرکت داشتھ باشند، (در عین ادامھ آن خودداری کند.  د
 حال) در صورتیکھ مایل بھ منع فرزندتان از شرکت در این نظر سنجی ھستید فرم ضمیمھ شده را پر کنید.

 کپی از این نظر سنجی از طریق  وب سایتیک  برگزار خواھد شد. 2018نوامبر  16تا  7این بررسی آماری از تاریخ 
survey-wellness/youth-and-safety-https://www.fcps.edu/resources/student   در دسترس والدین و یا سرپرستان

 قابل دسترس میباشد. 2018اکتبر،  5دفتر مشاور مدرسھ از تاریخ  قرار خواھد گرفت و ھمچنین در

 7کھ فرزندتان  در این نظر سنجی  شرکت کند،  لطفا فرم ضمیمھ را تکمیل نموده و آنرا حد اکثر تا تاریخ   نیستیداگر شما مایل 
 .برای مشاور مدرسھ فرزندتان ارسال دارید  2018نوامبر، 

 ھماھنگ کننده برنامھ دفترایمنی و رفاه دانش آموز باشماره تلفن، Stefan Mascoll  سؤالی دارید، با اگر درمورد این نظر سنجی
 تماس بگیرید. 571-423-4270

 ارادتمند،

Scott S. Brabrand, Ed.D. 
 مدیر آموزش و پرورش

SSB/frk 
 ضمیمھ

LS-SSAW-Youth Survey Opt-Out Secondary

http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/youth-survey


 Attachment 

 2018 نوجوانان فیرفکس کانتی درسالنظر سنجی 
 فرم منع شرکت

 
 7خ این فرم را تا تاری  فرزندتان در برنامھ بررسی آماری شرکت کند. مایل نیستیددر صورتی تکمیل کنید کھ  فقطاین فرم را 

 برای مشاورمدرسھ فرزندتان ارسال دارید. 2018نوامبر
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
شرکت کند. من میدانم در مدت زمانی کھ این  2018کانتی برای سال  نظر سنجی نوجوانان فیرفکسفرزندم در من اجازه نمیدھم

 نظر سنجی در کالس انجام میشود برنامھ جایگزینی دیگری برای فرزندم درنظرگرفتھ خواھد شد.
 

    نام دانش آموز (لطفآ باحروف خوانا بنویسید):  
 
 

   کالس: مدرسھ دانش آموز (لطفآ باحروف خوانا بنویسید):
 
 

   :والدین یا سرپرستان امضاء
 
 


	این فرم را فقط در صورتی تکمیل کنید که مایل نیستید فرزندتان در برنامه بررسی آماری شرکت کند.  این فرم را تا تاریخ 7 نوامبر2018 برای مشاورمدرسه فرزندتان ارسال دارید.
	نام دانش آموز (لطفآ باحروف خوانا بنویسید):

