
 مکتب متوسطه واکر- گرانت
One Learning Lane – Fredericksburg, VA  22401 

Phone:  540-372-1145   Fax:  540-891-5449 

Grades 6-8 
Mrs. Jessica Nelson, مدیره مکتب 

Mrs. Courtney McWhirt, رهنما 

 
 بعد از ظهر ۰۲:۴۰صبح الی  ۰۷:۴۰ساعات رسمی   

  صبح ندارد.  ۰۷:۱۵هیج فردی به شمول متعلمین و مراجعین اجازه ورود به داخل تعمیر قبل از ساعت
و  کارتمراجعین باید از دروازه عمومی مکتب وارد تعمیر شوند. تمام مراجعین حین ورود باید شناخت 

مربوطه درج نمایند. حین ود را در فورم و نام خ خود را به کارمند پذیرش تسلیم نمودهیا الیسنس رانندگی 
 خروج از تعمیر کارت شناخت خود را اخذ نموده و زمان خروج را درج فورم نمایند.

  عصر باز میباشد. مرکز  ۰۴:۰۰صبح الی  ۰۷:۱۵دفتر مکتب همه روزه )روز های رسمی( از ساعت

 عصر بسته میشود. ۰۴:۰۰( ساعت counsellingمشوره دهی )

 ان دادن کارت شناخت تان حتمی میباشد.ل تان نشبرای تسلیم شدن طف 

 .شاگردان که ناوقت یا دیر به مکتب میرسند باید حاضری خود را با مدیر حاضری امضا نمایند 

  دروازه عمومی مکتب پیاده شده و از همان جا برداشته شاگردان که با موتر شخصی به مکتب میروند در
 میشوند.

 بی قابل اجرا نمیباشد ) در صورت ارسال  یادداشت از طریق هیج تغیرات ترانسپورتی بدون یادداشت کت
تی باید در یادداشت ذکر گردد تایید شود(. مدت تغیرات ترانسپور ایمیل و یا فکس باید ذریعه تماس تیلغونی

 مانند یک روزه و یا دایمی.
 
 
 
 
 

 لیسه  جیمز مینرو
2300 Washington Avenue – Fredericksburg, VA  22401 

Phone:  540-372-1100   Fax:  540-373-6584 

Grades: 9-12 

Dr. Tim Duffy, مدیر مکتب 

Mrs. Beth Ripley, سکرتر راهنما 

Mrs. Sharon Lee, نرس مکتب    

 
 بعد از ظهر ۰۲:۴۵صبح الی  ۰۷:۴۵ساعات رسمی   

 صبح ندارد.  ۰۷:۰۰به داخل تعمیر قبل از ساعت  هیج فردی به شمول متعلمین و مراجعین اجازه ورود
و  کارتمراجعین باید از دروازه عمومی مکتب وارد تعمیر شوند. تمام مراجعین حین ورود باید شناخت 

یا الیسنس رانندگی خود را به کارمند پذیرش تسلیم نموده و نام خود را در فورم مربوطه درج نمایند. حین 
 خود را اخذ نموده و زمان خروج را درج فورم نمایند. خروج از تعمیر کارت شناخت

  عصر باز میباشد.  ۰۴:۰۰صبح الی  ۰۷:۱۵دفتر مکتب همه روزه )روز های رسمی( از ساعت 

 ( مرکز مشوره دهیcounselling از ساعت )عصر باز میباشد. ۰۳:۰۰الی  ۰۷:۳۰ 

  د.تان نشان دادن کارت شناخت تان حتمی میباش طفلبرای تسلیم شدن 

 .شاگردان که ناوقت یا دیر به مکتب میرسند باید حاضری خود را با مدیر حاضری امضا نمایند 

  شاگردان که با موتر شخصی به مکتب میروند در دروازه عمومی مکتب پیاده شده و از همان جا برداشته
 میشوند.

 سال  یادداشت از طریق هیج تغیرات ترانسپورتی بدون یادداشت کتبی قابل اجرا نمیباشد ) در صورت ار
اید در یادداشت ذکر گردد ب یترانسپورتایمیل و یا فکس باید ذریعه تماس تیلغونی تایید شود(. مدت تغیرات 

 مانند یک روزه و یا دایمی.

 مکاتب عامه شهر فریدرکسبرگ
 ثبت نام کردن شاگردان معلومات در مورد

 اوقات ثبت نام متعلمین:
بعد از  ۰۳:۰۰الی  ۰۱:۰۰صبح و  ۱۱:۰۰ – ۰۸:۳۰از ساعت 

 ظهر
FCPS Registrar    Telephone: (540) 940-8380 

210 Ferdinand Street    Fax: (540) 940-8298 

Fredericksburg. VA  22401  Website:  cityschools.com 

Email:ataylor@cityschools.com 

 مدارک ضروری برای ثبت نام کردن:

  :سرتفیکیت شفاخانه فوتوکاپی و یا مدرک اصلی )تذکره/ کارت تولد 
قابل قبول نمیباشد( و یا پاسپورت )در صورت نبودن ستیزنشپ 

 ریکایی(.ام

 :مدارک واکسین های گرفته شده / نتیجه معاینات صحی قبل از مکتب 
 . اید بیشتر از یک سال کهنه نباشد()تاریخ معاینات ب

مدارک متذکره باید توسط یک داکتر امضا شده و در فورم صحی 
ایالت درج گردد. فورم متذکره را میتوان از نزد داکتر؛ اداره صحی و 

 یا دفتر ثبت نام مکتب بدست بیاورید.

  قرارداد خانه و یک بل مصرفی برق و یا آب. :مدرک محل رهایشی 
 ** جواز رانندگی قابل قبول نمیباشد**

 )فورم حق الزحمه ) در صورت که شاگرد بیرون از شهر باشد 

  شخص که در صورت واقعات عاجل تماس گرفته شود.معلومات 

 ویت والدینکارت ه 
 معاینات و واکسین های ضروری

4 doses DPT (one after 4th birthday) 

Hemoglobin or Hematocrit (if indicated) 

4 doses Polio (one after 4th birthday) 

Urinalysis (if indicated) 

2 doses Measles (rubeola received after 12 months of age) 

Vision and Hearing Screening 
2 doses Measles, 1 dose Mumps, 1 dose Rubella or 2 doses MMR 

Lead Screening/Level (if indicated) 

2 doses Varicella 

TB Screening – PPD if any yes answers on the screening questions 

3 doses Hepatitis B vaccine 
TDAP (Required for ALL Rising 6th, 7th and 8th grade students) 



تمام مدارک ضروری باید در زمان ثبت نام شاگرد موجود 
باشد. در صورت عدم موجودیت تمام اسناد متذکره ثبت نام 

 شاگرد به تعویق خواهد افتید.
 :داخل ایاالتی  مکاتب شاگردان از تبدیل نمودن 

ل مدارک ذیبه برای ثبت نام کردن عالوه بر تمام مدارک ضروری 
 نیاز است:

 مدرک محل سکونت در شهر مربوطه 

 )فورم حق الزحمه ) در صورت تبدیلی از مکاتب خارج از شهر 

  شخص که در صورت واقعات عاجل تماس گرفته شودمعلومات. 

  توسط یکی از  ب قبلینامه اخذ سوانح از مکتاجازه امضا نمودن
 والدین

 :سرتفیکیت شفاخانه فوتوکاپی و یا مدرک اصلی ) تذکره/ کارت تولد 
قابل قبول نمیباشد( و یا پاسپورت )در صورت نبودن ستیزنشپ 

 ریکایی(.ام
 :ایاالتی خارجمکاتب خصوصی ویا  شاگردان از تبدیل نمودن

 .)تذکره / کارت تولد )اصلی 

 ریخچه اخذ واکسین / معاینات صحی برای شمولیت به مکتبتا 

  شخص که در صورت واقعات عاجل تماس گرفته شودمعلومات. 

 مدرک محل سکونت در شهر مربوطه 

 )فورم حق الزحمه ) در صورت تبدیلی از مکاتب خارج از شهر 

  توسط یکی از  ب قبلینامه اخذ سوانح از مکتاجازه امضا نمودن
 والدین

 باید توسط یکی از والدین با مدیر ثبت نام مکتب تکمیل گردد.فورم ثبت نام:  -１

تمام مدارک حقوقی )مانند حق مالقات و غیره( باید در زمان مدارک حقوقی:  -２
 ثبت نام به مکتب تسلیم شوند.

تمام مدارک الزمه باید در هنگام ثبت نام کردن مدارک الزمه/ضروری:  -３
 موجود باشند.

 
تکمیل نمودن مدارک ضروری و تسلیم نمودن اسناد های  حین

شرایط به ادامه دروس  شاگردان ثبت نام شده و واجدمربوطه 
 میباشند.

 

 مکتب ابتدایه هیو میرسر
2100 Cowan Boulevard – Fredericksburg, VA  22401 

Phone:  540-372-1115   Fax:  540-372-6753 

Grades K-2 

Dr. Kimberly Doucette, مدیره مکتب 

Mrs. Lita Brown, سکرتر راهنما/ حاضری 

Ms. Sonja Coulon, نرس مکتب 

 
 بعد از ظهر ۰۳:۱۵صبح الی  ۰۷:۳۵ساعات رسمی   

 صبح ندارد.  ۰۸:۰۰به داخل تعمیر قبل از ساعت  هیج فردی به شمول متعلمین و مراجعین اجازه ورود
و  کارتمراجعین باید از دروازه عمومی مکتب وارد تعمیر شوند. تمام مراجعین حین ورود باید شناخت 

مربوطه درج نمایند. حین ود را در فورم و نام خ خود را به کارمند پذیرش تسلیم نمودهیا الیسنس رانندگی 
 خروج از تعمیر کارت شناخت خود را اخذ نموده و زمان خروج را درج فورم نمایند.

 صر باز میباشد.ع ۰۴:۰۰صبح الی  ۰۸:۰۰ه روزه )روز های رسمی( از ساعت دفتر مکتب هم 

  ان دادن کارت شناخت تان حتمی میباشد.تان نش طفلبرای تسلیم شدن 

 درج  باید توسط یک شخص کاهل در دفتر مکتبیر به مکتب میرسند اسم شان ا دشاگردان که ناوقت ی
 .حاضری شود

  مکتب پیاده شده و از همان جا دروازه جیمنازیوم شاگردان که با موتر شخصی به مکتب میروند در
 برداشته میشوند.

 بی قابل اجرا نمیباشد ) در صورت ارسال  یادداشت از طریق هیج تغیرات ترانسپورتی بدون یادداشت کت
باید در یادداشت ذکر گردد  یترانسپورتایمیل و یا فکس باید ذریعه تماس تیلغونی تایید شود(. مدت تغیرات 

 مانند یک روزه و یا دایمی.

  ود و شاگردان که بعد از زنگ اولی میرسند ناوقت محسوب زده میش ۰۸:۴۰زنگ اولی مکتب ساعت
 میشوند.

 مکتب ابتدایه لفایت ابر
3 Learning Lane – Fredericksburg, VA  22401 

Phone:  540-310-0029   Fax:  540-310-0671 

Grades 3-5 

Mrs. Courtney Wheeler, مدیزه مکتب 

Mrs. Linda Lam, سکرتر راهنما    

Mrs. Diane Olivares, نرس مکتب 
 بعد از ظهر ۰۳:۱۵صبح الی  ۰۷:۲۵ساعات رسمی   

 

 صبح ندارد.  ۰۸:۰۰به داخل تعمیر قبل از ساعت  هیج فردی به شمول متعلمین و مراجعین اجازه ورود
و  کارتمراجعین باید از دروازه عمومی مکتب وارد تعمیر شوند. تمام مراجعین حین ورود باید شناخت 

مربوطه درج نمایند. حین ود را در فورم و نام خ خود را به کارمند پذیرش تسلیم نمودهیا الیسنس رانندگی 
 خروج از تعمیر کارت شناخت خود را اخذ نموده و زمان خروج را درج فورم نمایند.

 مرکز  صر باز میباشد.ع ۰۴:۳۰صبح الی  ۰۸:۰۰ه روزه )روز های رسمی( از ساعت دفتر مکتب هم
 بعد از ظهر بسته میشود. ۰۳:۰۰مشوره دهی ساعت 

  ان دادن کارت شناخت تان حتمی میباشد.تان نش طفلبرای تسلیم شدن 

 درج  باید توسط یک شخص کاهل در دفتر مکتبیر به مکتب میرسند اسم شان ا دشاگردان که ناوقت ی
 .حاضری شود

  مکتب پیاده شده و از همان جا دروازه جیمنازیوم شاگردان که با موتر شخصی به مکتب میروند در
 برداشته میشوند.

 بی قابل اجرا نمیباشد ) در صورت ارسال  یادداشت از طریق هیج تغیرات ترانسپورتی بدون یادداشت کت
باید در یادداشت ذکر گردد  یترانسپورتایمیل و یا فکس باید ذریعه تماس تیلغونی تایید شود(. مدت تغیرات 

 مانند یک روزه و یا دایمی.

 


