
 

 

   

                    
                         

                          
                           
                         
                        

                        
                    

                       
                

                     
                                                                                     
                       
                       
                         
                                                                                                 

     

   

                         
                     

  

                     

       

   

                      

                         
                            
                          
    

ASPD Farsi Script 

- ٠٢٠٢ یلیصحت لاس رد یسیلگنا نابز یریگدای هب نادنمقالع یارب همانرب نیا ,نالاسگرزب یشزومآ همانرب هب دیدمآ شوخ ,مالس
 ییانشآ رد هاتوک ویدیو نیا تسا توافتم لبق یاهلاس اب الماک لاسما مان تبث هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب تسا هدش هتفرگ رظن رد ١٢٠٢

 ار مان تبث یاه مرف دیناوت یم امش ,درک دهاوخ کمک دیسرپ دهاوخ امش زا مان تبث ماگنه شزومآ شخب رد ام ناراکمه هک یتالاوس اب
 نانیمطا اب ات دنکیم کمک امش هب دش دهاوخ هئارا هک تاحیضوت و وئدیو نیا ندید .دینک رپ یروضح تروص هب ای ینفلت تروص هب

 ,دننکیم تبحص یسیلگنا نابز هب اه مرف ندرک رپ رد امش هب کمک و مان تبث لوط رد ام ناراکمه ,دیهد خساپ تالاوس هب یرتشیب
 هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود هک دیدنم هقالع و دینک مان تبث یروضح تروص هب دیناوت یم هک دیتسه یناکم رد رگا نیاربانب
 ار هارمه روضح هزاجا هک دینک یسررب ار طیارش نآ زا لبق ًامتح دیشاب هتشاد هارمه طابترا یرارقرب یارب کمک ناونع هب ار دوخ
 ,میرازگساپس امش یراکمه زا شیپاشیپ .تسا هدش داجیا یرایسب تارییغت٩١ دیووک یرامیب یریگ همه نامز زا اریز .دیشاب هتشاد

 نیا دننک هئارا امش یارب یرت بسانم و رتهب یشزومآ همانرب دنناوتب ات درک دهاوخ کمک ام ناراکمه هب هدش یروآعمج تاعالطا
 دنام دهاوخ ظوفحم ام شیپ امش تاعالطا مامت هک میهد یم امش هب ار نانیمطا,

and دینک تیور ار دوخ مان تبث مرف هک دیراد ار ناکما نیا امش Policy Act) family educational rights (FERPA, the 
 هدامآ رگا ,بوخ .دهد رارق ناتسرتسد رد ات دیهاوخب دوخ ملعم زا و

 هتشاد رگا هتبلا درک دهاوخ یرایسب کمک مانتبث لحارم دنور رد مان تبث نامز رد ییاسانش تراک نتشاد ,مینک یم عورش دیتسه
 سردآ طقف تسین ینارگن یاج و درک دهاوخن داجیا مان تبث دنور رد یلکشم ییاسانش تراک نتشادن ینعی تروص نیا ریغ رد ,دیشاب

 نیمه هب دیناوت یم دیدشن تالاوس هجوتم مان تبث نامز رد رگا رگید هتکن دیشاب هتشاد دای هب ار دوخ تنوکس لحم سردآ و یتسپ
understand, I don't دییوگب یگداس 

I need more information, 

please help me 

ً  یارب یدربراک هک تسا ینعم نادب نیا تسین انشآ امش یارب هدش هتساوخ تاعالطا و تالاوس زا کی ره رگا دیشاب هتشاد دایب افطل
name, , firstدش دهاوخ هدیسرپ امش یگداوناخ مان سپسو امش مان ادتبا رد .تسین ییوگخساپ هب زاین و درادن امش 

last name 

ً  دینک هدافتسا تسا هدشرکذ امش ییاسانش تراک رد هک یگداوناخ مان زا افطل دیراد یگداوناخ مان کی زا رتشیب امش رگا

 دش دهاوخ هدیسرپ امش یتسپ سردآ سپس

mailing address 

 تسا دک پیز و تلایا رهش لماش سردآ نیا دشاب یکی امش نامتراپآ ای هناخ سردآ اب تسا نکمم امش یتسپ سردآ

 ای لزنم نفلت هرامش, دیشاب هتشاد هارمه ار دوخ یصخش تاعالطا و سامت هرامش مان تبث مرف ندرک رپ ماگنه رد هک تسا مهم رایسب
 زا اه مایپ دیراد لیامت رگا و تسا رتهب نفلت هرامش مادک امش اب سامت یارب دینک هراشا ًامتح و دینک رکذ ًافطل ار دوخ هارمه نفلت هرامش

ً  ار نآ دیراد مه لیمیا نامه ای یکینورتکلا تسپ سردآ امش رگا دینک مالعا افطل دوش لاسرا امش هب سا ما سا نامه ای کمایپ قیرط
 دینک هئارا زین



                       
           

                       

     

                   

           

                       

              

         

                        

   

               

      

   

                            

                        

   

            

      

     

 

    

      

 

          

              

 

       

 عقاوم رد هک یصاخشا ای صخش نفلت هرامش و سردآ دش دهاوخ لاوس یرورض عقاوم رد سامت هرامش و ناتروشک مان امش زا
ً  دینک رکذ افطل ار درک رارقرب سامت اهنآ اب ناوتب یرورض

 اکیرمآ زا جراخ ای تسا هدوب اکیرمآ روشک رد امش تالیصحت ایآ دش دهاوخ لاوس امش تالیصحت تیعضو دروم رد دعب تمسق رد

US based or non-US based 

 ؟تسیچ امش یلیصحتلا غراف کردم نیرخآ هک بیترت نیدب دوش یم لاوس امش تالیصحت نازیم دروم رد سپس

what was the highest level of a school you completed? 

 دینک مالعا یلیصحتلا غراف ای لیصحت زا کرت نامز رد ار دوخ نس طقف دیتسین دوخ یلیصحت عطقم نیرخآ زا نئمطم امش رگا

 دییوگب دیا هدرک لیصحت کرت یگلاس ٨ نس رد رگا لاثم روط هب

I stopped going to school at 8 years old 

 درک دیهاوخ کمک مان تبث دنور رد ام ناراکمه هب هرامش نیا مالعا اب یلو دیتسین دوخ یتیرویکس لاشوس هرامش هئارا هب روبجم امش

social security number 

 دنام دهاوخ ظوفحم ام شیپ امش تاعالطا دش هراشا مه رت لبق هک روطنامه

 تسامش دلوت خیرات دعب هلحرم

date of birth 

 دوش یم هتشون لاس رخآ رد و زور سپس و هام ادتبا تسار هب پچ زا هک بیترت نیدب خیرات اکیرمآ رد دیشاب هتشاد دای هب,

 لوا لاوس ,دنوش هداد خساپ دیاب امتح دیشاب هتشاد هجوت هک دش دهاوخ هدیسرپ امش زا تیموق و داژن دروم رد لاوس ود سپس

are you Hispanic? 

 ؟تسامش تیموق رگنایب اه هنیزگ زا کی مادک ؛ مود لاوس و

which best represents your racial origin? 

American Indian or Alaska native 

Asian 

black or African American 

native Hawaiian or other Pacific Islander 

White 

 دراد امش لاغتشا تیعضو رب زکرمت یدعب تالاوس هعومجم,

 دیتسه لغاش رضاح لاح رد ایآ امش یلغش یلعف تیعضو دروم رد لوا لاوس

Employed 

 دیتسه لغاش امش رضاح لاح رد ینعی



              
 

                    

  

    

                 

               

   

      

           

                         
     

                         
   

             

              

         

               

                     

                    

                          
        

                     

                         
        

 

 

 

 

 

employed (but received notice that employment is ending or separation from the military is 
pending) 

 دیشاب یم شترا زا هدش ادج امش ای دیسر دهاوخ مامتا هب امش یراک دادرارق هدنیآ زور دنچ رد ینعی

 یدعب هنیزگ

unemployed (looking for job) 

 دیشاب یم لغش و راک یوجتسج رد یلو دیتسین راک هب لوغشم ییاج امش هک ینعم نیدب

 دیتسه راکیب هک تسا تقو دنچ هک دینک هراشا دیاب دیشاب یم راکیب امش رگا

 رخآ هنیزگ اما

unemployed (not looking for a job) 

 دیتسین راک یوجتسج رد مه العف و دیرادن یلغش امش ینعی

 دروم لغش ات دینک ادیپ یلغش دیناوتن امش تسا نکمم هک دنراد دوجو امش لاغتشا هار رس رب هک تسا یعناوم دروم رد یدعب تالاوس
 دیشاب هتشاد ار دوخ رظن

 امش هب ییوگخساپ رد مان تبث لوئسم هک دیشاب هتشاد خساپ کی زا شیب تسا نکمم یتح و دینک باختنا ار حیحص هنیزگ دیاب امش
 درک دهاوخ کمک

 دیشاب هدرک رکف و هجوت لیالد هب مان تبث زا لبق زا رتهب

 دوب دهاوخ اینیجریو تلایا رد ناتسریبد ملپید یزاس لداعم نومزآ صوصخ رد یدعب هلحرم

 ؟دیا هدنارذگ ار ید یا یج نومزآ امش ایآ

 دشاب یم ملپید یزاس لداعم یارب نومزآ ۴ لماش ید یا یج نومزآ,

 ؟دیراد ار هدنیآ لاس کی رد ید یا یج نومزآ رد تکرش دصق ای همانرب ایآ هک تسا نیا یدعب لاوس

ً  دننک ییامنهار ار امش ات دیهاوخب ام مان تبث ناراکمه زا افطل دیرادن ییانشآ نومزآ نیا اب امش رگا

 قیرط زا هچ مانتبث تهج مزال یگدامآ میراودیما دیدرک اشامت ار ویدیو نیا و هداد رارق ام رایتخا رد ار دوخ تقو هک میراذگساپس
 دیشاب هدرک بسک ار یروضح تاقالم ای نفلت

ً  دینک رکذ حیحص و قیقد ار سامت هرامش و هدش هتساوخ تاعالطا مان تبث مرف لیمکت ماگنه رد دیوش نئمطم افطل

 راودیما و میتسه امشرادید قاتشم هناربص یب ام دنام دهاوخ ظوفحم و تناما ام شیپ امش تاعالطا مامت هک میهد یم نانیمطا امش هب ام
 میشاب یم امش لیصحت هار رد کمک هب
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