
گرنت واکر  مکتب متوسطه 
One Learning Lane – Fredericksburg, VA  22401 

 5449-891-540  :فکس   1145-372-540  :شماره
 8-6صنوف   

 مدیر:  رایچز  خانم انجیال هین
 معاون راهنماییخانم کورتنی مک وایت:  
 نرس مکتبخانم پاریس زویکلی: 

 
 

 AM – 3:00 PM 9:00: ساعات فعالیت مکتب

  
یک جفت  قیاز طر دکنندگان ی. بازدحضور نمی یابد صبح در ساختمان 8قبل از ساعت چ دانش آموز یا بازدید کننده ای هی •

و ورود به  رشیمسئول پذ هب دارای عکس خود را ID د یبا دکنندگانیشوند. بازد ی وارد ممکتب  پیش روی هایه درواز

با خود  دارای عکس خود را IDو  دیشو Sign-outخارج  ستمی، از سمتیعز ی. هنگام آماده شدن براارایه کنند ستمیس
 .بگیرید

 شود. ی م لیتعط 3:00بعد از ظهر باز است. مرکز مشاوره ساعت  4 تا  صبح  8همه روزه از ساعت کتب دفتر م •
 است. ی الزم ستمیفرزند شما از س sign-out یبرادارای عکس  IDارائه  •
 شوند.ج سیستم درط بخش حاضری توس دیرسند با ی م ریدآموزانی که  دانش •
 کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند، باید پیش دروازه اصلی پیاده شوند. •
 ایشود )در صورت ارسال فکس  ی نم رفتهیپذ ی کتبۀ بدون اجازآموزان،  دانش یحمل و نقل برا مربوط به یرییتغ چیه •

 .ی دائم ایروزه است  کی رییتغ دی(. مشخص کندیری گتماس ب دیبا دریافت آن، دییتأ ی، برالیمیا
 
 

 
 
 
 

 مکتب لیسۀ جیمز مون رو
2300 Washington Avenue – Fredericksburg, VA  22401 

 6584-373-540  :فکس   1100-372-540  :شماره
 12-9 صنوف  

 : مدیرداکتر تیم دافی

 : معاون راهنمایی خانم بیت راپلی
 : نرس مکتب خانم شیرون لی
  

7:45 A.M.  – 2:45 P.M. :ساعات فعالیت مکتب   
 دروازۀ قیاز طر دکنندگان ی. بازدحضور نمی یابد صبح در ساختمان 7قبل از ساعت هیچ دانش آموز یا بازدید کننده ای  •

وارد مندان دفتر، رزنگ دروازه و صحبت با کافشردنِ و یا چهار دروارۀ پیش روی مکتب، پس از سمت چب ساختمان 

و نزد آن ها  ارایه ستمیسجهت ثبت در  رشیمسئول پذ هب دارای عکس خود را ID د یبا دکنندگانیشوند. بازد ی م مکتب

 .رداریدبا خود ب دارای عکس خود را IDو  دیشو Sign-out ستمی، از سترِک دفترهنگام بگزارند. 
  ست. بعد از ظهر باز ا  3:00 تا  صبح   7:30همه روزه از ساعت کتب ممشاورتی دفتر  •
 است. ی الزم ستمیاز سفرزند شما  sign-out یبرادارای عکس  IDارائه  •
 شوند.ج سیستم درتوسط بخش حاضری  دیرسند با ی م ریدآموزانی که  دانش •
 پیاده شوند.سوار/ باید پیش دروازه اصلی  رفت وآمد می نمایند،وسایل ترانسپورتی خود با کسانی که  •
 ایشود )در صورت ارسال فکس  ی نم رفتهیپذ ی کتب ۀبدون اجازآموزان،  دانش یراحمل و نقل ب مربوط به یرییتغ چیه •

 .ی دائم ایروزه است  کی رییتغ دی(. مشخص کندی ریتماس بگ دی با دریافت، دییتأ ی، برالیمیا
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 معلومات ثبت نام شاگردان

 مکاتب عامۀ شهرفریدریکس بورگ
 

              

کس بورگدفتر ثبت نام مکاتب فریدری  شماره: 940-8380 (540)         

210 Ferdinand Street             (540) 940-8298 :فکس 

Fredericksburg. VA  22401     fxbgschools.us :وب سایت 
        ataylor@cityschools.com :ایمیل 

 
 اسناد الزم:

نمی شود(کاپِی تولد و  کاردت تولد اصلی )  -تولدکارت  ✓ در   کارت ثبت تولد در شفاخانه پذیرفته 

امریکا نباشد، پاسپورت. ایاالت متحدۀ   صورتی که شهروند 
آن کمتر  اسناد واکسیناسیون و آزمایشات صحی   ✓ مربوط به ثبت نام در مکتب که از تاریخ صدر 

و در یکی از فورمه های صحی این اسناد باید توسط یک دا از یک سال باشد. امضا شده باشد  کتر 

باشد.  ایالت که ممکن است نزد داکتر شما و یا دفتر ثبت نام موجود باشد، ثبت گردیده 
زندگی(:   ✓ قرار داد و یا نامۀ مربوط به وام خانه، کرایۀ خانه و یا بل اسناد قرارداد خانه )محل 

آب و یا برق.  پرداخت گاز، 

 .ذیرفته نمی شود** الیسنس رانندگی پ
 فورم پرداخت فیس تحصیل )در صورتی که خارج از شهر زندگی می کنید(. ✓
تماس اضطراری )ایمیرجنسی(. ✓  شمارۀ 

 شناسنامۀ تصویردار والدین/سرپرست. ✓

( JEC-R-1اقامت ) ۀنام دییتأ کی الزم استاگر نام شما در قرارداد اجاره / رهن محل اقامت شما درج نشده باشد، 
اقامت مستأجر اسنادِ  دی، شما بانی. عالوه بر ا دیکن یم یدهد با او زندگ یکه نشان م دیاجر/ مالک ارائه دهرا از مست

 گیرانند الیسنس** ارایه کنید..( دیآب و برق را ارائه ده یعل فبل )قرارداد رهن / اجاره و را مالک در شهر  /
 ** پذیرفته نمی شود

 

 
 زم:آزمایشات صحی و واکسیناسیون های ال

 یک دوز پس از چهار سالگی –  DTaPدوز  4

 یک دوز پس از چهار سالگی –  Polioدوز  4

 سالگی یکپس از  اول دوز  –  Varicellaدوز  2

 دوز اول پس از یک سالگی – MMRدوز  2

 دوز اول پس از یک سالگی – Hep Aدوز  2

   Hep B  واکسین دوز 3

از صنف هفتم، دوز دوم قبل صنف دوز اول قبل    -(Meningococcal ACWYمننجیت )
 دوازدهم

DTaP  –   باشد والدین گزینه برای همۀ ورودیان به صنوف هفتم و باال تر الزمی است. * اگر ذکر شده 
 سطح سُرب را دارند.اجتناب از آزمایِش 

 برای کلیۀ شاگردان صنوف هفتم و باال تر الزم است.    *HPVواکسین  

فورم پرسشنامۀ    PPDجواب یکی از سوال های  اگر   -(TB Screeningآزمایش سل ) بلی باشد، 
 تکمیل نمایید.را ش های صحی یآزما

 
 

 12 دانش آموزان صنف های کودکستان تا یبرا  دیتوان یثبت نام را م یرم هاوف
به دست بیاورید. لطفا پس از تکمیلی فورم ها، اسناد الزم را به   ما تیوب سااز

210 Ferdinand Street – Walker-Grant Center    آورده و در

 داخل صندوقِ کنار دروازۀ ورودی قرار دهید.
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موجود باشد. عدم  آموز  در زمان ثبت نام دانش دیبا الزماطالعات  هیکل
کتب  ورود فرزند شما به م  ریاطالعات ممکن است منجر به تأخ  نیارائه ا

 شود.

  
 

پارچه ی شاگرد  فورم سه 

 :مکاتب دولتی داخل ایالت  از
 

 :الزم است ریز اسنادثبت نام،  یرم هاوف لیعالوه بر تکم
 .هنگام ثبت نام ارائه شود دیشهر بادر اقامت  اسناد ✓
 .(کونت داریدسدر خارج از شهر )اگر فیس تحصیلی رم وف ✓
 .یتماس اضطرار معلومات ✓
 .امضا شود ی/ سرپرست قانون نیتوسط والد دیسوابق با نشر رم وف ✓

: نسخۀ اصلی باشد نه فوتوکاپی )کارت تولد صادر شده توسط شفاخانه پذیرفته نمی شود( ویا تصدیق نامۀ تولد
  .د(یپاسپورت )اگر شهروند امریکا نباش

  
 

پارچه ی شاگرد  فورم سه 

یا مکاتب خارج ازمکاتب    از  :ایالت خصوصی 

 
 :الزم است ریز اسنادثبت نام،  یرم هاوف لیعالوه بر تکم

 صدیق نامۀ تولد نسخۀ اصلی.ت ✓
اسناد واکسیناسیون و آزمایش های صحی شمولیت به مکتب که با قوانین ایالتی ویرجینیا مطابقت داشته  ✓

 باشد. 
 .یتماس اضطرار معلومات ✓
 .شهردر اقامت  اسناد ✓
 (کونت داریدسدر خارج از شهر )اگر فیس تحصیلی رم وف ✓
 امضا شود. یت قانون/ سرپرس نیتوسط والد دیسوابق با نشر رم وف ✓

 

 
 
 

 

 آموز  ، دانشازیمورد ن  اسناد  هیکل  افتیو در ازیمورد ن یرم هاوف  هیکل  لیپس از تکم
شرا  .می گرددثبت نام  بوده و  ثبت نام   طیواجد 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 مکتب ابتدائیه هیومرسر
2100 Cowan Boulevard – Fredericksburg, VA  22401 

 6753-372-540  :فکس   1115-372-540  :شماره
  2صنوف کودکستان تا  

: مدیردوسیت داکتر کیمبرلی  

معاون بخش حاضری و راهنمایی  خانم لیتا براون:  
  : نرس مکتبخانم سونجا کولون

  
 .A.M.  – 3:15 P.M 8:35  : ساعات فعالیت مکتب

 
 دروازۀ قیاز طر کنندگان دی. بازدحضور نمی یابد صبح در ساختمان 8قبل از ساعت هیچ دانش آموز یا بازدید کننده ای  •

 intercomهای پیش روی مکتب، وارد ساختمان مکتب می شوند. بازدید کنندگان باید قبل از ورود شان از سیستم )
systemتا بتوانند به ساختمان مکتب وارد شوند ( استفاده کننده 

هنگام و رایه و نزد آن ها بگزارندا ستمیسجهت ثبت در  رشیپذ ینمسئول هب دارای عکس خود را ID دیبا دکنندگان یبازد •

 .دنبا خود بردار خود را IDو  دهش Sign-out ستمی، از سترِک دفتر
  بعد از ظهر باز است.   4:00تا صبح    8:00همه روزه از ساعت کتب دفتر م •
 است. ی الزم ستمیفرزند شما از س sign-out یبرادارای عکس  IDارائه  •
 شوند.ج سیستم درو توسط کارمندان دفتر   د با حضور داشت یک فرد بالغدیر می رسند بایآموزانی که  دانش •
صبح در دروازۀ جیم پیاده   8:30باید صبح ها سر ساعت کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند،  •

 شوند. signed inدفتر مراجعه کرده و  توسطباید  8:30شوند. پس از ساعت 
 ایشود )در صورت ارسال فکس  ی نم رفتهیپذ ی کتب ۀبدون اجازآموزان،  دانش یمل و نقل براح مربوط به یرییتغ چیه •

 .ی دائم ایروزه است  کی رییتغ دی(. مشخص کنتلفنی برقرار کنید.تماس  د یبا ، فت اسناددریا دییتأ ی، برالیمیا
 به صدا در می آید. .8:40آخرین زنگ مکتب راس ساعت  •

  

الفایت باال  مکتب ابتدائیه 
3 Learning Lane – Fredericksburg, VA  22401 

 0671-310-540  :فکس   0029-310-540  :شماره
 5-3 صنوف 

مدیر خانم کورتنی ویلر:  
معاون راهنمایی خانم لیدا لم:   

نرس مکتبخانم دییان اولیواریس:   

  
 .A.M.  – 3:15 P.M 8:25  ساعات فعالیت مکتب: 

 
یک جفت  قیاز طر دکنندگان ی. بازدحضور نمی یابد صبح در ساختمان 8قبل از ساعت ه ای هیچ دانش آموز یا بازدید کنند •

  وارد ساختمان مکتب می شوند. دروازۀ پیش روی مکتب، 
کرده ارایه ( & sign-in  Sign-out) ستمیسجهت ثبت در  دفتر ینمسئول هب دارای عکس خود را ID دیبا دکنندگان یبازد •

 .برندبا خود ب خود را ID ستمیس ازSign-out ازپس ، ترِک دفترگام هنو نزد آن ها بگزارند و
بسته  3:00راس ساعت  مرکز مشاورهبعد از ظهر باز است.   3:30تا صبح    8:00همه روزه از ساعت کتب مادارۀ  •

 می شود.
 است. ی الزم ستمیفرزند شما از س sign-out یبرادارای عکس  IDارائه  •
ج سیستم درو توسط کارمندان دفتر  والدین/ سرپرست قانونی حضور داشت درسند باید آموزانی که دیر می ر دانش •

signed in .شوند 
  شوند. سوار  /در دروازۀ جیم پیادهکسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند، باید  •
 ایشود )در صورت ارسال فکس  ی نم رفتهیپذ ی کتب ۀبدون اجازآموزان،  دانش یحمل و نقل برا مربوط به یرییتغ چیه •

 .ی دائم ایروزه است  کی رییتغ دی(. مشخص کنتلفنی برقرار کنید.تماس  د یبا دریافت اسناد،  دییتأ ی، برالیمیا
 به صدا در می آید. .8:40آخرین زنگ مکتب راس ساعت  •

 مکتب انجام شود.با ثبت نام کننده و ی / سرپرست قانون نیتوسط والد دیثبت نام با یرم هاوف .1
 .ارائه شود مکتب هنگام ثبت نام به ثبت نام کننده  دی)حضانت / مالقات و ...( با ی اسناد قانون .2
 .ارائه شود تبمکهنگام ثبت نام به ثبت نام کننده  دیبا ازیمورد ن اسناد  .3

 


