
 HCPS 2022-23 یمیلعت میوقت :هدنیآ ھب یھاگن :ثحب دروم بلطم

 :مایپ نیا ھتسجرب تاکن
 

• HCPS دیامن زاغآ رگراک زور زا لبق ار )رگید هام 15( 23-2022 یمیلعت لاس ھک تسا عوضوم نیا یسررب لاح رد. 
 رگراک زور زا لبق ھک دوش گنھامھ بتاکم یاھشخب زا یدایز دادعت اب HCPS دوشیم ثعاب عوضوم نیا یلک روطب •

 .دننکیم زاغآ ار دوخ تیلاعف
 رتشیب یمیلعت یاھزور ینعم ھب راک نیا .دوش ھفاضا 2022-23 یمیلعت لاس تدم مامت ھب ھتفھ کی دوشیم ثعاب داھنشیپ نیا •

 و یبھذم تامسارم ماجنا تھج نادنمراک و نیملعتم یارب دیدج یاھیتصخر ندوزفا تھج یریذپفاطعنا راک نیا .تسین
 نیملعتم یریگدای نامز ھب طوبرم یتلایا یاھدردنتساً العف ات ھک یلاح رد دنزاسیم مھارف ار یمیلعت لاس نایرج رد یگنھرف
 .دباییم ھعسوت و دوشیم هدروآرب ار

 2021 تسوگآ یلا لقادح 23-2022 یمیلعت لاس دروم رد ییاھن میمصت .تسا هدیسر ارف امش یاھکبدیف ھئارا نامز الاح •
 چیھ ،دوشیم زاغآ نیملعتم یارب 2021 ربمتپس 8 ھبنشراھچ زور رد ھک ور شیپ 22-2021 یمیلعت لاس رد( .دوشیمن ذاختا
 ).دوشیمن داجیا یرییغت

 
 :تایئزج

 
 ،وکیرنھ یاھلیماف

 
 )Henrico County( یتناک وکیرنھ یتلود بتاکم ھک تسا نیا رب ینبم و هدش ھئارا لبق هام 15 زا ابیرقت ھک تسا یاھیعالطا نیا
 زور زا لبق یمیلعت لاس زاغآ یارب ام داھنشیپ ییادتبا ھخسن رد .دوش زاغآ رگراک زور زا لبق 2022-23 یمیلعت لاس دننکیم داھنشیپ
 ھمھ زا .دسریم نایاپ ھب 2023 نوج 16 ھعمج زور رد و دوش یم عورش 2022 تسوگآ 29 ھبنشود زا نیملعتم بتکم ،رگراک
 دنراذگب کارتشا ھب ار دوخ یاھکبدیف و تسا هدومن داھنشیپ ار هروکفم نیا HCPS ارچ ھک دننادب ات تسا هدش توعد HCPS ناعفنیذ
 و داجیا دنور ات دوشیم ھتشاذگ کارتشا ھب HCPS یمیلعت میوقت ھتیمک اب اھکبدیف ،هدنیآ هام دنچ رد .دنزاس حرطم ار دوخ تالاوس و
 ذاختا ییاھن میمصت 2021 تسوگآ یلا لقادح ھک دوریمن راظتنا .دنک نالعا ار لاسما ناتسبات یارب 23-2022 یمیلعت میوقت یرگنزاب

 .دوش
 

 لماوع نتفرگ رظن رد اب دھاوخیم HCPS .تسا یرامشیب کرحتم تاعطق یاراد ھک تسا هدیچیپ لزاپ کی دننامھ یمیلعت میوقت داجیا
 مازلا اب قباطم نیملعتم یارب ترورض دروم یریگدای زور 180 ای یمیلعت تعاس 990 لقادح ،نادنمراک یاھدادرارق لیبق زا یددعتم
 یکلسم یریگدای نامز و یفاک یراذگنالپ نانچمھ و یملعتم یاھیتصخر ،یبھذم مسارم ،یلحم و یتلایا ،لاردف یاھیتصخر ،یتلایا
 .دنک تیادھ ار ھقطنم ،نادنمراک یارب

 
 :دریگیمربرد زین ار لیذ دراوم رگراک زور زا لبق یمیلعت لاس زاغآ داھنشیپ ،تلع نیمھ ھب

 
 یارب ار یمیلعت لاس نایرج رد یگنھرف و یبھذم مسارم ماجنا تھج دیدج یاھیتصخر ندوزفا یارب یریذپفاطعنا ناکما •

HCPS ھعسوت و دوشیم هدروآرب نیملعتم یریگدای نامز ھب طوبرم یتلایا یاھدردنتساً العف ات ھک یلاح رد دنزاسیم مھارف 
 .دباییم

 مھارف یمیلعت لاس نایرج رد ار نادنمراک یارب یفاضا یاھیتصخر ندوزفا ناکما یگنھرف و یبھذم مسارم ماجنا یارب •
 ).تسا یملعتم یاھیتصخر لومشب اھنت تامسارم زا یضعب ،رضاح لاح رد( دنزاسیم

• HCPS دوشیم گنھامھ رتھب ھیاسمھ بتاکم یاھشخب زا یضعب رد رگراک زور زا لبق یمیلعت لاس عورش اب. 
 .دنزاسیم مھارف ار ردیف بتاکم ای/و بتاکم رد نیملعم یارب یراکمھ نامز و یکلسم یریگدای ،یفاضا یراذگنالپ ناکما •

 
 2021 نوج 24 ھبنشجنپ خروم یتلود بتاکم هریدم تئیھ یدعب ھسلج رد ار داھنشیپ نیا تایئزج HCPS ناریدم ؟تسیچ یدعب مادقا
 و نادنمراک یارب ار 23-2022 لماک یمیلعت میوقت ھب طوبرم قیقد یاھھنیزگ HCPS یمیلعت میوقت ھتیمک ،نآ زا دعب .دنھدیم حیضوت
  .دنکیم ییاھن یمومع یسررب

  



 
 

 نیا قباوس .دیامن میظنت اھلیماف و نیملعتم ،نادنمراک یارب ار یزاجم یتامولعم تاسلج لاسما ناتسبات دراد رظن رد HCPS ،نیا نمض
 میقتسم روطب ،دریگیم رارق سرتسد ردwww.henricoschools.us  ام تیاسبیو رد ،رتشیب تامولعم و تایئزج اب هارمھ ،تاسلج
 .دوشیم ھتشاذگ کارتشا ھب HCPS یعامتجا یاھھناسر رد و دوشیم لاسرا لیمیا قیرط زا نیملعتم یاھلیماف و نادنمراک یارب

 
 زا لبق 23-2022 یمیلعت لاس عورش دروم رد ار دوخ یبتک تارظن دیھاوخیم رگا :دیراذگب کارتشا ھب ار دوخ تارظن الاح نیمھ
 ھئارا ھک دیشاب ھتشاد رظن رد هراومھ ).دیھدن باوج لیمیا نیا ھب( دییامن هدافتسا ھمروف نیا زا افطل ،دیراذگب کارتشا ھب رگراک زور
 HCPS یمیلعت میوقت ھتیمک و HCPS ناریدم ،بتکم هریدم تئیھ اب ناتسبات نایرج رد و دریگیم تروص »یمومع« تروصب تارظن
 ).دینکن ھئارا ار نیملعتم مان ھلمج زا ،صاخشا مان ای یصخش یتیوھ تامولعم تارظن نیا رد افطل :تون( دنوشیم ھتشاذگ کارتشا ھب

 
 یارب ار ناکما نیا و داد رییغت ار نوناق )Virginia General Assembly( اینیجریو یمومع عمجم ،2019 لاس رد :ھقباس
 اینیجریو بتاکم یزکرم شخب نیدنچ زا یکی وکیرنھ .دنیامن زاغآ رگراک زور زا لبق ار یمیلعت لاس ات تخاس مھارف بتاکم یاھشخب
 رد HCPS( .تسا هداد ماجنا ار راک نیا رضاح لاح رد ای تسا ھتفرگ رظن رد ار رگراک زور زا لبق یمیلعت لاس عورش ای ھک تسا
 یریگھمھ لیلد ھب اما تخاس حرطم ار رگراک زور زا لبق 22-2021 یمیلعت لاس عورش هروکفم یمومع روطب 2020 لاس چرام
 ).میتسھ 23-2022 لاس یارب عوضوم نیا ددجم ندومن حرطم لاح رد ام نمض رد .داتفا قیوعت ھب ششوک نیا 19-دیووک

 .میھد رارق داھنشیپ نیا نایرج رد ار امش ات میتسھ رظتنم ھناربصیب

 ،مارتحا اب

 یتناک وکیرنھ یتلود بتاکم

 2021 ربمتپس 8 ھبنشراھچ زا نیملعتم یارب ھک ،ور شیپ 22-2021 یمیلعت لاس ھب طوبرم یمومع تامولعم تفایرد یارب :تشونیپ
 https://henricoschools.us/2021-2022-:دییامن ھعجارم ھحفص نیا ھب ،دریگیمن رارق داھنشیپ نیا ریثأت تحت و دوشیم زاغآ
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