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 یسنج تیذا و رازآ زا یریگولج نوناق زا عالطا

 تیذا و رازآ ھیحان .دشاب یسنج تیذا و رازآ ھنوگ رھ زا یراع ھک دنک مھارف راک و یریگدای یارب یطیحم ،تسا دھعتم ھیحان
 رب دناوتیم یسنج تیذا و رازآ نیا .تسا هدرک عونمم ار دننکیم راک ھیحان یارب/اب ھک یدارفا ای نازومآ شناد ،نادنمراک یسنج
 تیعضو ،نامیاز ،یرادراب ،یتیسنج تیوھ زاربا ،یتیسنج تیوھ ،تیسنج ،یسنج لیامت ،هدش کاردا ای یعقاو تیسنج ساسا

 .دوشیم بوسحم یتلایا و لاردف نیناوق زا فلخت نوناق نیا زا تیعبت مدع.دتفایب قافتا طبترم یرامیب رھ و ردام ریش/یھدریش

 لماش و دریگیم تروص تیسنج ساسا رب ھک دوشیم قالطا یدنیاشوخان راتفر رھ ھب یسنج تیذا و رازآ ،اینرفیلاک نیناوق قبط
 رد درف طسوت رگید یکیزیف ای یھافش راتفر ھنوگ رھ نینچمھ .دوشیم یسنج لمع ماجنا یارب تساوخرد و یسنج ھطبار داھنشیپ
 یسنج تیذا و رازآ ،دریگ تروص ریز طیارش تحت تیسنج ساسا رب ای دشاب ھتشاد یسنج تیھام ھک ،یشزومآ ای یراک طیحم
 .دوشیم یقلت

 درف یلیصحت درکلمع ای تفرشیپ ،مادختسا یارب یطرش میقتسمریغ ای میقتسم تروص ھب راتفر نیا ربارب رد ندش میلست•
 .دشاب

 ،تامدخ ،ایازم رب ھک یمیمصت رھ ای یشزومآ تامیمصت ،مادختسا یارب دشاب ییانبم راتفر نیا شریذپ مدع ای شریذپ•
 .دراذگب ریثأت شزومآ لحم ھسسوم رد دوجوم یاھتیلاعف ای اھھمانرب ،مارتحا

 ھب یو یارب ار یراک و یشزومآ طیحم ای دشاب ھتشاد درف یلیصحت و یراک درکلمع یور یفنم یریثأت و فدھ راتفر نیا•
 .دنک لیدبت هدنھدرازآ و نشخ ،از سرتسا یطیحم

 دشاب تیسنج ساسا رب ھک یراتفر ،1972 لاس رد بوصم یشزومآ نیناوق حالصا ھب طوبرم مھن نوناق رد جردنم نیناوق قباطم
 :دوش یقلت یسنج تیذا و رازآ ای ضیعبت ناونع ھب دناوتیم ،دشاب ھتشاد ار لیذ طرش دنچ ای کی و

 .دنک دنیاشوخان یسنج لمع کی رد درف تکراشم ھب طورشم ار ھیحان ِکمک ای ایازم ،تامدخ ھئارا یدنمراک رگا•

 یسرتسد عنام رثؤم تروص ھب و تسا هدوب هدنھدرازآً انیع و ریگارف ،دیدش ،دنیاشوخان ِراتفر نیا دنک صخشم ،لقاع یدرف•
 .تسا هدش ھیحان یاھھمانرب و اھتیلاعف ھب صخش ھنالداع

 تنوشخ نوناق ای )Clery( یرلک نوناق اب قباطم صخش بیقعت ای یگناخ تنوشخ ،تاقالم رارق رد تنوشخ ،یسنج ضرعت •
 .نانز ربارب رد

 یارب ھک یتروص رد دیاب نانکراک ،الاب یاھرایعم ساسا رب ییوگروز ای هدافتساءوس ،دیدھت ،رازآ ،ضیعبت هدھاشم تروص رد
 نوناق/یریگروز صوصخ رد تایاکش ریدم ای ریدم ھب راتفر نیا شرازگ .دننک ھلخادم و مادقاً اعیرس ،دشاب ھتشادن یرطخ اھنآ
 نازومآ شناد ،نادنمراک طسوت یتیاکش و تفرگ رارق راتفر نیا نایرج رد ھسردم/هرادا یتقو .دشاب بسانم یمادقا دناوتیم ،مھن
 تروص نیا ریغ رد ای دریگ تروص یسررب زا تیامح و یسررب تھج بسانم و عیرس تامادقا ،دش میظنت ثلاث یصخش ای
 رد( دوش هدیچرب نماان یاضف ،دوش ماجنا راتفر نیا ھب ھمتاخ تھج رثؤم و لجاع تامادقا و تسا هداتفا یقافتا ھچ دوش صخشم

 و تیلاعف ھب طوبرم نیناوق ھمھ یارب نوناق نیا .دوش هدروآ لمع ھب یریگولج نآ ددجم رارکت زا و )ییاضف نینچ دوجو تروص
  .دنکیم قدص سلجنآسل یلیصحت دحاو ھیحان تیریدم هزوح رد ھسردم رد روضح

 نآ دناوتیم هدوب یراتفر نینچ دھاش ای تسا هدش یسنج تیذا و رازآ ینابرق دنکیم رکف ھک ناملعم ای نازومآ شناد زا مادک رھ
 ھیحان .دریذپ تروص لکشم لح تھج بسانم مادقا ات دنک شرازگ مھن نوناق/یریگروز صوصخ رد تایاکش ریدم ای ریدم ھب ار
 ھتشاد تکراشم راتفر نآ دروم رد یسررب و قیقحت دنیارف رد ھک یصخش ای هدرک تیاکش یسنج رازآ دروم رد ھک یدرف زا ماقتنا

 دارفا یصوصخ میرح نکمم دح ات ھک یتروص ھب دنوش یسررب ھنافصنم تروص ھب وً اعیرس دیاب تایاکش .دنکیم عونمم ار
 .دوش ظفح نآ اب طبترم

 هرامش ،_______________________________ :مھن نوناق/یریگروز صوصخ رد تایاکش ریدم ای امش هرادا/ھسردم ریدم
 .___________________________________________ :لیمیا ،_______________________________ نفلت

 سامت درف نیا اب تیاکش میظنت هوحن و نازومآ شناد یسنج رازآ ھب طوبرم یاھھیور/نیناوق دروم رد عالطا یارب
 .241 (213)-7682 ،مھن نوناق هدننک گنھامھ /504 تمسق LAUSD -وئماناپ لاھ یلوج ،یشزومآ تلادع رتفد :دیریگب

 اب ،راک/مادختسا ھب طوبرم دراوم ای دنمراک-زومآ شناد ،دنمراک-دنمراک نیب ضیعبت و هدافتسا وس ،دیدھت ،رازآ دروم رد
   .241 (213)-7685 :ربارب یاھتصرف تمسق :دیریگب سامت اجنیا

 CA 90017 ،333 کالپ ،South Beaudry نابایخ  ،سلجنآسل ،سلجنآسل دحاو یلیصحت ھیحان :ھیحان رتفد ناکم
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 یسنج تیذا و رازآ زا یریگولج نوناق زا عالطا

 امش ھک تسا یراتفر یسنج تیذا و رازآ .تسا یسنج رازآ ھنوگ رھ زا یراع و نما یشزومآ طیحم داجیا امش ھسردم فدھ
 رد سرت ای ینماان ساسحا داجیا ببس دناوتیم راتفر نیا .دیوشیم نآ راتفرگ ناتندوب رتخد ای رسپ رطاخ ھب و دیرادن نآ ھب یلیم
 راتفر ،دینیبیم ھک دشاب یزیچ ،دشاب یدرف ِتسیاشان یاھفرح دناوتیم .ددرگ لدب امش یریگدای یارب یعنام ھب و دوش امش
 ً:الثم .دشاب )دنوشیم هدیشوپ انش سابل طسوت ھک ییاھتمسقً الثم( یلسانت یاضعا سامت ای یکیزیف

Ø یروز ِنتفرگ شوغآ رد ای ندیسوب ،نتفرگ ،سمل 
Ø یدرف رانک نداتسیا کیدزن رایسب ھلصاف رد ای نتفرگ ار یسک تکرح یولج 
Ø دوش بذعم و دنک دب ساسحا درف دوش ببس ھک یعون رھ ھب بسانمان و هدننز یاھسکع شیامن ای لاسرا 
Ø تسا رسپ ای رتخد یو ھکنیا رطاخ ھب اھنت یصخش اب توافتم راتفر 

نیا ھک دیھد رکذت درف ھب دیناوتیم ،دشاب ھتشادن یرطخ ناتیارب رگا .تسا یلک نوناق و ھسردم نیناوق فالخ ،لامعا نیا ماجنا
 یو ھب ھک یرتگرزب درف اب ار ھلئسم نیا دینک کمک دوخ ناتسود ھب دیناوتیم .دھدن ماجنا اھھچب ھیقب ای امش اب ار دب راتفر
 دنک تیریدم ار نیا ریظن یتایاکش دناوتیم ھک یسک رھ ای ملعم ،ھسردم ریدم ھب ار نآ دیناوتیم .دنراذگب نایم رد دنراد نانیمطا
 زا و دریگب ار نآ یولج و تسا هداتفا یقافتا ھچ دوش صخشم ات دنکیم مادقا لکشم یسررب یاربً اعیرس ھسردم .دینک شرازگ
 شدروم رد رتگرزب کی اب ای دیداد شرازگ ار راتفر نیا ھکنیا رطاخ ھب درادن قح سک چیھ .دروآ لمع ھب تعنامم نآ رارکت

 ھیضق نیا .دننک لح ار لکشم نیا دنناوتب ھک دراذگیم کارتشا ھب یدارفا اب ار تاعالطا ھسردم .دنک ھیبنت ار امش ،دیدرک تبحص
 .دنکیم قدص امش یشزومآ ھیحان رد یسرد یاھتیلاعف ھمھ یارب

 :دننک کمک امش ھب دنناوتیم ھک یدارفا

 __________________________________________________________________ :امش ھسردم ریدم

_____________________________________________________ :یریگروز/مھن نوناق ھب طوبرم تایاکش ریدم

__________________________________________________________________ :سامت

_________________________________________________________________________________ :لیمیا

 رد اھنآ ابً ابتک ای دیریگب سامت یشزومآ تلادع رتفد اب دیناوتیم ،شرازگ لاسرا هوحن و دروم نیا رد رتشیب تاعالطا یارب
 .دیشاب سامت رد 7682-241 (213) ،مھن نوناق هدننک گنھامھ /504 تمسق LAUSD -وئماناپ لاھ یلوج اب ای دیشاب طابترا
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 دنریگب سامت 7685-241 (213) هرامش ھب ربارب یاھتصرف تمسق اب نادنمراک یارب نتساوخ کمک تھج دنناوتیم مھ سرادم
  .دنشاب سامت رد نآ ابً ابتک ای

 ،South Beaudry نابایخ  ،سلجنآسل سردآ ھب دنتسھ سلجنآسل یلیصحت دحاو ھیحان یلصا نامتخاس رد رتفد ود رھ
 CA 90017 ،333 کالپ

 و نوناق اب قباطم دوخ یاھتیلوئسم و قوقح زا و دش هداد حیضوت میارب مایردام نابز ھب ھکنیا ای مدرک رورم ار نوناق نیا نم
 .تسا عونمم یسنج تیذا و رازآ منادیم .مراد عالطا ھیحان تاررقم

 _____________________________________ :اضما

 _____________________________________ :اضما

_____________________________________ :اضما


