
          

دعوت  Jumpstartرا شروع میکنند بھ کمپ  7مفتخر است دانش آموزانی کھ کالس  Langstone Hughesمدرسھ راھنمایی 
فرصت ھیجان انگیز است برای کلیھ دانش آموزنی کھ قبل از شروع سال تحصیلی با مدرسھ راھنمایی آشنا  ککند.   این ی

شوند.   دانش آموزان ھم سن و ساالن خود را از سایر مدارس ابتدایی محلی مالقات خواھند کرد.   این زمان خوبیست تا 
 داشتھ باشند!   2019-2018در سال تحصیلی   JUMPSTARTافراد جدید را مالقات کنند، دوستان جدید پیدا کنند، و یک 

 7:30از ساعت  جوالی 26جوالی تا پنجشنبھ  23دوشنبھ، این کمپ بمدت یک ھفتھ برای تابستان امسال ارائھ خواھد شد:  
. جلسات کمپ بوسیلھ معلمین و سایر با توجھ بھ شرایط ایاب و ذھاب  اندکی قابل تغییر است) (ساعات  صبح 11:30الی 

برای ارائھ حمایت، پاسخگویی سواالت،  Hughesدانش آموزان کنونی و سابق  ھمچنینکارکنان مدرسھ برگزار خواھد شد. 
 و بھ اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی در دسترس خواھند بود. 

دور میزنند و در دروس و فعالیتھای مختلف کھ  وسایل ایاب وذھاب مھیا خواھد بود.  دانش آموزان درکالسھای گوناگون 
  عناوین آنھا در زیر آمده شرکت خواھند کرد:  

 فعالیتھای سرگرم کننده بھ دانش آموزان کمک میکند تا با یکدیگر آشنا شوند -ایجاد تیم   •
باکالوریت بین المللی  دوره متوسطھمھارتھای مطالعھ، فعالیتھای مربوط بھ برنامھ  -ایجاد مھارت آموزشی  •

)IBMYP( 
 سازمان، مدیریت زمان، حل مناقشات -مشاوره   •
•  Hughes 101  -سالن غذا خوری،  مسیر راھروھا بھ، ھافسھ ھای قفل دار، درک برنامھ زنگنحوه استفاده از ق

 FCPSایمنی و امنیت، حقوق و مسئولیتھای دانش آموزان 
 

فرم است.  لطفا فرم ثبت نام را از طریق پست، ایمیل ( 2018ماه می،  25جمعھ،   Jumpstartآخرین مھلت برای ثبت نام  
 ) یا فکس ارسال دارید. شده اسکن

 
 Langston Hughes Middle School, Jumpstart Camp, 11401 Ridge Heights Road, Reston, VA 20191 پست:
 MLBrooks@fcps.edu ایمیل:
 3697-715 (703) فکس:

 

می ارسال شود ھمچنان پذیرفتھ میشود، اما مسیر اتوبوسھا بر اساس  25فرمھای ثبت نام کھ بعد از  لطفا توجھ داشتھ باشید:
تایید ثبت نام و اطالعات وسایل حمل و نقل روز می دریافت میکنیم تعیین میگردد.  25اطالعاتی کھ ما تا قبل از تاریخ 

 جوالی بشما عرضھ میگردد.  2دوشنبھ 
 

 برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً با: 
Marissa Brooks, Jumpstart ھماھنگ کننده  MLBrooks@fcps.edu        (703) 715-3766 

Plancich Brian ،معاون مدیر                            BAPlancich@fcps.edu   (703) 715-3617 

 
 

 

 Langstone Hughes مدرسھ راھنمایی
  Jumpstart 2018 کمپ تابستانی

 

FARSI 

LS-Schools-Hughes- Jumpstart Summer Camp 
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 Langston Hughes Jumpstart ثبت نام 
 

 مدرسھ کنونی  نام دانش آموز

 مستعار/ نام ارجع  جنسیت  FCPS شناسائی شماره 

 تلفن (ھای) ھمراه/محل کار  تلفن (ھای) منزل  نام والدین/ سرپرستان و نسبیت  

 شھر  نام خیابان 

 کد پستی   استان
 زبانی کھ در منزل صحبت میشود   ایمیل:  

 ھمراه/محل کارتلفن   شماره تلفن منزل  در شرایط اضطراری و نسبیت مشخصات تماس 

در صورتیکھ فرزند شما شرایطی دارد کھ ما میبایست بدانیم (مانند، ناتوانی در یادگیری، شرایط پزشکی، و غیره)، لطفا در این  
قسمت توضیح دھید (در صورت نیاز از پشت این صفحھ استفاده کنید)  اگر شامل یک نوع حساسیت میشود، لطفا شدت و جدیت 

 ا توضیح دھید.حساسیت را در اینج

 ساعاتصبح است. ( 11:30 الی 7:30 ساعات کمپ از  ؟رفت و آمد خواھد کرد Jumpstart چطور دانش آموز شما بھ کمپ 
 است).  لطفا تنھا یکی را عالمت بزنید.ایاب و ذھاب اندکی قابل تغییر با توجھ بھ شرایط

 میرسانم و برمیگردانم Hughes من دانش آموز خود را بھ مدرسھ راھنمایی____  

 پیاده میرود و برمیگردد Hughes دانش آموز من تا مدرسھ راھنمایی____  

         رفت و آمد کند Hughes بھ مدرسھ راھنماییباید با اتوبوس دانش آموز من ____ 
ئھ خواھد شد.  برای مدرسھ تاریخ دقیق بعدا ارا  میرسانند و برمیگردانند. Reston مدارس ابتداییاتوبوسھا کودکان را بھ *

  اھد بود.نخواتوبوس برای رفت و آمد موجود  Hughes مدرسھ راھنمایی بدلیل نزدیک بودن آن بھ Terraset ابتدایی

  لبدلیمن تصدیق می کنم کھ دانش آموز نامبرده ازحضور درمدرسھ دولتی یا خصوصی در ویرجینیا و یا ایالت دیگر 
تخطی از مقررات ھیئت مدیره مدرسھ در ارتباط با اسلحھ، الکل ویا مواد مخدر، و یا بدلیل نیت قبلی برای صدمھ زدن یا 

 است. نگردیدهمجروح کردن شخص دیگری اخراج 
 
 

 _______________ تاریخ:___________________________________________ : امضاء والدین/ سرپرستان 


