
 والدین و سرپرستان محترم:
آموزش پیوستھبرنامھ جامع و   ک ی ) شامل PWCS(کانتی امیلینس ویپر یدر مدارس دولت آموزش،  اینیرجیو قوانینبھ  در پاسخ

و   ارتقاء سطح معلوماتبھ منظور   FLE. برنامھ می باشد 10مھد کودک تا کالس مقاطع  ی) براFLE( یخانوادگ یزندگ
و   یارتباطات و روابط؛ و سالمت عاطف ؛توسعھ ورشد  ارتباط بادر آگاھانھ و مسئوالنھ  گیریمی تصم ،مھارت دانش آموزان

 .شده است یطراح، اجتماع
دانش آموزان  یتجارب آموزش یساز یسازگار است و در خدمت غن اریموجود بس یدرس یبا برنامھ ھا  FLEاگرچھ برنامھ 

 یبخش ایھ کلیتوانند فرزند خود را از  ین م/ سرپرستا نی، والد نیشود. بنابرا یحساس تلق FLE  یاست ، اما ممکن است محتوا
ی متفاوت ، بدون علم ای یبھداشت یتھایفعالیک سری  می دھند،کھ انصراف  یزانکنند. دانش آمو منع FLE ھایاز دستورالعمل

  یریگ میقبل از تصم دی/ سرپرستان با نی. والدارائھ می شودآنھا  بھ FLE یآموزش در نظر گرفتن جریمھ، در طول کالسھای
 کنند.  یدوره کودک خود را بررس ایمربوط بھ نمره   FLE، اھداف  یا منع شرکت انصراف یبرا

ھمراه زیر در فرم کھ را  مواردی،  شرکت کند FLE برنامھ دری جاری لی در سال تحص دی نبافرزند شما   دیدھ یم صیاگر تشخ
کھ   یتا زمان.  دیبھ مدرسھ فرزند خود برگردان FLE رنامھشروع بو فرم را قبل از  عالمت بزنیدضمیمھ شده است نامھ  نیابا 

 FLE کالسھای در اجازه دارد فرزند شما فرض بر این خواھد بود کھ ،  خود را مشخص نکنید انصراف  از این طریق قصد
 انی/ سرپرست نی. والددیفرم ندار این بھ برگرداندن یازیشرکت کند ، ن FLE برنامھفرزندتان در  دیخواھ ی. اگر مشرکت کند

بھ مسیئولیت اطالع رسانی کنند ،  یم جا بھ جا PWCSمدارس  را از مدرسھ ای بھ مدرسھ دیگر درسیستمکھ دانش آموزان 
برای ھر مدرسھ بھ طور   FLE تاریخ روزھای برگزاری کالسھای خود بھ عھده دارند.انصراف  میدر مورد تصمرا  دیمدرسھ جد

 .د شدجداگانھ توسط مدرسھ اعالم خواھ
التواتوانند مسئول س ی، معلمان نم منع کنند FLE یرسم برنامھ/ سرپرستان ممکن است فرزند خود را از  نیکھ والد یدر حال
معلم درمورد مباحث حساس کھ در یک   نیباشد. ھمچن یدانش آموزان باشند کھ ممکن است مربوط بھ موضوعات قبل طبیعی
بھ  . (صحبتھایی کھ بین دانش آموزان رد و بدل می شود) مسئول نمی باشدافتد  یم اقفدانش آموزان خارج از کالس اتمیان 

توسط پزشک خانواده   ای سای کل ای منزلدر  FLE آموزش ھای برنامھدھند کھ  یم حیاز خانواده ھا ترج یکھ برخ نظر می آید
گذارند تا   یاحترام م اکنند و بھ آنھ یمورد درک م نیخانواده را در ا یارائھ شود. تالش خواھد شد تا دانش آموزان انتخاب ھا

 . بعمل آید یریھمساالن جلوگ یاز فشارھا

تماس مسئولین یکی از اکودک خود ی، لطفاً با معلم  دیدار یالو در مدرسھ فرزندتان س FLE برنامھ یاگر در مورد جدول زمان
7240-791-703 با شماره FLE، علوم و دانش آموزآموزش ، لطفا با دفتر  FLEدر مورد  شتری کسب اطالعات ب  ی. برادیر یبگ 

 .تماس بگیرید

 اردتمند،

Julia Renberg 
 سرپرست برنامھ علوم و آموزش زندگی خانوادگی

 

Julia Renberg 
Supervisor of Science and Family Life Education 
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 مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی 
 (FLE) آموزش زندگی خانوادگی

 فرم درخواست منع شرکت

کرده و قبل   لیفرم را تکم نی، لطفاً ا   منع کنید FLE بخشی از برنامھ ھای  ایکلیھ فرزندتان را از  دیدار   م ی گر تصما
برای ھر مدرسھ   FLE برنامھ کالسھایبرگزاری  یجدول زمان . د یبھ معلم فرزند خود برگردان  FLE شروع برنامھاز

 . توسط مدرسھ برنامھ ریزی خواھد شد  جداگانھبھ طور 

برنامھ ھای  ھر بخش از   ای  کلیھفرزند خود را از    نکھیمگر ا  دیفرم را برگردان  نیا  دیت سین: شما مجبور  دیلطفا توجھ داشتھ باش
FLE  دیکن منع. 

 ______________________________________ نام کودک: 

  ______________________________________           مدرسھ: 

 ______________________________________ کالس/دوره:

 ______________________________________ معلم:

. با وارد کردن  دینامھ است مرور کن نیکھ ھمراه ای سطح کالس/درس  یرا برا FLE یلطفاً اھداف برنامھ درس
فرزندتان را از آموزش کالس درس حذف   دیخواھ یرا کھ م یاھداف  ر،یز یخال یدر جاھا ھر مورد) یشماره(ھا

 .یدشخص کنم دیکن
     ____________________               ____________________               ____________________ 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

     ____________________               ____________________               ____________________ 

__________________________________________  امضاء ولی/سرپرست

_________________________ شماره تلفن:      __________________تاریخ: 
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