
ARLINGTON  

БАГА  НАСНЫ  

ХҮҮХДҮҮДИЙН  ДОЛОО  

ХОНОГ  

2017 оны 4-р сарын 23-29 

Arlington-ий хамгийн бяцхан 

суралцагчдынхаа чадамжийг 

тэмдэглэцгээе! 

#ArlWOYC-аар өөрийн бага насаа жиргэн явуулна уу.  

Биднийг twitter @APS_EarlyChild дээр дагна уу 

www.apsva.us/woyc 



 Хуудас 2 

Хүндэт Арлингтоны гэр бүлүүд ээ,  
 
Бид Арлингтоны Хүүхдүүдэд зориулсан долоо хоног 
арга хэмжээгээ гурав дахь жилдээ зохион байгуулж 
байгаадаа маш баяртай байна.  
 
Энэ жилийн каталогт өнгөрсөн жил зохиогдож байсан 
зарим арга хэмжээ, шинэ хөгжилтэй боломж мөн 
багтсан байгаа. Бид та бүгдийг бидэнтэй нэгдэж, 
хамтдаа инээж, дуулж, бүжиглэж, Арлингтон хотынхоо 
бяцхан иргэдийн нүдээр олон гайхалтай зүйлийг 
хамтдаа хайна гэдэгт итгэлтэй байна.  
 
Бид энэ бүх арга хэмжээг зохион байгуулахад нөөц 
бололцоо, цаг хугацаагаа зарцуулсан маш олон бүлгэм, 
байгууллагуудад үнэхээр их талархаж байна. Бид 
үнэхээр хүүхдүүдийнхээ төлөө бүхнээ зориулдаг ийм 
хамт олон дунд амьдарч байгаа азтай хүмүүс.  
 
Зарим арга хэмжээний оролцогчдын тоо хязгаартай 
учраас онлайн холбоос ашиглан R.S.V.P-д нэвтэрч 
урьдчилан захиалж байгаад ирээрэй. Эдгээр арга 
хэмжээнд бүртгүүлэхийг хүсвэл манай оффистой 
холбогдож бас болно.  
 
Бид танд Арлингтон дахь Залуучууд, Хүүхдүүдэд 
зориулсан долоо хоног таалагдаж твиттерээр 
@APS_EarlyChild дээр #ArlWOYCpic хаштагтайгаар 
бидэнтэй авсан зураг, сэтгэгдлээ хуваалцана гэдэгт 
итгэлтэй байна. Бид APS цэцэрлэгийн өмнөх насны 
хүүхдүүдэд зориулан Hoffman-Boston сургуулийн сурагч 
5 настай Jessica Gomez-н зохион бүтээсэн Арлингтон 
дахь Залуучууд, Хүүхдүүдэд зориулсан долоо хоногийн 
өдөрлөгийн цамцыг та бүхнийг өмсөнө гэдэгт итгэлтэй 
байна.  
 
Хамгийн сайн сайхныг хүсье.  
 
Kэйт Грахам 
Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хөтөлбөрийн 
зохицуулагч 
Arlington Public Schools 
earlychildhood@apsva.us 



Хуудас 3 2017 оны 4-р сарын 23-29 

Superhero Сургалтын Зуслан 

 

Ням гариг, 4-р сарын 23 

12:00-15:00 цаг  

 

Бүх супер баатруудыг дуудаж байна! Бид таныг авхаалж 

самбаа, ур чадварыг шалгах вакуум сургалтын зуслан 

болох Superhero-д ирж, илүү их зүйлийг харахыг урьж 

байна! Нөмрөг дуустал өсөж байгаа бүхий л супер 

баатруудад бид нөмрөг өгөх болно!  

 

Байршил: 

Alcova Heights цэцэрлэгт хүрээлэн 

901 S. George Mason Drive, Arlington, VA 22203 

Columbia Pike & George Mason Drive-н буланд 

байрладаг 

 

Арлингтоны Ерөнхий боловсролын хорооны Олон 

Нийтэд Эрүүл Үйлчилгээ Үзүүлэгч Багийн хамт олон, 

Арлингтоны бага орлоготой өрхүүдэд хүнсний тусламж 

үзүүлдэг төв, Maстер хүнс 

ТББ-н сайн дурынханд 

тусгайлан талархал 

илэрхийлье 

Арга хэмжээг эхлүүлье! 



 Хуудас 4 

Номын сангийн үлгэрийн цаг 

 

Arlington нийтийн номын сан нь сургуулийн өмнөх 

насныханд зориулсан янз янзын насанд тохирсон 

үлгэрийн цагийн хөтөлбөрийг найман байршилдаа 

толилуулж байна.  

 

Хөтөлбөрт: 

 Хүүхдийг өвөр дээрээ суулгах цаг (0–12 сар) 

 Найган алхагчид (13–24 сар) 

 Хоёроос доош (0–23 сар) 

 Хоёр ба түүнээс дээш (25 сараас–5 нас) 

 Үлгэр сонсохоор зогсох (0–5 нас) 

 Cuentos Para Niños/ Хүүхдүүдэд зориулсан үлгэр  

      (0–5 нас) 

 Гэр бүлийн үлгэрийн цаг (Бүх насныхан) 

 

 

Номын сангийн вебсайтаар зочилно уу : 

http://library.arlingtonva.us/storytime/ бүрэн 

хуваарийг харах номын сангийн өөрт ойр байршлыг 

харна уу. 

http://library.arlingtonva.us/storytime/


Хуудас 5 2017 оны 4-р сарын 23-29 

 Arlington нийтийн номын сангийн байршлууд: 

Central 

1015 North Quincy St. 

703-228-5946 

  

Aurora Hills 

734 South 18th St. 

703-228-5715 

  

Cherrydale 

2190 North Military Rd. 

703-228-6330 

  

Columbia Pike 

816 South Walter Reed Dr. 

703-228-5710 

  

Glencarlyn 

300 South Kensington St. 

703-228-6548 

  

Shirlington 

4200 Campbell Ave. 

703-228-6545 

  

Westover 

1644 North McKinley Rd. 

703-228-5260 

 

The Connection/Crystal City 

2100 Crystal Dr. 

703-228-7520 



 

Том шар автобус 

 

Даваа гараг, 4-р сарын 24 

11:00—12:00 

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг APS сургуулийн автобусыг судлах 

хүртэл яагаад хүлээнэ гэж? Энэ арга хэмжээн дээр  

0-5 насны хүүхдүүд насанд хүрсэн хүмүүстэй хамт 

явах ба APS сургуулийн автобусыг судалж, 

автобусны талаарх бүх зүйлсийг мэдэж авч, 

сургуулийн автобусанд хэрхэн аюулгүй байх талаар 

сурах боломжтой юм. Энэ арга хэмжээ бороотойд 

эсвэл нартайд болно!  

 

Автобусны суудлын тоогоор түрүүлж ирсэнд нь 

түрүүлж үйлчилнэ.  

  

Байршил:  

Marshall Bldg. Parking Lot,  

2847 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22201 

 Хуудас 6 



Нохойн гөлгийг хайрлая 

 

Даваа гараг, 4-р сарын 24 

16:30-17:30  

 

 

Танай хүүхэд нохойноос айдаг уу? Нохойд хэрхэн 

ойртох эсвэл нохойд хэрхэн анхаарал тавих талаар тэд 

илүү ихийг мэдэхийг хүсэж байна уу? Энэ арга 

хэмжээн дээр хүүхдүүд нохой сургах арга барилаас 

суралцаж, сонгогдсон аврагч ноходтой ажиллаж, нохой 

сургах туршлагатай болно. Нохойд хэрхэн ойртох, 

хэрхэн хооллох, амьтны үндсэн зан байдлын талаар 

хүүхдүүд мэдэж авах болно. Энэ нь хүүхдүүдэд нохойн 

талаар бүх зүйлсийг мэдэх сайхан боломж юм. 

Хүүхдүүд насанд хүрсэн хүний хамт явна. Энэ арга 

хэмжээ нь үнэгүй боловч тэжээвэр амьтадтай 

холбоотой эд зүйлс хандивлаж болно. Homeward Trails-

ийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл, тэдний 

вебсайт болох www.homewardtrails.org/дээр зочилно 

уу. 

 

 

Байршил: 

Key Elementary School 

2300 Key Blvd.  

Arlington, VA 22201 

Бид оффисын гадна байрлах урд талын зүлгэн дээр 

уулзах болно.  

 Хуудас 7 

http://www.homewardtrails.org/


2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 8 

Snickers болон найзуудтай уулзацгаая! 
 
Мягмар гараг, 4-р сарын 25 
Бүлэг #1: 14:00 цаг. 
Бүлэг #2: 16:30 цаг. 
Пүрэв гараг, 4-р сарын 27: 
Бүлэг #1: 14:00 цаг. 
Бүлэг #2: 16:30 цаг. 
 
APS бол Snickers нэртэй маш онцгой бяцхан морины 
гэр гэдгийг та мэдэх үү? APS Career Center дэх 
амьтдын шинжлэх ухааны хөтөлбөр нь төрөл бүрийн 
амьтдын хувьд гэр нь болж байна. Оролцогчид нь 
Snickers-ийн талаар бүх зүйлсийг мэдэж авч, түүнийг 
болон түүний найз амьтдыг хооллох боломжтой юм. 
Хүүхдүүд насанд хүрсэн хүний хамт явна. Бүлэг бүр 
20 оролцогчоор хязгаарлагдана. 
Оролцохын тулд энэ линкээр урьдчилан бүртгүүлэх 
шаардлагатай:  
https://woycsnickers.eventbrite.com 
 
Суудлын тоо хязгаартай! 
 
Байршил:  
APS Career Center 
816 S. Walter Reed Drive, 
Arlington, VA 22204 
Бүлэг бүр цаг болохоос өмнө Career Center-ийн 
үүдэнд уулзах болно.  



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 9 

Амтлаг Мягмар гараг 

 

Мягмар гараг, 4-р сарын 25 

10:00-11:30  

 

Эрүүл хооллолтын ажиллагаа, фитнесээр бидэнтэй цуг 

байхаар ирж, хөгжилдөцгөөгөөрэй! Бөмбөлөг, үр 

тарих гэх мэт хүүхдүүдэд зориулсан олон саадтай 

сургалт байх болно. Хүүхдүүд унадаг дугуй ашиглан 

смүүти хийж, идэж болдог өөрсдийн гэсэн бугуйвчийг 

хийх боломжтой. 0-5 насны бүх хүүхдүүд насанд 

хүрсэн хүний хамт ирэх боломжтой.  

 

Байршил: 

Arlington Mill Community Center 

909 S. Dinwiddie Гудамж.  

Arlington, VA 22204 

 
Асуултууд? 703/228-1631 дугаараар DHS Эцэг эх, 

хүүхдийн боловсролын хөтөлбөртэй холбогдож 

эсвэл 703/228-1549 дугаараар Гэр бүлийн төсөлтэй 

холбоо барина уу. Arlington Early Intervention 

Coordinating Council, болон DPR Therapeutic Rec, 

DHS Project Family, DHS PIE, DHS WIC, Healthy 

Communities Action Team, AFAC зэрэг & ивээн 

тэтгэсэн.  



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 10 

Sparky галын нохойтой байхад галаас айх аюулгүй! 

Даваа гараг, 4-р сарын 24 

16:00– 17:00  

Гал сөнөөгчид манай нийгэмлэгийн маш чухал 

туслагчид юм. Энэхүү арга хэмжээний үед 0-7 насны 

хүүхдүүдэд Arlington гал сөнөөгчидтэй уулзаж, галын 

аюулгүй байдал, гал сөнөөгчдийн ашигладаг багаж 

хэрэгслийн талаар мэдэж авч, мөн жинхэнэ галын 

машиныг тун ойроос харах боломж олдоно! Sparky 

галын нохой мөн адил зочноор ирэх болно! 

Байршил:  

Campbell Elementary 

737 S. Carlin Springs Road 

Arlington, VA 22204 

 

Arlington County-ийн галын хэлтэст энэхүү арга 

хэмжээг дэмжиж буйд нь гүнээ талархаж байна!  



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одон орон судлалын тусгай үзүүлэн 
 
Мягмар гараг, 4-р сарын 25 
Эхний үзвэр: 18:00-19:00 
Хоёрдугаар үзвэр: 19:15-20:15 
 
Одон орон судлах төвийн ажилчид 4-7 насны 
хүүхдүүдэд зориулан One World, One Sky -ийг үзүүлэх 
гэж байна. Энэхүү тусгай үзвэрт ямар нэгэн төлбөр 
байхгүй. Суудлын тоо хязгаартай!  
 
Түрүүлж ирсэнд нь түрүүлж үйлчилнэ гэсэн 
нөхцөлөөр нэвтэрнэ. Энэ нь хуучин цагт алдартай 
арга хэмжээ байсан тул гэр бүлүүдийг эртхэн ирэхийг 
хүсэж байна.  
 
Одон орон судлах төв дотор ямар нэгэн идэж, уух 
зүйлс авч орох нь хориотой ба хаалга 6:05 цагт 
хаагдана.  
  
Байршил: 
David M. Brown Одон орон судлах төв 
1426 N. Quincy Street  
Arlington, VA 22207 
 
APS Science Office-т энэхүү арга хэмжээг дэмжиж буйд 
нь гүнээ талархаж байна! 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 12 

Ханхүү & Гүнжийн Үдэшлэг 

Лхагва гариг, 4-р сарын 26 

18:00—19:30  

Бүх ханхүү гүнжүүдийг дуудаж байна!  

Бид та бүхнийг “Frozen” киноны тусгай үзвэрт урьж 

байна. Хамгийн чамин хааны хувцсаа өмс эсвэл 

байгаагаараа хүрээд ирээрэй! Энэхүү сонгодог киног 

дагаж дуулан, хөнгөн зууш зооглож, дуртай хааны 

дүрдээ саналаа өгөөрэй. Таныг зарим нэг онцгой 

гүнж зочид угтан авч магадгүй!  

Байршил:  

Thomas Jefferson Middle School 

125 S. Old Glebe Road 

Arlington, VA 22204 

 

Library Services-ийн APS Office-т энэхүү арга хэмжээг 

дэмжиж байгаад нь гүнээ талархаж байна!  

 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 13 

Өөрийн гэсэн хөнгөн зуушны семинараа 

өрнүүлээрэй 

Мягмар гараг, 4-р сарын 25 

9:30—10:30  

Ирээдүйн цэцэрлэгчдийг дуудаж байна! Энэхүү тусгай 

семинарт хүүхдүүдээ авчирч, өөрсдийн хоолоо тарьж 

ургуулах талаар бүх зүйлсийг мэдэж аваарай. Бүх 

хүүхдүүдэд амтат вандуйтай найлзуурыг амсаж, 

өөрсдийн гэсэн салатны амтлагчаа хийж сурах 

боломж олдоно. Хүүхэд бүр өөрсдийн ургамлаасаа 

маш бага хэмжээгээр гэр лүүгээ авч явах боломжтой. 

Дагалдах насанд хүрсэн хүн байгаа бол бүх 

насныханд нээлттэй ба суудлын тоо хязгаартай.  

Байршил:  

Reed Integration Station School 

1644 N. McKinley Rd.  

Arlington, VA 22205 

 

Reevesland Learning Center-т энэхүү арга хэмжээнд 

үзүүлсэн дэмжлэгт нь гүнээ талархаж байна.  

 

 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 14 

Офицер Shawn болон түүний эргүүлийн машинтай 

танилц! 

Лхагва гариг, 4-р сарын 26 

10:00-11:00 

Чи хэзээ нэгэн цагт цагдаагийн офицертой уулзахыг 

хүсэж байсан уу? Arlington County цагдаагийн 

хэлтсийн Офицер Shawn манай хотын цагдаагийн 

офицерын үүрэг, хэрхэн аюулгүй байх тухай 

хүүхдүүдэд ярьж өгөх болно. Оролцогчид нь бүр 

манай нийгэмлэгийн цагдаагийн эргүүлийн 

машинаар цагдаагийн офицерын гүйцэтгэдэг үүргийн 

тухай аяллыг авах эрхтэй болно. Дагалдах насанд 

хүрсэн хүн байгаа бол бүх насныханд нээлттэй. Энэ 

арга хэмжээ нь бороотойд эсвэл нартайд болно!  

Байршил:  

Patrick Henry Elementary School 

701 S. Highland Гудамж 

Arlington, VA 22204 

 

Arlington County цагдаагийн хэлтсээс үзүүлсэн энэхүү 

арга хэмжээний тусламжид гүнээ талархаж байна!  



Ногоон бүсийг нэмэгдүүлэх Дуулж & Бүжиглэх 

 

Лхагва гариг, 4-р сарын 26 

16:00-17:00  

 

Биднийг тойрон хүрээлсэн байгаль дэлхийн 

гайхамшгуудын төлөө тэмдэглэцгээе! Мөн дуу 

хөгжим, бүтээлч драм, хөдөлгөөн ашиглан зэрлэг ан 

амьтан, амьдрах орчныг хамгаалахыг дэмжицгээе. 

Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд хамтдаа дуулж бүжиглэх 

замаар ургамал, ан амьтны аймаг, байгаль ба 

бидний хоорондын холбоог судлах юм. Бүх насны 

хүүхдүүд асран хамгаалагчтайгаа оролцож болно.  

 

Толилуулсан: 

Terry Leonino ба Greg Artzner,  

Wolf Trap Master Teaching Artists 

 

Байршил: 

Walter Reed Community Center 

2909 16th St S, Arlington, VA 22204  

 

Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлсэн Wolf Trap Institute-ийн Early Learning 

Through the Arts тусламжид нь тусгайлан талархаж 

байна!  

 Хуудас 15 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 16 

Ээж/Аав & Би Иог 

 

Лхагва гариг, 4-р сарын 26 

18:00-19:00  

 

Иог стресс тайлахад туслах чадвартай гэдгийг та 

мэддэг байсан уу? Амьсгал, хөдөлгөөнөөс болж хүний 

биед үүссэн хэмийг бууруулах шаардлагатай байдаг 

учраас иог хамгийн хэрэгтэй зүйл юм. Нэг цаг тухайн 

хүний биеийн төрөлд нь таарсан иог хийснээр таны 

сэтгэл санааны болон бие мах бодь тань уян хатан, 

хүчтэй болж дотоод амар амгалангаа төлөвшүүлэх 

болно. Та хүүхдийнхээ хамт гэртээ давтаж болох 

тайвшрах хэрэг гарсан үед хийх боломжтой энгийн 

амьсгалын болон биеийн дасгал заалгах болно.  

 

Хичээл заах багш:  

Erin Sonn, M.Ed. & Мэргэжлийн иогийн багш  

 

Нэг асран хамгаалагч 4 хүртэлх насны хоёр хүүхэд 

дагуулж ирэх хязгаартай.  

Оролцогчийн тоо хязгаартай  

https://woycyoga.eventbrite.com-д урьдчилан 

бүртгүүлэх ёстой.  

 

 

Байршил: 

Arlington Public Schools 

Боловсролын төв 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 17 

Barnes & Noble Номын Өдөрлөг! 

 

4-р сарын 27, Пүрэв гариг 

10:30-11:30  

 

Ажилчид хүүхдүүдэд дуртай номыг нь уншиж өгч, 

урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулж, B&N нарийн 

боовны цехийн жигнэмгээр дайлах болно! Бүх насны 

хүүхдүүд асран хамгаалагчийнхаа хамт оролцож 

болно.  

 

Байршил: 

Barnes & Noble Номын худалдаа 

Clarendon  

2800 Clarendon Blvd.  

Arlington, VA 22201 

 

Ивээн тэтгэгч: Barnes & Noble 

www.bn.com 

crm2068@bn.com  

Barnes & Noble эхний хоёр цагт зогсоолын 50%-г 

ашиглах болно.  
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Галзуу эрдэмтдийн мөхөөлдөс 

 

4-р сарын 27, Пүрэв гариг 

18:00-19:00 

 

Энэхүү хөгжилтэй арга хэмжээг гэр бүлийн бүх 

гишүүдэд зориулсан! Шинэ найрлага, шингэн азот 

ашиглан хэрхэн мөхөөлдөс хийдгийг сурах болно. 

Мэдээж хөгжилтэй, бас амттай байх болно.  

 

Оролцогчийн тоо хязгаартай. Оролцохын тулд  

https://woycicecream.eventbrite.com хаягаар 

урьдчилан бүртгүүлэх ёстой. 

 

 

Байршил: 

Barcroft Бага Сургууль 

625 S. Wakefield St.  

Arlington, VA 22204 

 

Энэхүү арга хэмжээг дэмжиж байгаа The NiceCream 

Factory үйлдвэрийн хамт олонд талархал илэрхийлье!  

http://www.nicecream.com/ 
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Дуу хоолойгоо ашиглаарай:  

Өөртөө итгэлтэй, Үр дүнтэй, Хүндэтгэлтэй харилцаа  

 

4-р сарын 27, Пүрэв гариг 

19:00-20:30 

 

“Би дөнгөж сая юу гэж хэлсэн бэ?!” “Намайг сонссон 

уу?!” “Би тэгж хэлсэн учраас!” Хүүхдүүддээ хашхирч, 

гуйж, хахуульдахаас ядарч байна уу? Хүүхдүүдтэйгээ 

хэрхэн үр дүнтэй харилцах талаар заах энэхүү 

интерактив Conscious Discipline® хуралдаанд 

оролцоорой. APS цэцэрлэгийн багш нартай хамтран 

ажилладаг манай Conscious Discipline-ы Гэрчилгээтэй 

багш болох Mandy Lloyd энэхүү гэр бүлүүдэд 

зориулсан интерактив семинарыг удирдах болно.  

 

Гурав болон түүнээс дээш насны хүүхдүүдэд 

зориулсан хүүхэд асрах үйлчилгээ байгаа.  

Оролцохын тулд урьдчилан бүртгүүлээрэй!  

 

Дараах хаягаар урьдчилан бүртгүүлэх ёстой.  

https://woycbigvoice.eventbrite.com 

 

 

Байршил: 

Drew Model Сургууль 

3500 S. 23rd Street 

Arlington, VA 22206 

 



2017 оны 4-р сарын 23-29 Хуудас 20 

Broadway Bound Залуу Жүжигчдийн дугуйлан 
 
4-р сарын 28, Баасан гариг 
16:30-17:15  
 
Encore Stage & Studio-н удирдаж байгаа энэхүү тусгай 
дугуйлангийн үеэр та хүүхдүүдтэйгээ хамт 
суралцаарай! Бүтээлч тоглолт, хөдөлгөөн, дуу 
хөгжмөөр дамжуулан таны хүүхэд зохиомол орчинд 
чухал нийгэмших болон бие мах бодийн чадваруудыг 
эзэмшинэ. Манай туршлагатай багш нар та болон 
таны хүүхдүүдэд гэртээ хийж, хөгжилдөж болох 
дасгалуудыг зааж өгөх болно. Оролцогчийн тоо 
хязгаартай. 4-6 настай хүүхдүүд асран 
хамгаалагчийнхаа хамт оролцож болно.  
 
Оролцохын тулд https://woycbroadway.eventbrite.com 
хаягаар урьдчилан бүртгүүлэх ёстой.  
 
Байршил: 
Hoffman-Boston бага сургууль 
Үзвэрийн танхим 
1415 S. Queen Street 
Arlington, VA 22204 
 
Энэхүү дугуйланг ивээн тэтгэсэн Encore Stage & Studio
-д талархъя. Encore нь 50 жилийнхээ ойн хүрээнд 
эрүүл, аюулгүй орчинд уран сайхны мэдрэмжээ 
илэрхийлэх боломж олгох үүднээс хүүхдүүдийг 
чадавхжуулж, зөвлөгөө өгч байгаа юм.  
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Joint Base Myer Henderson Морин Жүчээний аялал 

 

4-р сарын 28, Баасан гариг 

Бүлэг #1: 13:00 цагт хөдөлнө 

Бүлэг #2: 13:30 цагт хөдөлнө 

 

Joint base Myer-Henderson түүхэн морин жүчээний 

аялалд бидэнтэй нэгдээрэй. Морьдыг хэрхэн 

арчилдаг, морь унах сургалт хэрхэн явагддаг талаар 

мэдэж авах болно.  

 

Оролцогчийн тоо хязгаартай. 

Доорх хаягаар орж бүртгүүлэх ёстой:  

https://woycstables.eventbrite.com 

 

*Автобусанд суухын тулд бүх насанд хүрэгчид албан 

ёсны иргэний үнэмлэхээ авч ирж, жуулчны хуудсыг 

бөглөх ёстой.  

 

Байршил: 

APS автобус дараах газраас заасан цагт хөдөлнө.  

APS Welcome Center  

Sequoia Plaza 

2110 Washington Blvd.  

Arlington, VA 22204 

 

Машины зогсоолд чөлөөтэй машинаа тавьж болно. 

Sequoia Plaza нь 

Арлингтон 

Транзитын 

автобусны #42, #45 

чиглэлд байрладаг.  



 

APS бага насны хүүхдүүдэд зориулсан твиттер 

зургийн уралдаан  

 

Бид таны зургуудыг харахыг хүсэж байна!  

 

 

Оролцохын тулд твиттерээр @APS_EarlyChild дээр 

#ArlWOYCpic хаштагтайгаар хүүхдийнхээ Арлингтоны 

Залуучууд, Хүүхдүүдэд зориулсан долоо хоногийн аль 

нэг арга хэмжээнд оролцож байгаа зургийг бидэнд 

илгээнэ үү.  

 

Твиттэрээс өөр аргаар? Доорх имэйл хаяг руу зургаа 

илгээнэ үү.  

Katherine.carey@apsva.us 

 Хуудас 22 



 Хуудас 23 

Ивээн тэтгэгч:  

Arlington Public Schools 

Бага насны хүүхдийн хэлтэс 

2110 Washington Blvd. Suite 200 

Arlington, VA 22204 

703-228-8632 

http://www.apsva.us/earlychildhood 

earlychildhood@apsva.us 




