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 2017، آگوست 24

 ، Lees Corner خانواده ھای گرامی
 

را ادامھ خواھد داد، کھ یک طرح انتقال آموزشی میباشد کھ بھ معلمین اجازه خواھد  FCPSOn اجرای Chantilly ھرم
بھ منابعی کھ یادگیری مبتنی بر تحقیق را ترویج میدھد روش آموزش و یادگیری منحصر بفردی داد تا با افزایش دسترسی 

را بکارگیرند. بمنظور انجام آن، بار دیگر یک لپ تاپ اختصاصی در انختیار ھر یک از دانش آموزان پیشدبستانی الی 
  کالس ششم قرار میگیرد تا در طول ساعات مدرسھ از آن استفاده کنند.

 
نش آموزان کالسھای سوم تا ششم این اختیار را دارند کھ در صورت نیاز دستگاه الکترونیکی را با خود بھ منزل ببرند، دا 

را بھ مدرسھ   Substitution with a Personal Device(این در صورتی امکان پذیر است کھ) یک فرم امضاء شده 
) را بھ دفتر 4(فقط صفحھ  Substitution with a Personal Deviceتحویل دھند.   دانش آموزان تا زمانیکھ فرم 

 اصلی مدسھ تحویل نداده اند، اجازه نخواھند داشت لپ تاپ را از محیط مدرسھ خارج کنند.   
 

در وب سایت مدرسھ ابتدایی  Parent Resoucesاطالعات مربوطھ در این نامھ و فرم بھ زبانھای مختلف در صفحھ 
Corner Lees قابل دسترس میباشد. با استفاده از لینک زیر قسمت FCPSOn :را جستجو کنید 

                                           .http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html                       
                                                                              

 
(یک بھ یک) ادامھ میدھیم، لطفا باخاطر داشتھ باشید این یک تجربھ  1:1ھمانطور کھ ما بھ این ابتکار عمل بصورت 

آموزشی ھم برای مسئولین و ھم برای خانواده ھا میباشد.   بھ این منظور شما میبایست بدانید کھ این انتقال یک روند 
را ترویج  FCPS تصویری از یک فارق التحصیل  تا تدریجی خواھد داشت کھ بھ ما اجازه میدھد یک بنیان قوی بسازیم

 .دھد
 

more-https://www.fcps.edu/fcpson- :لطفا از این لینک دیدن کنید FCPSOn برای اطالعات بیشتر درباره
.information 

    
تماس بگیرید.  بعالوه،  3500-227-703بعد از مرور این اطالعات، در صورت ھر گونھ سوال، لطفا با مدرسھ با شماره 

 19و  12  ھای، برای پاسخ بھ سواالت در شب "بازگشت بھ مدرسھ" در روزMike Lisکارشناس تکنولوژی مدرسھ ما، 
 . سپتامبر در دسترس میباشد

 
 ارادتمند،

 

 

 

Robert D’Amato  VaRonica Sloan             Mike Lis 

 کارشناس تکنولوژی مدرسھ              معاون مدیر               مدیر

LS-Schools-Lees Corner-Laptop Checkout Form 

FARSI 

http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html
http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html
http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html
http://www.fcps.edu/supt/portrait/
https://www.fcps.edu/fcpson-more-information
https://www.fcps.edu/fcpson-more-information
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 راھنمای دستگاه مخصوص دانش آموز
 

بصورت قرض تحویل گرفتھ میشود میبایست فقط برای پروژھائی      FCPSدستگاھی کھ توسط دانش آموز از •
است مورد استفاده قرار گیرد. نباید بصورت یک وسیلھ شخصی یا  FCPSکھ در ارتباط با برنامھ ھای آموزشی 

 اجتماعی بوسیلھ دانش آموز مورد بکار گرفتھ شود.
ه قرار گیرد. نباید آنرا پرتاب کرد و یا بزمین این دستگاه با ارزش است، و میبایست بوطر صحیح مورد استفاد  •

انداخت. ھرگز نباید آنرا روی سقف یا کاپوت ماشین، در پیاده رو یا خیابان قرار داد، یا طوری مورد استفاده 
 قرار گیرد کھ باعث شکستھ شدن، بزمین افتادن گردد، و یا صدمھ ببیند.

ت. دوستان، سایردانش آموزان، برادران و خواھران، بچھ دستگاه مخصوص دانش آموز فقط برای استفاده شماس  •
 ھای فامیل، یا سایر افراد نباید از آن استفاده کنند. ھمیشھ آنرا از حیوانات خانگی دور نگاھدارید.

دستگاه دانش آموز ھرگز نباید بدون مراقب در کالس درس، اتوبوس، راھرو مدرسھ، ناھارخوری،  سالن   •
 مومی دیگر رھا شود.ورزش، و یا ھر مکان ع

این دستگاه نباید درنزدیک آب، مواد شیمیائی و تمیز کننده ھا، غذا و نوشیدنی، یا سایر مایعاتی کھ میتواند بھ   •
 وسائل الکترونیکی صدمھ بزنند مورد استفاده قرار گیرد.

بت شود کھ عوامل وقتی آنرا بھ محیط خارج (از منزل و یا مدرسھ)میبرید، این دستگاه میبایست طوری مواظ  •
 خارجی نظیر باران، برف، یخ، گرما یا سرمای شدید بھ آن آسیب نرساند.

 این دستگاه ھمیشھ در زمانی کھ در حال استفاده نیست، باید در یک مکان امن نگھداری شود.  •
 این دستگاه وقتی برای استفاده بمدرسھ آورده میشود میبایست کامال شارژ شده باشد.   •
آموزشی ذخیره شود، نھ در حافظھ دائم یا  Google Appsو یا  Blackboardکلیھ فایل ھا میبایست در   •

 اصلی.
میر دستگاه را برای تع پشتیبانی تکنیکی در مدرسھ برای لپ تاپ شما فقط در طول ساعات مدرسھ مھیا میباشد.   •

 دارای ضمانت  میباشد. FCPSدستگاه توسط  بھ تعمیرگاه عمومی نبرید.  
مسئول فنی و تیم فنی دانش آموز در مکان مشخص شده ای قبل از مدرسھ و در طول ساعات ناھار قابل   •

دسترس میباشند.   لپ تاپ خود را در طول ساعات تبلیغ شده نزد یکی از اعضاء تیم پشتیبانی ببرید.  لپ تاپ 
 ا قرض داده میشود. شما تعمیر میشود و یا اینکھ یک لپ تاپ دیگر بشم

درصورت سرقت و یا گم شدن دستگاه ھرچھ سریع تر بھ مسئولین مدرسھ اطالع دھید.  اگر معتقدید دستگاه   •
 .شما دزدیده شده است بالفاصلھ بھ پلیس اطالع دھید

فھرستی کھ در زیر آمده است لیست اقالمی است کھ دانش آموز شما دریافت خواھد کرد و ھمچنین ھزینھ  •
 زین کردن آنھا درصورتیکھ در پایان سال تحصیلی بھ مدرسھ برگردانده نشوند.جایگ

 
 HP Probook Laptop ($355.00) 

 
HP power adapter ($38.00) 

 Device Sleeve ($12.00) 

 برای مالحظات بعدی این اطالعات را در یک محل در دسترس قرار دھید. 

در صورتیکھ دانش آموز شما مدرسھ را ترک میکند (مثال بھ مدرسھ دیگری انتقال می یابد)، این وظیفھ شماست   یادداشت:
کھ کلیھ اقالم باال را بھ مدرسھ برگردانید.   ھر یک از اقالمی کھ بمدرسھ برگردانده نشود بعنوان بدھی بمدرسھ ثبت 

 میشود. 
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 LCES لپ تاپ دریافتفرم  
 

 :با امضاء این فرم شما تایید میکنید
 ) خوانده اید،2کھ راھنمای دستگاه دانش آموز را (صفحھ  •
کھ با شرایطی کھ فھرست وار در برگھ مسئولیتھای برنامھ تحویل دستگاه دانش آموز و  موافقتنامھ استفاده  •

 ) آمده موافقت دارید، و 3خانگی (صفحھ 
 را بھ محیط خارج از مدرسھ انتقال دھد.   FCPS شما رضایت میدھید فرزندتان لپ تاپ صادر شده  از  •

 
لطفا توجھ داشتھ باشید زمانیکھ کلیھ دانش آموزان در طول ساعات مدرسھ بھ دستگاه دسترسی دارند، ممکن است تصمیم  

 بگیرند دستگاه را با خود بھ منزل بیاورند. 
 

 مورد نظر درباره دستگاه شخصی کھ در زیر آمده است را مد نظر داشتھ باشید:لطفا اطالعات 
 

ھر دانش آموز غالبا و مکررا برای دسترسی بھ دروس و مطالب درسی بھ یک دستگاه الکترونیکی نیاز دارد.  .1
ز ، میبایست دارای صفحھ کلید باشد و مجھFCPSدر صورت استفاده از دستگاه الکترونیکی شخصی در محیط 

باشد. تلفن ھای ھوشمند برای این منظور  Microsoft Officeمخصوص آموزش و  Google Appبھ نرم افزار 
 قابل قبول نمیباشند.

 
برای دستگاھھای الکترونیکی شخصی دارای  FCPSتوجھ داشتھ باشید، بعضی از نرم افزار ھای آموزشی  .2

 مجوز نمیباشند.
 

 نیکی شخصی قابل دسترس نمیباشند.گروه فنی مدرسھ برای دستگاھھای الکترو .3
 

 .مدرسھ سازگار باشد Wi-Fiدستگاھھای الکترونیکی شخصی میبایست با  .4
 
 

________________________________________________________________ 
 نام ولی یا سرپرست 

 
 

 _______________________________________________________________ 
 یا سرپرست/تاریخامضاء ولی  

 
 

 _______________________________________________________________ 
 نام دانش آموز  

 
 

_______________________________________________________________ 
 شماره شناسائی دانش آموز

 
 

_______________________________________________________________ 
 امضائ دانش آموز/تاریخ

4 


