
Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн дарга Таленто, дэд дарга О'Гради болон сургуулийн 
удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдэд баярлалаа мөн боловсролын хувьслын энэ чухал цаг үед 
энэхүү чухал албан тушаалд сонгогдсон нь нэр төрийн хэрэг билээ. Бид шинэ сорилт, 
тодорхой бус байдлуудтай тулгарч байгаа бөгөөд үүнээс үл хамааран бид сорилт шаардсан 
төсвийг удирдан зохион байгуулж, сурагч бүрийн сурган хүмүүжүүлэх, нийгмийн сэтгэл 
санааны хэрэгцээг хангахын төлөө хамтран ажиллах болно. Арлингтоны нийтийн 
сургуулийн багт орж байгаадаа баяртай байгаа бөгөөд өөрчлөлт шинэчлэл хийх, цоорхойг 
арилгах, бүх оюутнуудын боломжийг өргөжүүлэх талаар өөдрөг бодолтой байна. Арлингтон 
бол олон нийтийн боловсролыг үнэлдэг эрч хүчтэй бүлгэмийн шилдэг сургууль юм. APS-ийн 
үндэсний хүчтэй нэр хүнд нь түүний оролцоотой, дэмжиж ажилладаг эцэг эхчүүд, олон 
төрлийн суралцагчдын нийгэмлэг, өндөр чанартай багш, удирдагч, хүчтэй эрдэм 
шинжилгээний хөтөлбөрүүд, оюутны сайн сайхан, сэтгэцийн эрүүл мэндэд чухал ач 
холбогдолтой болохыг гэрчилдэг. Тийм учраас би танай дарга болох энэхүү аяныг 
эхлүүлэхээр шийдсэн билээ. Би мэргэжлийн ажлаа хоёр дахин давтагдашгүй тусгай 
боловсролын ангид боловсролын туслагчаар эхлүүлсэн бөгөөд сүүлийн хорин зургаан 
жилийн хугацаанд соёлын хувьд тэс өөр, ижил төстэй хэрэгцээ, бэрхшээл, боломж бүхий 
хотын системд багш, захирал, төв оффисын менежер, захирал гээд боловсролын бүх 
түвшинд ажиллах завшаан тохиосон юм. Даргын хувьд би сургуулийн шилжилт, төсвийн 
бэрхшээлийг даван туулахдаа дүүргийнхээ олон нийтийг оролцуулахыг нэн тэргүүний 
зорилт болгосон. Би багшаар ажиллаж байсан он жилүүдээ олон удаа эргэцүүлэх тусам 
сурагчдын маань амжилт анги танхим дотроо харагдаж байдгийг санагдуулж, багш нараа 
сурахад урам зориг өгөхөд шаардлагатай хэрэгслүүдээр хангаж өгөх нь миний үүрэг юм. 
Багш нар урьд өмнө байгаагүй их зүйлийг хийх үүрэг хүлээдэг бөгөөд тэдний өгч байгаа үнэ 
цэнийг хэмжээнд цалин олгох шаардлагатай байдаг. Хамгийн гол нь мэргэжлийн хөгжил, 
зохих нөөц бололцоо, олж авсан амжилтаа хүлээн зөвшөөрөх замаар бидний дэмжлэг 
тэдэнд хэрэгтэй. Бүх оюутнууд коллеж, ажил мэргэжлийн хувьд бэлэн байх шаардлагатай 
бөгөөд энэ нь оюутан тус бүрийг хүртээмж, боломж, амжилтын зөрүүг хаах замаар дэмжиж 
ажиллахыг боломжоор хангах нь миний зорилго юм. Энэ нь бид үндсэн хөрөнгө ба 
хамруулалтын линзээр дамжуулан APS доторх бүх оюутнуудын сургалтын түвшинг 
дээшлүүлэх, сайжруулах тал дээр хамтран ажиллах ёстой гэсэн үг юм. Миний үүрэг бол 
хүмүүсийг сонсох, үргэлж тэднийг нэгтгэх замаар манлайллын соёлыг бий болгох явдал юм. 
Нийгмээс тусгаарлах байдал бидний харилцаа холбоонд саад учруулж байгаа ч гэсэн миний 
бие Арлингтон каунтийн удирдагчид, ажилчид, оюутнууд, эцэг эхчүүд, иргэдтэй танилцахыг 
би тэсэн ядан хүлээж байна. Би өөрийгөө танилцуулж, таныг сонсохын тулд зургаадугаар 
сард олон нийтийн цуврал чат, хотын танхимын олон арга хэмжээг зохион байгуулах болно. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг удахгүй хуваалцах болно. Энэ бол төсвийн хүндрэл, хурдацтай 
өсөлтийн улмаас бий болсон хил хязгаарыг төлөвлөх, сургуулийн шилжүүлэх гэх мэт 
бэрхшээлтэй тулгарч буй нийгэм гэдгийг би мэднэ. Оюутнуудыг тэгш үр дүнд хүрэхийн тулд 
бид саад бэрхшээлийг арилгахын тулд хамтдаа ажиллах болно. Бүх суралцагчдын үр дүнг 
сайжруулах, өвөрмөц хэрэгцээгээ хангах томоохон боломж байна. Хамтдаа бид 
оюутнуудынхаа амьдралыг улам баяжуулах өөрчлөлтийг хийж чадна. Надаас авьяас 



чадварыг олж харсан, тэр авьяас чадварыг хөгжүүлсэн, хийж байгаа бүх зүйлдээ өөрийгөө 
сорих урам зоригийг өгсөн багш намайг хүмүүжүүлэгч болоход нөлөөлсөн. Манай гэр 
бүлээс анх коллеж төгссөн хүний хувьд боловсрол бол таны шинэ удирдагчаар ажиллах нэр 
хүндтэйгээр өнөө орой та нарын өмнө зогсож байгаа нь миний урьд өмнө төсөөлж 
байгаагүй боломжийн үүд хаалгыг нээж өгдөг гэдгийг би сайн мэдэж байна. Төгсгөлд нь 
миний бие даргын үүрэг гүйцэтгэгч Синтия Жонсоны өнгөрсөн онд удирдан зохион 
байгуулсан удирдлагын ур чадварт талархлаа илэрхийлж, шилжилтийн үеэр түүнтэй нягт 
хамтран ажиллахыг хүсч байна. Боловсролын хувьд бид бүгд өөрчлөгдөж буй боловсролын 
талбарт дасан зохицохын тулд чадах бүхнээ хийж, хичээж байна. Үүнд алсын хараатай, 
тууштай, төлөвлөлт сайтай, мэдлэг чадвар, чадвар шаардагддаг. Арлингтоны багш нар 
болон удирдах ажилтнууд эдгээр чанаруудтай тул миний бие хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэхийг тэсэн ядан хүлээж байна. APS-гийн оюутан бүрийн хувьд боломжийн үүд 
хаалгыг нээхэд бүгдээрээ хамтдаа ажиллацгаая! 


