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2020-21 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН  

ЖИЛИЙН ХУАНЛИ 
 

9 ДҮГЭЭР САР 

7 Даваа  Амралтын өдөр  - Хөдөлмөрчдийн өдөр 

8 Мягмар СӨБ - 12 дугаар ангийн хичээлийн эхний өдөр  
16 Лхагва Бага сургуулийн хичээлийн эхний үдэш 
17 Пүрэв Дунд сургуулийн хичээлийн эхний үдэш 
23 Лхагва Ахлах сургуулийн хичээлийн эхний үдэш 

10 ДУГААР САР 

12 Даваа Сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр (Ажилтнуудын мэргэжлийн сургалт) 

22 Пүрэв Бага ангийн эцэг эхчүүдэд зориулсан анхан шатны мэдээлэл-Багш нарын уулзалт 
23 Баасан Бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр - Эцэг эхчүүд-Багш нарын 

уулзалт 
11 ДҮГЭЭР САР 

3 Мягмар Сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр (Үнэлгээний бэлтгэл ажлын өдөр) 
11 Лхагва Амралтын өдөр  - Ахмадуудын өдөр 

25-27 Лхагва-Баасан Амралтын өдөр  - Талархлын баяр 

12 ДУГААР САР 
21-31 Даваа-Пүрэв Өвлийн амралт 

1 ДҮГЭЭР САР 

1 Баасан Өвлийн амралт 
18 Даваа Амралтын өдөр – Доктор бага Мартин Лютер Кингийн өдөр 

2 ДУГААР САР 

1 Даваа Сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр (Үнэлгээний бэлтгэл ажлын өдөр) 
15 Даваа Амралтын өдөр  - Ерөнхийлөгчийн өдөр 
25 Пүрэв Бага ангийн эцэг эхчүүдэд зориулсан анхан шатны мэдээлэл-Багш нарын уулзалт 
26 Баасан Бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр - Эцэг эхчүүд-Багш нарын 

уулзалт 
3 ДУГААР САР 

29-31 Даваа-Лхагва Хаврын амралт 

4 ДҮЭЭГР САР 

1-2 Пүрэв-Баасан Хаврын амралт 
12 Даваа Сурагчдад зориулсан бие даалтын өдөр (Үнэлгээний бэлтгэл ажлын өдөр) 

5 ДУГААР САР 
31 Даваа Амралтын өдөр  - Дурсгалын өдөр 

6 ДУГААР САР 

2 Лхагва Бага ангийн анхан шатны мэдээлэл 
9 Лхагва Бага ангийн анхан шатны мэдээлэл 

16 Лхагва Ахлах сургуулийн хичээлийн сүүлчийн өдөр – Анхан шатны мэдээлэл 
18 Баасан Бага/дунд сургуулийн хичээлийн сүүлчийн өдөр – Анхан шатны мэдээлэл 

7 ДУГААР САР 

5 Даваа Амралтын өдөр  - Тусгаар Тогтнолын Өдөр (Тэмдэглэлт) 
6 Мягмар Зуны сургуулийн хичээлийн эхний өдөр 

30 Баасан Зуны сургуулийн хичээлийн сүүлчийн өдөр (Бага анги) 

8 ДУГААР САР 

7 Баасан Зуны сургуулийн хичээлийн сүүлчийн өдөр (Дунд/Ахлах) 
 

 

 

 



Шашны тэмдэглэлт өдрүүд (Хуанлид дурьдагдаагүй бол хичээлийн ердийн өдрүүд болно): 
9 сарын 18 (нар жаргах)- 9 сарын 20: Рош 
Хашана 
9 сарын 27 (нар жаргах)– 9 сарын 28: Ём 
Киппур 
11 сарын 14: Дивали 
12 сарын 10 (нар жаргах)– 12 сарын 18: 
Ханука 
12 сарын 25: Зул сарын баяр 
12 сарын 26– 1 сарын 1: Кванза 

3 сарын 27 (нар жаргах)–4 сарын 4: 
Пасха 4 сарын 2: Сайн баасан гариг 
4 сарын 4: Улаан өндөгний баяр 
4 сарын 12 (нар жаргах)–5 сарын 11: Рамадан 
5 сарын 12 (нар жаргах)–5 сарын 13 Ид аль-Фитр 
7 сарын 19 (нар жаргах)–7 сарын 20: Ид аль-Адха 

Тэмдэглэл: Баркрофт, Кэмпбелл, 
Н-В Вудлаун, Юнис Кеннеди 
Шрайвер болон зуны сургуулийн 
хичээлийн жилийн  тусгай 
өдрүүдийн талаар  

хаягаар орж үзнэ үү.  
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Арлингтоны Улсын Сургуулиудад арьс өнгө, үндэс угсаа, итгэл үнэмшил, өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, нас, эдийн засгийн байдал, 
бэлгийн чиг хандлага, жирэмслэлт, гэр бүлийн байдал, удамшлын мэдээлэл, хүйсийн онцлог, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй байдал зэргээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглодог. Энэхүү бодлого нь сургалт, хөтөлбөр, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, 
биеийн тамир, хөнгөн атлетик, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд 
тэгш хамрагдах боломжийг олгодог. Энэхүү бодлого зөрчигдвөл Захиргааны албаны Захирлын туслахын 703-228-6008, Хүний 
нөөцийн албаны Даргын туслахын 703-228-6110 дугаарт тус тус холбогдон мэдэгдэх хэрэгтэй. 
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AУС-ийн Бодлого, Журмууд 
Арлингтоны Улсын Сургуулиудын албан ёсны 

бодлого, дүрэм, журмуудыг Арлингтоны Улсын 
Сургуулиудын Удирдах Зөвлөлийн бодлого (УЗБ) болон 
Бодлого хэрэгжүүлэх журмууд (БХЖ)-ад тусгасан 
байдаг. Бодлого, журмуудыг сургуулийн оффис, сургууль 
бүрийн номын сан, Арлингтон хотын нийтийн номын 
сангууд, Сургуулийн Удирдах Зөвлөл, Арлингтоны 
Вашингтоны 2110 Өргөн Чөлөөнд байрладаг Сифакс 
Боловсролын Төвийн Олон нийттэй харилцах хэлтсээс 
авч үзэх боломжтой. Мөн psva.us/ school-board-policies  
хаягаар орж, танилцаж болно.  

 
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫН 
ТАЛААР 

Зайн сургалтанд хамрагдаж байгаа сурагчдад Бодлого, 
журмын бүх хэсгүүд хамаарагдахгүй ч Виржиния мужийн 
Хамтын Нөхөрлөлөөс Виржиниягийн сургуулийн тухай 
хуулийн 22.1-279.3 зүйлд заасны дагуу эцэг эх, хууль ёсны 
асран хамгаалагч нарыг хүүхдүүдийнхээ сургуулийн 
дүрэм, журамтай танилцуулсан байхыг АУС-иас 
шаарддаг.  “Сургуулийн Удирдах Зөвлөл бүрээс тухайн үед 
уламжлал ёсоор тараагддаг бүх материалуудыг нэгтгэн 
элссэн сурагч бүрийн эцэг эхэд хичээл эхэлснээс хойш 
хуанлийн нэг сарын дотор илгээж байх. Үүнд: (i) тухайн 
хэсэгт заасан шаардлагын талаарх мэдэгдэл; (ii) сурагч 
биеэ хэрхэн авч явахыг заасан удирдах зөвлөлийн 
стандартын хуулбар; (iii) заавал сургуульд хамрагдах тухай 
хуулийн хуулбаруудыг тус тус багтаасан байна. Тухайн 
материалуудад хүлээн авснаа баталж, гарын үсэг зурсан 
эцэг эхчүүдийн мэдэгдэл, эцэг эхчүүд татгалзахгүйгээр 
харин  ч сургууль эсвэл сургуулийн сургалтын албаны 
бодлогууд, журмуудыг зөвшөөрөхгүй гэдгээ илэрхийлэх 
эрхтэй байх тэдний эрхийг АНУ эсвэл Хамтын 
Нөхөрлөлийн үндсэн хууль эсвэл хуулиудаар 
хамгаалагдсан талаарх мэдээллүүд багтсан байна. Сурагч 
бүрийн эцэг эх сургуулийн удирдах зөвлөлөөс гаргасан 
сурагчдын биеэ авч явах стандарт, тухайн хэсэгт заасан 
шаардлагын талаарх мэдэгдэл, заавал сургуульд хамрагдах 
тухай хууль тогтоомжийг хүлээн авснаа батлан мэдэгдэлд 
гарын үсэг зурж, тухайн элссэн сургуульд аваачиж өгөх 
ёстой. Сургууль бүр гарын үсэг зурсан эдгээр 
мэдэгдлүүдийн тэмдэглэлийг хөтлөх ёстой ”гэсэн байдаг.  

Энэхүү 2020-2021 оны хичээлийн жилийн Арлингтоны 
Улсын Сургууль (AУС) -ийн гарын авлагад сурагчийн биеэ 
авч явах байдал, зааавал сургуульд хамрагдах тухай АУС-
ийн Удирдах Зөвлөлийн бодлогууд багтана. AУС-ийн 
гарын авлагыг жил бүр онлайнаар баталгаажуулах үйл 
явцын нэг хэсэг болгон бүх гэр бүлд танилцуулж, тус гарын 
авлагыг хүлээн авснаа баталгаажуулсан байхыг шаарддаг. 
AУС-ийн гарын авлагыг мөн apsva.us/publications сайтаар 
орж авах боломжтой.  

 
ЗАХИРГААНААС БАЙРШИЛ ЗААХ 

Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Давж заалдах J-5.3.32 
заалтын дагуу Захиргаанаас байршил зааж өгдөг. Үүнд 
шаардагдах баримт бичгүүдэд эрүүл мэндийн/сэтгэл зүйн 

хэрэгцээг тодорхойлсон лавлагаанууд орно.  
 
Боловсрол болон сургалт, Сурагчдын үйлчилгээ болон 

Тусгай боловсролын Хэлтсүүдийн албан ёсны 
ажилтнуудтай ажилладаг Захиргааны Үйлчилгээний 
Захирлын туслах захиргаанаас байршил заах хүсэлттэй 
холбоотой шийдвэрийг гаргадаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Захиргааны Үйлчилгээний Хэлтсийн 703-228-6008 утсаар 
холбогдон авна уу.  

Давж заалдах үйл явцын дагуу сурагч элссэн тохиолдолд 
сургуулиас чөлөөлөгдсөн зэрэг ямар нэгэн шалтгаангүй бол 
тухайн хичээл/хөтөлбөрийн бүх шатны сургалтанд 
хамрагдах болно.  

 
Тусгай боловсрол шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 

сурагчийн байршил заахтай холбоотой аливаа өөрчлөлтийг 
Тусгай Боловсролын Газар (ТБГ) -ын ажилтнуудтай 
зөвшилцөн Ганцаарчилсан Боловсролын Хөтөлбөр (ГБХ)-
ийн баг гаргана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТБГ-ын 703-228-
6040 утсаар холбогдон тодруулна уу.  

ГБХ-т хамрагдах сурагчдад хэрэгцээт тусгай 
боловсролын үйлчилгээг хүртээхийн тулд харьяаллын 
сургуулиас өөр сургуульд оруулах шаардлага гарч магадгүй. 
Ийм тохиолдолд ГБХ-ийн баг сурагчийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй холбоотой хэрэгцээг харгалзан үзэж, хамгийн 
наад захын хязгаарлагдмал үйлчилгээ үзүүлэх орчинг 
тодорхойлон гаргана. Хөгжлийн бэрхшээлгүй нь тодорхой 
болсон сурагчдын хэрэгцээ эсвэл сэтгэл санааны байдлаас 
шалтгаалан харьяаллын сургуулиас бусад сургуульд 
суралцах хүсэлт гаргасан ГБХ-т хамрагдах сурагчид 
хөгжлийн бэрхшээлгүй үе тэнгийнхэнтэйгээ адил үйл 
явцын дагуу Захиргаагаар байршил заалгах хүсэлт гаргаж 
болно. Энэ тохиолдолд Захиргааны Үйлчилгээний Хэлтэс 
тусгай боловсролын үйлчилгээг тохирох шинэ байршилд 
үзүүлэх боломжтой эсэхийг баталгаажуулахын тулд Тусгай 
Боловсролын хэлтэстэй зөвлөлдөх болно. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болон хүсэлт гаргасан шалтгаан нь хоорондоо 
уялдаатай эсэх нь тодорхойгүй тохиолдолд сурагчийн ГБХ-
ийн баг хүсэлтийн үндэслэлд багтсан асуудлуудыг сонсох, 
нэмэлт арга хэмжээ (ГБХ-т дахин үнэлгээ хийх эсвэл 
өөрчлөлт хийх гэх мэт) шаардлагатай эсэхийг Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй Иргэдийн Боловсролын тухай Актын 
(ХБИБА) болон тусгай боловсролын журмын дагуу 
тодорхойлохын тулд хуралдах болно. Ийм нөхцөлд ГБХ-
ийн үйл явцыг Захиргаанаас байршил заах хүсэлтийг 
шийдвэрлэхээс өмнө дуусгах ёстой.  

 
ЭЛСЭЛТ 

Арлингтоны Улсын Сургуульд элсэн орсон төлбөргүй 
суралцах бүх сурагчид Арлингтон мужид оршин суудаг байх 
ёстой. Арлингтоны Улсын Сургуулиуд оршин суугаа газрын 
тодорхойлолтыг үе үе шаардах эрхтэй байдаг. Дөрөвдүгээр 
улирал эхэлсний дараа Арлингтон мужаас нүүж ирсэн Ц-12 
дугаар ангийн сурагчид тухайн хичээлийн жилд сургалтын 
төлбөр төлөхгүйгээр төгсч болно. Дөрөвдүгээр улирал 
эхлэхээс өмнө шилжин ирсэн харьяаллын бус шалтгаанаар 
сургалтын төлбөр төлөх сурагчид Арлингтоны сургуульд 
хичээлийн жилээ дуусган суралцах зөвшөөрөл хүсэх ёстой. 
Гуравдугаар улирлын дүн гарсны дараа Арлингтон мужаас 
шилжин ирсэн ахлах ангийнхан тухайн хичээлийн жилд 
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төлбөргүй суралцан төгсөх боломжтой. 2005 онд 
батлагдсан Мужийн хууль тогтоомжид тухайн сургуулийн 
сургалтын алба, сургуулийн харьяаллын бүсэд оршин 
сууж байсан хүүхдийн тодорхойлолтыг санаатайгаар, 
хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд 4-р хүндэвтэр зэргийн 
Гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцдог. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
apsva.us/school-board-policies. Сайтны Сургуулийн 
Удирдах зөвлөлийн J-5.3.30-заалтнаас авна уу.  

 
ИРЦ, ОРОЛЦОО 
ЗАЙН СУРГАЛТЫН ИРЦ, ОРОЛЦОО 
Виржиниягийн Боловсролын хэлтэс (ВБХ) -ээс өдөр бүр 
сурагчдыг хичээлд оролцохыг шаарддаг. “Ирц” -ээ 
тооцуулахын тулд сурагчид багшийн заасны дагуу багш 
нарыг “харилцан ярихаар холбогдох”үед хариулж, 
харилцаж байх ёстой. Хэд хэдэн аргачлалыг доор үзүүлэв. 
Үүнд:  

• Онлайн маягт, асуулга, судалгаа (тухайлбал, гарах 
билет, НСС видео асуулт гэх мэт) 

• Чат бичин оролцох (багштай шууд эсвэл багшийн 
үүсгэсэн бүлгийн чатаар)  

• Багш сурагчтай утсаар ярих (ялангуяа энэ нь 
холболтын асуудалтай сурагчид хамаарна) 

• Хичээлтэй холбоотойгоор MS Team уулзалтад 
оролцох. Ирц нь өгөгдсөн даалгаврыг 
биелүүлэхтэй холбоогүй болно. 

Synergy Мэдээллийн Системд ирцийг баталгаажуулах 
болно. Хэрэв сурагч тухайн өдөр бүртгүүлээгүй бол 
тасалсан гэж үзээд бол гэр бүлтэй нь холбогдох болно. 
Ц-5 ангийн сурагчдын өдөр тутмын ирц 

• Түвшин бүрийн ангийн багш нар Даваа-Баасан 
гаригийн хичээлийг өдөр бүр тусгайлан бүртгэх 
болно. 

• Холболтын асуудалтай байсан сурагчдын эцэг 
эхчүүд өглөөний 11 цагаас хожимдолгүйгээр 
сургуулийн ирц мэдээлэх утсаар холбогдон 
мэдэгдэнэ. 

• Бүх сурагчид тухайн өдрийн 16 цаг гэхэд сургалтын 
бүртгэлд бүртгүүлсэн байх бөгөөд бүртгүүлээгүй 
бол тасалсан гэж тооцогдох болно.  

• Ирцийн талаар дуудлага авах утас 19 цаг хүртэл 
ажиллана. (Холболтын асуудалтай байсан сурагчид 
боломжоороо ирцээ бүртгүүлэн, хүчин чармайлт 
гаргах хэрэгтэй.) 

•  Хэрэв сурагч өвдөөд ирцээ бүртгүүлж чадаагүй 
бол эцэг эхчүүд ирц бүртгэх газар (ирц хариуцсан 
хүн рүү цахим шуудан илгээх эсвэл сургуулийн ирц 
бүртгэх утсаар холбогдох) руу цахим шуудан 
илгээх/ эсвэл утсаар холбогдон, бүртгүүлээгүй 
шалтгаанаа мэдэгдэж болно. 

Дунд болон ахлах сургуулийн сурагчдын өдөр тутмын 
ирц 

• Сурагчид “Гэр өрөө/БЗ үе” программд өдөр тутам 

(Даваа-Баасан гаригт) бүртгүүлэх ёстой. 
•  Энэ нь тэдний өдөржин суралцсаныг илтгэж байгаа 

болно. Сурагч хэрэв бүртгүүлээгүй бол тасалсан гэж 
тэмдэглэгдэх болно.  

• Сурагчдад холболтын асуудал тулгарвал өглөөний 11 
цагаас хожимдолгүйгээр сургуулийн ирцийн шууд 
утсаар мэдэгдэх ёстой.  

• Хэрэв сурагч өвдөөд ирцээ бүртгүүлж чадаагүй бол 
эцэг эхчүүд ирц бүртгэх газар (ирц хариуцсан хүн 
рүү цахим шуудан илгээх эсвэл сургуулийн ирц 
бүртгэх утсаар холбогдох) руу цахим шуудан илгээх/ 
эсвэл утсаар холбогдон, бүртгүүлээгүй шалтгаанаа 
мэдэгдэж болно. 

• Бүх сургуулийн ирцийн мэдээлэл авах утас нэг зэрэг 
ажиллах болно. Ирцийн талаар дуудлага авах утас 19 
цаг хүртэл ажиллана. 

Дунд болон ахлах сургуулийн сурагчдын оролцох хугацаа 
Synergy платформд оролцооны хугацааг баримтжуулан 
тавина.  
Багш нар ирцийн хугацааг хянахын тулд дараахь аргуудын 
аль нэгийг ашиглах болно. Үүнд: 

• Онлайн маягт, асуулт, судалгаа (тухайлбал, гарах 
билет, НСС видео асуулт гэх мэт)  

• Чат бичиж оролцох (багштай шууд эсвэл багшийн 
үүсгэсэн бүлгийн чатаар)  

• Багш сурагчтай утсаар ярих (ялангуяа энэ нь 
холболтын асуудалтай сурагчид хамаарна) 

•  Хичээлтэй холбоотойгоор MS Team уулзалтад 
оролцох 

ТАСЛАЛТ 
Хичээлдээ тогтмол суух нь сурагчдыг сурлагын амжилт 

гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг; Тиймээс өвчтэй эсвэл 
хүндэтгэх шалтгаантай байснаас бусад тохиолдолд 
сурагчид хуваарьт хичээлүүд болон сургуулийн бусад 
шаардлагатай арга хэмжээнд оролцох ёстой. Эцэг эхчүүдэд 
хүүхдээ хичээл таслахад хүргэж болох аялал, амралтаар 
явах төлөвлөө гаргахгүй  байхыг зөвлөж байна. Эцэг эхчүүд 
сургууль бүрийн ирцийн тусгай бодлоготой холбоотой 
асуудлыг шалгаж байх хэрэгтэй. Сурагчдынхаа аюулгүй 
байдлыг хангахад сургуулийн ажилтнуудад нь туслахын 
тулд эцэг эхчүүд хүүхдээ хичээлд суух боломжгүй болсныг 
сургуульд урьдчилан мэдэгдэх ёстой. 

Сурагчид шалтгаангүйгээр (хүндэтгэх шалтгаантай) 
хичээл тасалсаар байвал сургалтын албаны ажилтнууд 
шүүхэд гомдол гаргах үүрэгтэй. Ийм тохиолдолд эцэг 
эхчүүд бага насны хүүхдээ сургуульд суралцуулах үүргийг 
хүлээх ёстой. Сурагчийн хувьд сургуульд тогтмол 
суралцахад саад болдог сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал 
гарсан тохиолдолд сургуулийн зөвлөх, сургуулийн 
нийгмийн ажилтан, сурагч, эцэг эх нь багаараа ажиллаж 
асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ахлах сургуулийн 
сурагчдын хувьд ирцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд ирцтэй холбоотой асуудлаар дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх болно. 
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ХҮНДЭТГЭХ ШАЛТГААНУУД (БУСАД НЬ 
ШАЛТГААНГҮЙД ТООЦОГДОНО) 

• Өвдөх, карантилагдах, эмч эсвэл шүдний эмчид 
үзүүлэх цаг авсан 

• Гэр бүлийн хэн нэг нь нас барсан 
• Шашны тэмдэглэлт баярууд 
• Шүүхэд дуудагдах 
• Түдгэлзүүлэгдсэн  
• Хүчтэй шуурга эсвэл мужийн онцгой байдлын үед 
• Гэр бүлд нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн 
• Сургуулийн захирлын баталсан журмын бусад 

онцгой тохиолдлууд  
Эцэг эх/асран хамгаалагчид нь сургуулийн 
сургалтын албатай тогтоосон холбоогоо 
баталгаажуулах эсвэл хичээлд хоёр хоногоос 
хэтрээгүй хугацаанд ирээгүй талаар бичгээр 
тайлбар өгөх ёстой. Сурагчид хичээлд 
суугаагүйгээс шалтгаалан хоцорсон бүх хичээлээ 
нөхөж дуусгах ёстой. Хэрэв хүндэтгэх 
шалтгаангүйгээр хичээл тасалсан бол сурагчийн 
тухайн өдрийн хичээлийг дүгнэх боломжгүй 
болно.  
 Мужийн журамд зааснаар арван таван (15) ба 
түүнээс олон хоног дараалан хичээл тасалсан 
сурагчдыг сургуулийн бүртгэлээс хасах (гаргах) 
шаардлагатай. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол сурагч 
аль болох хурдан хичээлдээ суух ёстой.   

Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хамт сургууль дээр 
ирж, элсэлтийн шинэ маягтыг бөглөх ёстой.  

Виржиния мужийн хуулиар хэрэв сурагч таван 
(5) өдрийн турш эцэг эхдээ мэдэгдэлгүйгээр, тэдний 
дэмжлэггүйгээр хичээл тасалсан бол сурагчийн 
хичээл таслах асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөг 
сургуулийн ажилтнууд, эцэг эхчүүд, сурагчдыг 
хамтран боловсруулахыг шаарддаг.  

Хэрэв сурагч үргэлжлүүлэн хичээл тасалсаар 
байвал түүнийг сургуульд суралцуулахын тулд 
сургуулийн ажилтан Арлингтон мужийн Өсвөр 
насны болон Орон нутгийн Харилцааны Дүүргийн 
Шүүх, бусад мужийн агентлагуудтай хамтран 
ажиллах болно. Сургууль бүрийн нийгмийн 
ажилтан хичээлд суудаггүй асуудалтай сурагч, 
тэдний эцэг эхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
боломжтой байдаг. Ахлах сургуулийн сурагчдын 
хувьд ирцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 
ирцтэй хобоотой асуудалд дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх болно. 

ХОЦРОХ (ХИЧЭЭЛД ХОЦОРЧ ИРЭХ) 
Бага болон дунд сургуульд шалтгаангүй хоцорч ирвэл 

багш нар зохих арга хэмжээ авах үүднээс сургуулийн 
захиралд мэдэгддэг. Ахлах сургуульд хичээлийн нэг 
улиралд гурван удаа шалтгаангүй хоцорч ирснийг нэг удаа 
шалтгаангүй хоцорсон гэж тооцно.  

Ирцтэй холбоотой Удирдах Зөвлөлийн Бодлогын J-
5.1.30 заалтыг apsva.us/school-board-policies холбоосоор орж 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. 

 



2020-21 Arlington Public Schools Handbook 

8 

 

 

ДЭЭРЭЛХЭХ, ДАРАМТЛАХ 
Арлингтоны Улсын Сургуулиуд нь аюулгүй, 

халамжтай, хүндэтгэлтэй суралцах орчинг бүх 
сурагчдадаа зориулан бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг.  

Сурагчдыг дээрэлхэх, дарамтлах, үүнд арьсны өнгө, 
үндэс угсаа, итгэл үнэмшил, өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, нас, 
эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг хандлага, гэр бүлийн 
байдал, жирэмслэлт, удамшлын мэдээлэл, хүйсийн онцлог 
эсвэл үзэл бодлоо илэрхийлэх, эсвэл оюуны, бие бялдрын 
эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлын мэдрэмж зэргээс нь 
шалтгаалан дээрэлхэх, дарамтлахыг хатуу хориглодог 
бөгөөд үүнийг хүлцэн тэвчихгүй болно.  

Дээрэлхэх гэдгийг “Хохирогчийг хохироох, айлган 
сүрдүүлэх, доромжлох зорилготой аливаа түрэмгий, 
хүсээгүй зан үйл; дээрэлхэгч эсвэл дээрэлхэгчид болон 
хохирогчийн хооронд бодит буюу ухамсарт хугацаанд 
үүсдэг хүч тэнцвэргүй байдал; цаг хугацаа өнгөрөх тутам 
давтагдах эсвэл сэтгэл санааны хүнд цочрол учруулдаг." гэж 
тодорхойлсон байдаг. Дээрэлхэхэд бас цахим орчны 
дээрэлхэлт бас орно.  

Дарамтлахыг “Сурагчийн ашиг тус олох, үйлчилгээ авах, 
эсвэл боломж бололцоогоо ашиглах үед нь саад болохуйц 
дайсагнасан орчныг бүрдүүлснээр сурагчийг дээрэлхэх, зүй 
бусаар харьцах явдал” гэж тодорхойлсон байдаг. 
Дарамтлахад “үг хэлээр үйлдэх болон нэрээр нь дуудах; гар 
утас эсвэл интернет ашиглан зураг болон бичгээр 
илэрхийлэх; эсвэл бие махбодийн хувьд айлган сүрдүүлэх, 
хор хөнөөл учруулах, доромжилсон байж болзошгүй бусад 
үйлдэл багтана. Дарамтлахад хохирол учруулах, тодорхой 
байг онилох, эсвэл үйлдлээ давтан хийх зорилго агуулаагүй 
байх ёстой.” Дээрэлхэх эсвэл дарамтлах зан үйл гаргасан 
сурагчид сахилгын шийтгэл ноогдуулна. Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлийн Бодлогын J-6.8.1 заалтаар сургууль 
дотор; сургуулийн гадна талбай; аялал, спортын арга 
хэмжээ гэх мэт сургуулиас зохион байгуулдаг нийгмийн 
үйл ажиллагаа; автобус ба автобусны зогсоолуудад тухайн 
үйлдлийг гаргах ёсгүй.  

Технологийг буруу, зохисгүй байдлаар ашиглах 
замаар сургуулиас гаднах орчинд дээрэлхэх, дарамтлах 
үйлдэл хийхийг хориглодог бөгөөд сургуулиас гадна 
орчинд сурагчдын дэг журам, аюулгүй байдал, тав тух 
алдагдсан тохиолдолд сургуулиас сахилгын шийтгэл 
ноогдуулна. Бусдад дээрэлхүүлж, дарамтлуусан сурагч 
насанд хүрэгчдэд мэдэгдэх ёстой бөгөөд ингэснээр 
асуудлыг даруй шийдвэрлүүлэх болно.  

Өөрсдийгөө дээрэлхүүлж, дарамтлуулан хохирогч болсон 
гэж үзсэн сурагчид сургуулийн ажилтнуудтай ярилцан 
гомдол гаргах,/эсвэл Дээрэлхэх үйлдлийн маягт бөглөх 
эрхтэй. Сургуулийн ажилтнууд хэрэг гарсан огноо, газар, 
гэрчийн нэр болон болсон явдлын талаарх бусад мэдээллийг 
цуглуулах замаар асуудлыг нэн даруй шалгана.  

Дээрэлхүүлж, дарамтлуулан хохирогчдын эцэг эх/асран 
хамгаалагчид болон дээрэлхэж, дарамталсан этгээдэд хэрэг 
гарснаас хойш хоёр өдрийн дотор мэдэгдэнэ. Бүх талуудын 
нууцлалыг чандлан хадгалах болно.  Шаардлагатай гэж 
үзвэл дээрэлхүүлж, дарамтлуулсан хохирогчдод зөвлөгөө 
өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.  

Сургуулийн ажилтнууд бусдыг дээрэлхэж, дарамталсан 
сурагчдад сахилгын шийтгэл ноогдуулахаас гадна зан 
төлөвийг өөрчлөх төлөвлөгөө гаргаж өгөх, олон талт 

сахилгын дэмжлэг үзүүлэх багт хамруулах зэргээр дэмжлэг 
тусламж үзүүлэх, шаардлагатай бол зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээнд хамрагдахыг санал болгож болно. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг apsva.us/student-services/ bully-prevention/. 
Холбоосоор орж  авна уу. 

 
ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ 
ХЭВЛЭМЭЛ МАТЕРИАЛУУД 

Арлингтоны Улсын Сургууль нь олон нийтийн 
хэлэлцүүлэг зохион явуулдаг газар биш тул хэвлэмэл 
материалуудыг тараах ажлыг зохицуулдаг Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлийн К-6 Бодлогоор тусгайлан заагаагүй бол 
сургалтын хөтөлбөр эсвэл бусад сургуулийн үйл ажиллагаанд 
хамааралгүй бичгээр үйлдсэн материалуудыг тараадаггүй 
болно. 

АУС нь бодлогод заасны дагуу зөвхөн сургуулиудын 
өмнөөс, Арлингтон мужийн засгийн газар, АУС-ийн эцэг 
эхчүүд- багш нарт зориулсан байгууллагууд эсвэл Ашгийн 
бус Байгууллагуудын боловсруулсан эсвэл хэвлэн 
нийтэлсэн материал, судалгаа, санал асуулгыг сурагчид, 
эцэг эхчүүд, ажилтнуудад тарааж өгдөг. Хөтөлбөртэй 
хамааралгүй материалыг дараахь дөрвөн байдлаар 
сургуулиудад тараадаг. Үүнд: (1) багц цахим шуудан, (2) 
ухуулах хуудас байрлуулах/эсвэл тараах, (3) сургуулийн 
зөвшөөрөгдсөн байранд тараах, (4) сургуульд бүрэн 
хамаарагдах талбайд тараах. Бодлогод заагаагүйгээс бусад 
тохиолдолд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөнд 
хамаарагдахгүй л бол хэвлэмэл материалуудыг сургуулийн 
байранд тараахыг хориглоно. 
Багц шууданг зөвхөн дараахь материалуудыг тараахад 

ашиглана. Үүнд: Арлингтоны Улсын Сургуулиудын нэрийн 
өмнөөс боловсруулсан бгөөд сургуулийн ажил хэрэгтэй 
шууд холбоотой; Арлингтон мужийн засгийн газрын 
өмнөөс эсвэл түүний өмнөөс бэлтгэн боловсруулсан 
бөгөөд мужийн ажил хэрэгтэй шууд холбоотой; АУС-ийн 
эцэг эхчүүд-багш нарт зориулсан байгууллагуудын бэлтгэн 
боловсруулсан, тэдгээр байгууллагуудын ажил хэрэгтэй 
шууд холбоотой; эсвэл бодлогод заасны дагуу Ашгийн бус 
Байгууллагуудын (холбооны татварын зорилгоор Захирал 
эсвэл түүний томилсон ажилтанд ашгийн бус статусаа 
бичиг баримтаар баталсан аж ахуйн нэгжүүд гэж 
тодорхойлогдсон) боловсруулан бэлтгэсэн материалууд 
болно. АУС-ийн багц шуудангийн системд бусад аж ахуйн 
нэгжүүд нэвтрэхийг зөвшөөрөхгүй.  

Орон нутгийн сургуулийн удирдах зөвлөл, орон 
нутгийн засаг захиргаа, Виржиния мужийн Ерөнхий 
Ассемблей, АНУ-ын Конгрессоос хэлэлцэж дуустал аливаа 
санал асуулгыг хүлээн авах, үгүйсгэсэн сурталчилгааны 
материалуудыг тараахдаа багц цахим шууданг ашиглаж 
болохгүй.  

Багц цахим шууданг долоо хоног бүр цахим шуудангийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчдэд цахим хэлбэрээр илгээдэг бөгөөд 
сургууль бүрийн вэбсайт болон AУС-ийн гар утасны 
аппликейшн дээр үзэх боломжтой байдаг. Мөн гэр 
бүлийнхэнд үзүүлэхийн тулд цаасан хэлбэрээр сургуулийн 
сургалтын албанд хадгалдаг.  

Сургуулийн Захирал бүр сургуулийн зар сурталчилгаа 
байрлуулах байршлыг тодорхойлж/эсвэл сурагчдад 
зориулсан гадны бүлгүүдийн сурталчилгааны хуудсыг 
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тараан өгөх боломжтой. 
Дээр заасан тохиолдлуудаас гадна тараах 

зөвшөөрөлгүй бүх материалуудыг хэн нэгэн эсвэл бүлэг 
хүмүүс сургуулийн байранд тараах шаардлагатай бол 
сурагчдын хичээлд эсвэл сургуулиас зохион байгуулж буй 
үйл явдалд саад болохгүйгээр тухайн зааж өгсөн 
сургуулийн байранд хэдэн цагт, хаана, ямар байдлаар 
тараахыг сургуулийн Захирал шийдэх болно.  

 
Сурагчдын ангийн ажилд зориулан бэлтгэсэн 

материалуудыг (хичээлийн нэг хэсэг болох сонин, жилийн 
эмхэтгэл, уран зохиолын сэтгүүл гэх мэт) удирдагч багш, 
зохион байгуулагчдын удирдлаган дор тарааж болно. 
Албан ёсны сургалтын хөтөлбөрт ороогүй ч сурагчдын 
тараахыг хүссэн материалуудыг захирлын зөвшөөрлөөр 
тогтсон цаг, тогтоосон газарт тодорхой хязгаартайгаар 
тараах ёстой.  

Хэвлэмэл материалын бодлогын дагуу материалуудаа 
сургууль дээр тараахаас өмнө сурагчид захирлаас 
зөвшөөрөл авах ёстой.  

Хэвлэмэл материалыг тараах эсвэл цахим шуудангаар 
түгээх талаар илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл Сургууль, 
Олон нийтийн харилцааны Захирлын  туслахтай 703-228-
6005 утсаар холбогдон авна уу.  

ХЭЛ ЯРИА 
Хичээлийн хэлэлцүүлгийн үеэр сурагчид хэлэлцэж буй 

сэдвүүдийн талаар өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрхтэй. Сурагчид бусад сурагчид болон ажилтнуудын үзэл 
бодлоо илэрхийлэхэд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр 
өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх үүрэгтэй.  

 
ШАШИН ШҮТЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ 

Сургуулиудад шашны зан үйл хийх, мөн ямар нэгэн 
тодорхой шашны итгэл үнэмшил, зан үйлийг дэмжих, 
зөвшөөрөх эрх байхгүй. Бусдын эрхийг зөрчих, сургуулийн 
үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй, саад болохгүй тохиолдолд 
сурагчид сургууль дээр шашны итгэл үнэмшил, зан үйлээ 
сахих эрхтэй.   

Виржиния Мужийн хууль тогтоогчдын 2008 онд 
баталсан хууль тогтоомжид “сурагчид гэрийн даалгавар, 
гар урлал болон бусад бичгийн болон аман даалгаварт хийх 
материалуудаараа өөрсдийн шүтдэг шашны итгэл 
үнэмшлээ ялгаварлан гадуурхалгүйгээр илэрхийлж болно. 
Ийм гэрийн даалгавар, ангийн ажлуудыг мөн чанар болон 
хамаарлын ердийн академик стандарт, түүнчлэн сургуулиас 
тодорхойлон гаргасан бусад хууль ёсны сурган 
хүмүүжүүлэх асуудлуудтай харьцуулж үнэлэх хэрэгтэй.” 
гэж заажээ. 

 
ДЭГЛЭХ  

Виржиниягийн ёс зүйн хуулиар дэглэх үйлдэл гаргахыг 
хориглодог. Ямар ч сурагч дэглэх үйлдэл хийж болохгүй. 
Дэглэх гэдэг нь сурагч эсвэл сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдалд болгоомжгүй, санаатайгаар аюул учруулах, сурагч 
эсвэл сурагчдын бие махбодид хохирол учруулах, 
гишүүнчлэл болгох эсвэл гишүүнчлэлтэй болгох нөхцөл 
байдлыг бүрдүүлэх, тухайн сурагч эсвэл сурагчдыг ийм 
аюулд өртүүлж, гэмтэж бэртсэн эсэхээс үл хамааран клуб, 

байгууллага, холбоонд сайн дурын бус гишүүнчлэлтэй 
байлгах явдал юм. Сургуулиудын барилга; сургуулиудын 
талбай; сургуулиас зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанууд 
болон тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо дэглэх үйлдэл хийхийг 
хориглоно. Дэглэлтэнд өртсөн эсвэл энэ үйлдлийг харсан 
сурагч зохих арга хэмжээ авахуулахын тулд насанд хүрэгчдэд 
мэдэгдэх ёстой. Дэглэх нь 1-р зэргийн хүндэвтэр гэмт хэрэг 
бөгөөд 12 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ялаар шийтгэх 
эсвэл 2500$-аар торгохоос гадна сахилгын шийтгэл болгож, 
аль алиныг нь ноогдуулж болно. Өөрөөр хэлбэл, хүний бие 
махбодид гэмтэл учруулсан гэм буруутай этгээд болох насанд 
хүрэгчид болон насанд хүрээгүй хүмүүсээс үл хамааран 
тэднийг шүүхэд өгөх эрхтэй. Дэглэх үйлдлээс үүдэн бие 
махбодид гэмтэл учруулсан талаар тухайн захирал орон 
нутгийн Хамтын нөхөрлөлийн прокурорт мэдэгдэх ёстой. 
Виржиния Мужийн сурагчийн ёс зүйн баримтлах бодлогын 
удирдамжийг 
www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_conduct.pdf. 
Сайтнаас дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 
 

 
БАГШ НАРЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭЦЭГ 
ЭХЧҮҮДИЙН ЭРХ 

2015 оны Сурагч бүр амжилтанд хүрэх тухай Акт (ESSA)-
ын I Сэдэвт сургуулийн эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ багш нарын 
талаар сургуулиас тодорхой мэдээлэл шаардах эрхтэй 
байдгийг баталгаажуулсан байдаг. Хүүхдийнхээ багшийн 
талаар мэдээлэл шаардан авах эрхэд:    

a. Тухайн багш нь хариуцаж буй анги, сургалтын хувьд 
төрөөс тогтоосон мэргэшлийн болон багшлах 
эрхийн шалгуурыг хангасан эсэх. 

b. Төрөөс тогтоосон мэргэшлийн болон багшлах эрх 
нь цуцлагдсан ч онцгой байдал эсвэл бусад түр 
зуурын байдлаас шалтгаалан хичээл зааж байгаа 
эсэх. 

c. Багшийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн 
диплом, эрдэм шинжилгээний бусад салбарт 
мэргэжил эзэмшсэн боловсролын зэрэг, авсан 
сертификат. 

d. Давхар мэргэжлээр сурагчдад хичээл зааж байгаа 
бол түүнийг батлах мэргэжлийн үнэмлэхтэй эсэх. 

Хэрэв та бүхэн энэ талаар илүү их мэдээлэл авахыг 
хүсвэл хүүхдийнхээ сургуулийн захиралтан холбогдон авна 
уу. 

 
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХТАЙ 
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮССЭН 
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ЭРХ 

2015 оны Сурагч бүр амжилтанд хүрэх тухай Акт (ESSA)-
ын 1112(e)(2) Хэсэгт зааснаар  I  Сэдвийн дагуу эцэг эхчүүд 
ESSA-аас тогтоосон сурагчийн үнэлгээ хийлгэхээс татгалзах 
талаар мэдээлэл авах эцэг эхчүүдийн эрх, аливаа бодлого, 
журамтай холбоотойгоор үнэлгээнд сурагч оролцохтой 
холбоотой муж эсвэл хэсгийн бодлогын талаар мэдээлэл 
авах эрхтэй талаар баталгаажуулсан байдаг. Виржиния 
мужийн улсын сургуулиудад элссэн бүх сурагчид холбогдох 
муж улсын шалгалтыг өгөх ёстой. Виржиния мужийн 
журамд Виржиниягийн үнэлгээтэй холбоотой сурагчдад 

http://www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_conduct.pdf
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зориулсан “татгалзах бодлого” гэгддэг заалт ороогүй байж 
болно. Хэрэв эцэг эхчүүд хүүхдээ шаардлагатай нэг буюу 
хэд хэдэн шалгалтанд хамруулахаас татгалзсан бол аливаа 
татгалзсан шалгалтанд “0” оноо өгч, сурагчийн улсын 
үнэлгээний тайланд тэмдэглэх болно гэдгийг мэдэж байх 
ёстой. 

Хэрэв та бүхэн энэ талаар илүү их мэдээлэл авахыг 
хүсвэл хүүхдийнхээ сургуулийн захиралтан холбогдон 
авна уу. 

 
НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Виржиния мужийн Кодексийн 22.1 - 2.02 ба 22.1-2.03 
хэсэгт заасны дагуу Арлингтоны Улсын бүх сургуулиудын 
сурагчид өдөр бүр Тангараг өргөх ёслол үйлдэж, нэг 
минут чимээгүй байцгаадаг. 
Анги болгонд Америкийн Нэгдсэн Улсын төрийн далбааг 
мандуулдаг. Тангараг өргөх үеэр сурагчид далбаа руу 
харж баруун гараараа зүрхээ дарах, эсвэл чимээгүй байж, 
бусдын анхаарлыг сарниулахгүй, бусдын анхаарлыг татан 
саад болохгүй байх ёстой. Хэрэв сурагч, эцэг эхчүүд эсвэл 
хууль ёсны асран хамгаалагч нь шашны, гүн ухааны болон 
бусад шалтгаанаар эсэргүүцсэн бол ямар ч сурагчийг 
албадан тангараг өргүүлж болохгүй. Чимээгүй байх 
хугацаанд сурагчид нам гүм байж, бусдын анхаарлыг 
сарниулахгүй, бусдын анхаарлыг татан саад болохгүй 
байх ёстой. Энэ цаг хугацааг сурагчид хууль ёсны 
чимээгүй үйл ажиллагаа болгон ашигласнаар 
чимээгүйхэн эргэцүүлэн бодох боломжтой болно.  

 
БЭЛГИЙН ДАРАМТ, ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 

Арлингтоны Улсын Сургуулиудын нэг зорилго нь 
сурагчдын сурч боловсрох орчин, аюулгүй байдлыг 
хангахаас гадна сурагчдыг бэлгийн дарамт, 
хүчирхийллээс хамгаалах явдал юм. Сурагчдыг бэлгийн 
дарамт, хүчирхийллээс хамгаалах үүрэг нь тэнхимийн 
эрхлэгч, сургуулийн удирдах зөвлөл, багш нар болон 
бусад бүх сургуулийн ажилтнууд, сургуулийн сайн 
дурын ажилтнууд, төрийн болон орон нутгийн 
нийгмийн үйлчилгээний агентууд, хууль сахиулах 
байгууллагууд, эцэг эхчүүдэд хамаарна.  

Сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын хоорондын 
бие махбодийн холбоо нь олон нийтийн, бэлгийн 
харьцаагүй, тухайн нөхцөл байдалд тохирсон байх 
ёстой. Арлингтоны Улсын сургуулийн ажилтнууд болон 
сайн дурынхан сээтэгнүүр, романтик эсвэл тачаангуй 
гэж ойлгож болох сурагчидтай ярилцахыг хориглодог. 
Сургуулийн ажилтнууд, сайн дурынхан, сурагчдын  
хооронд бэлгийн чиг хандлагатай, эсвэл садар самуун 
хошигнол, эсвэл бэлгийн харьцааны шинж чанартай 
аман "хошигнол" ашиглан харилцахыг хориглодог.  

Бэлгийн дарамт, хүчирхийлээс хамгаалах Бодлогын 
G-2.3  зүйлийн талаар дэлгэрэнгүйг apsva.us/school-board-
policies Сайтаар орж авна уу .
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МАНСУУРУУЛАХ БОДИС ХЭРЭГЛЭХИЙГ 
ХОРИГЛОХ 

Арлингтоны Улсын Сургуулиуд (АУС) нь бүх сурагчдад 
архи, тамхи (электрон тамхи, vaping болон juuling гэх мэт) 
болон хууль бус мансууруулах бодисоос ангид эрүүл сурч 
боловсрох орчинг бүрдүүлэхийг зорьдог. AУС нь хууль бус 
мансууруулах бодис, согтууруулах ундааны хэрэглээний 
хор уршиг, хууль ёсны мансууруулах бодис болон бусад 
хууль ёсны бодисуудыг зүй бусаар ашиглахгүй байх талаар 
сурагчдад сурталчлан таниулах зорилготой үйл ажиллагаа, 
стратегиудыг хэрэгжүүлэн ажилладаг. AУС нь 
мансууруулах бодисны хэрэглээтэй холбоотой асуудлаар 
дунд ангийн сурагчдад зөвлөгөө өгөх, холбогдох 
үйлчилгээг үзүүлдэг. AУС нь бусад тойргийн 
агентлагуудтай хамтран ажиллаж, шаардлагатай бол 
зөвлөгөө болон холбогдох үйлчилгээг авахад нь хүмүүст 
тусалдаг. АУС-ийн вебсайтны apsva.us/student-
services/substance-abuse-counselors/. Холбоосоор орж, 
мансууруулах бодисын мэдээлэл, Мансууруулах бодисын 
хэрэглээнээс урьдчилан сэргийлэх талаар дэлгэрүүлж үзнэ 
үү.   

 
Арлингтоны Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 

сургуулийн орчинд, сургуульд ирэх, сургуулийн 
автобусанд явах, сурагчийн хотхоноос гадуур хоолны үеэр, 
сургуулиас зохион байгуулсан эсвэл ивээн тэтгэсэн үйл 
ажиллагааны үеэр, сурагчдын аюулгүй байдал, сайн 
сайхны төлөө хичээлээс гадуур зохион байгуулагдсан 
аливаа үйл ажиллагааны үеэр тодорхой нэр төрлийн 
зарим бодис хэрэглэхийг хориглодог.  

Дээр дурьдсан аль нэг үйл ажиллагаанд мансууруулах 
бодис хэрэглэсэн сурагчдад Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн Бодлогын J-7.4 (Сахилга бат), J-6.3.6 
(Мансуурах бодис хэрэглэхийг хориглох) заалтуудын 
дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.  

Энэхүү бодлогод тодорхойлсон хэрэглэхийг 
хориглосон мансууруулах бодист дараахь зүйлс орно. 
Үүнд: (1) хуулиар хяналттай бодис эсвэл дуураймал бодис 
гэж тодорхойлогдсон аливаа согтууруулах ундаа, хууль бус 
мансууруулах бодис, жишээлбэл кокаин, к-2 (халуун 
ногоо), марихуан, героин болон бусад мансууруулах бодис 
хэрэглэх, хадгалах, худалдах, тараах эсвэл тэдгээрийг 
хэрэглэсний нөлөөгөөр мансууруулах бодис хэрэглэх, 
хадгалах, худалдах, тараах;  болон эсвэл (2) залуу хүмүүст 
хортойд тооцогддог тамхи болон бусад бодис, түүний 
дотор электрон тамхи, vaping эсвэл juuling хэрэглэх; болон 
эсвэл (3) цавуу үнэрлэх, жороор олгох эмийг заасан 
хэмжээнээс хэтрүүлэх, өөр хүнд зориулагдсан эмийг уух 
зэрэг хуульд зааснаар аливаа бодисыг өөр зориулалтаар 
зүй бусаар, хэт их эсвэл зохисгүй байдлаар хэрэглэх; болон 
эсвэл (4) савлах, хадгалах, дахин савлах, агуулах, нуух, 
тарих, залгих, амьсгалах зорилготой эсвэл тийм байдлаар 
ашиглахаар төлөвлөсөн аливаа тоног төхөөрөмж, 
бүтээгдэхүүн, материал эсвэл тэдгээрийн эд ангиудыг 
багтаасан аливаа мансууруулах бодисын хэрэгсэл хадгалах, 
эсвэл өөрөөр хэлбэл хуулийн хяналттай бодис эсвэл 
хяналттай дуураймал бодисыг биедээ хадгалан нэвтрэх. 

Хориотой мансууруулах бодис хэрэглэсэн мэдээллийг 
хүлээн авсны дараа Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан 
сурагчийн эцэг эх, асран хамгаалагчид мэдэгдсэн эсвэл 

мэдэгдсэн эсэхээ баталгаажуулна. 
 
 
Энэхүү бодлогыг зөрчвөл сургуулиас гаргах, 

түдгэлзүүлэх эсвэл мансууруулах бодис хэрэглэх талаар 
нэмэлт хөтөлбөрт хамруулахад хүргэж болзошгүй юм. 
Анх удаа мансууруулах бодис хэрэглэн холбогдох 
бодлогыг зөрчсөн сурагчийн биеэ авч яваа байдлыг 
харгалзан үзэж Виржиния мужийн хуулиар зөрчил 
гаргасан сурагчийн мэдээлэлд тэмдэглэснээр 
түдгэлзүүлэхийн оронд  Хоёр дахь Боломж хөтөлбөр 
(www.secondchancearlington. Org) -т хамруулах боломжтой 
юм.  

Энэ нь ирээдүйд мансууруулах бодис хэрэглэхээс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд сурагчид болон тэдний эцэг 
эхчүүдэд боловсрол олгох гурван өдрийн анхан шатны 
хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрийг амжилттай төгсгөн, 
хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу сайн үнэлгээ авч, биеэ 
төлөвшүүлж чадсан сурагчийг мансууруулах бодисын 
хэрэглээний бодлогын дагуу хичээлээс түдгэлзүүлэхгүй 
болно. Хэдийгээр түдгэлзүүлэлгүйгээр хөтөлбөрт 
хамруулсан ч тухайн хөтөлбөрийг амжилттай төгсч, 
хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу сайн үнэлгээ авч, биеэ 
төлөвшүүлж чадаагүй сурагчийг Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн Бодлогын J-6.3.6 ба J-7.4 заалтын дагуу 
түдгэлзүүлэх болно. 

apsva.us/school-board-policies  холбоосоор орж, АУС-ийн 
мансууруулах бодис хэрэглэх хориотой бодлогын J-6.3.6 
заалттай дэлгэрэнгүй танилцана уу.  

 
СУРАГЧИЙН БЭЛГИЙН ДАРАМТ БА БЭЛГИЙН 
ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ - IX СЭДЭВ 

Арлингтоны Улсын Сургуулиуд бэлгийн ялгаварлан 
гадуурхал, бэлгийн дарамт үзүүлэх бүхий л хэлбэрээс 
ангид сургалтын орчинг бүрдүүлэх ёстой. Болсон явдлыг 
мэдэгдсэн, үнэн зөвөөр гомдлоо гаргасан, болсон явдлын 
талаар мөрдөн байцаалтад оролцсон, эсвэл ялгаварлан 
гадуурхсан эсвэл дарамталсан гэж мэдээлсний төлөө 
ямар ч сурагч шийтгэл хүлээх ёсгүй. Нууцыг аль болох 
дээд зэргээр хадгалах ёстой. Үндэслэлтэй гомдлын дагуу 
зохих сахилгын шийтгэлийг ноогдуулна.  

Үе тэнгийнхэн эсвэл насанд хүрэгчдийн ялгаварлан 
гадуурхалт, дарамт шахалтанд өртсөн сурагчид сургуулийн 
удирдлагад энэ талаар нэн даруй мэдэгдэх ёстой. 
Сургуулийн захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан 
ялгаварлан гадуурхсан, дарамталсан тухай гомдлыг цаг 
алдалгүй шалгаж, эдгээр гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд 
зохих арга хэмжээг авч, шаардлагатай бол түр зуурын арга 
хэмжээ авна. Бусдыг ялгаварлан гадуурхсан, дарамталсан 
аливаа сурагчид зохих ёсны сахилгын шийтгэл ноогдуулна.  

Хүсээгүй бэлгийн харилцааг бий болгох, бэлгийн дур 
хүслээ илэрхийлэх, бэлгийн харьцааны шинж чанартай бусад 
аман, бичгийн эсвэл бие махбодийн зан үйл үзүүлэх, 
түүнчлэн бэлгийн чиг хандлага, хүйсийн хандлагаар нь 
бэлгийн дарамт үзүүлж, айлган сүрдүүлэх, дайсагнах, 
доромжлох хандлагатай суралцах орчинг бий болгох нь 
сурагчийн сурлагын амжилтанд зүй бусаар нөлөөлөх болно. 
Бэлгийн дарамтанд мөн  хүчин, бэлгийн хүчирхийлэл, дагаж 
мөрдөх, түүнтэй адилтгах гэмт үйлдлийн шинжтэй гэмт 
хэргийн зан үйл орно. Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн 
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Бодлогын J-2  заалтыг apsva.us/ school-board-policies 
холбоосоор орж үзнэ үү.  

Захирлын туслах нь сурагчдын ялгаварлан гадуурхах 
бүх гомдлыг шийдвэрлэх асуудал эрхэлсэн ажилтан 
төдийгүй IX сэдвийн Зохицуулагчаар томилогдсон болно. 
IX сэдвийн Зохицуулагч нь бэлгийн дарамт/бэлгийн 
ялгаварлан гадуурхалттай холбоотой бүх хэрэг мөрдөлт, 
AУС-ийн IX сэдвийн хяналт, дагаж мөрдөх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй.  

Эрүүл мэнд, биеийн тамирын хичээлийн удирдагч нь 
сурагчийн хөнгөн атлетиктэй холбоотойгоор IX сэдвийн 
Зохицуулагчаар ажилладаг. Захирлын туслах/эсвэл 
Захиргааны үйлчилгээний захирал нь бэлгийн 
дарамт/бэлгийн ялгаварлан гадуурхлын талаар гаргасан 
аливаа гомдлыг шийдвэрлэн барагдуулах ажилтны 
үүргийг гүйцэтгэдэг.  
СУРАГЧИЙГ ХҮЙСЭЭР 
ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАХГҮЙ 
БАЙХ 

AУС нь аюулгүй, найрсаг орчинд сурч боловсрох, 
сургуулийнхаа аливаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцогч байх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн 
ажилласнаар сурагчид өөрсдийн үнэ цэнээ мэдэрч,  
хүлээн зөвшөөрөгддөг. Бүх ажилтнууд болон сурагчид 
трансжендер эсвэл хүйсийн өөр ялгаатай  хүйс 
тодорхойлох асуудлыг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэлтэй 
хандсанаар сурагчид хүйсийн хандлагаа илэрхийлэхэд 
таатай байх нөхцөл бүрдэнэ. Боломжтой бол сургуулиуд 
хүйсээс хамаарахгүйгээр төвийг сахисан дүрэмт хувцас 
эсвэл биеийн тамирын хичээл, хөгжмийн чуулга, жил 
бүрийн төгсөлтийн зураг, нийгмийн хүндэтгэлийн 
ёслол, сурталчилгааны ёслол, бүжиг гэх мэт үйл 
ажиллагаануудад зориулан хувцаслах талаарх дүрэм 
журмыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн J-2 Бодлогын дагуу AУС нь арьс өнгө, үндэс 
угсаа, итгэл үнэмшил, өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, нас, 
эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг хандлага, 
жирэмслэлт, гэр бүлийн байдал, удамшлын мэдээлэл, 
хүйсийн онцлог эсвэл үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаар нь ялгаварлан 
гадуурхахыг хориглодог.  
СУРГУУЛЬД СУРАХААС ТАТГАЛЗАХ 
(СУРГУУЛИАС ГАРАХ) 

Виржиния мужийн хуулиар сурагчид 6 наснаас 
эхлэн 18 нас хүртэл сургуульд суралцах ёстой. 
Сургуулиас эрт гарах гэсэн хүсэлтэй сурагчид  
Сурагчдын Үйлчилгээний Захиралтай 703-228-6058 
утсаар холбогдоно. Төгсөхөөр бэлтгэж буй сурагчид 
20 нас хүрэх гэж байгаа ч тухайн хичээлийн жилд (9-6 
саруудад) улсын сургуулиудад үргэлжлүүлэн суралцах 
боломжтой. Тусгай боловсролын үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй сурагчид 9-р сарын 30-наас хойш 22 
нас хүрсэн сургуульд үргэлжлүүлэн суралцаж болно. 
Эх хэл нь Англи хэл биш, англи хэлээр ярьдаггүй 
сурагчид 12 нас хүрсэн ч Виржиния мужид сургуульд 
орж болох ч тухайн хичээлийн жилд 8-р сарын 1-ний 
өдрөөс өмнө 22 нас хүрээгүй бол сургуульдаа үлдэн 
суралцаж болно. Арлингтон мужаас шилжин ирсэн 
гэр бүлүүд хүүхдийнхээ сургуульд шинэ хаяг, утасны 
дугаараа мэдэгдэх ёстой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

Сурагчийн үйлчилгээний газрын 703-228-6058 
дугаарын утсаар холбогдон авна уу. 
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Зайн сургалт болон 
хосолсон/бие даах 
сургалтын үед АУС-ийн 
Сурагчдын эрх, үүрэг болон 
сахилга батын талаар 
баримтлах бодлогууд 

Зайн сургалт болон хосолсон/бие даах сургалтын 
явцад Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Бодлогын J-7.4 
заалтаар Арлингтоны Улсын Сургуулийн сурагчдын 
үүрэг, эрх, түүнчлэн биеэ авя явах байдал, сахилгын 
шийтгэл хүчин төгөлдөр хэвээр байна. 

Сурагчид зайн сургалтын болон хосолсон/бие даах 
сургалтын үеэр сургууль дээр бүтэн цагаар хичээллэдэг 
шигээ биеэ авч явах үүрэгтэй. Арлингтоны Улсын 
Сургуулийн сурагчид өдөр бүр зайн сургалт/эсвэл 
хосолсон сургалтын орчинд сургуулиас зохион 
байгуулдаг үйл ажиллагаа, хичээлийн өмнө болон дараа 
эерэг зан үйлдлээр хариуцлагатай, биеэ дааж чаддаг 
гэдгээ харуулах ёстой. Тэд суралцаж байгаа орчныхоо 
сургалт, харилцан хүндлэх хэрэгцээний ач холбогдлыг 
ойлгох ёстой. 

Зан төлөв нь сургалтын эерэг орчинд саад учруулж 
байгаа эсвэл тодорхой боломжуудыг ашиглахад хүндрэл 
учруулж байгаа тодорхой сурагчдад сахилгын шийтгэл 
ноогдуулах шаардлагатай байж магадгүй юм. AУС-ийн бүх 
ажилтнууд сурагчдын зан төлөвт дэг журам сахиулах 
эрхтэй. Сахилгын шийтгэлийг тухайн сахилга батын 
хэрэгцээнээс шалтгаалан зан төлөвийн байдалд 
хамааруулан ногдуулна. Арлингтоны Улсын бүх 
сургуулиудын захиргааныхан, багш нар болон бусад 
ажилтнууд сурагчдын суралцахад тохирсон эмх цэгцтэй, 
аюулгүй орчныг бүрдүүлэхийн тулд сахилгын хариуцлага 
тооцох ёстой. Сургуулийн аливаа хариуцлагатай ажилтан 
Арлингтон Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн дүрэм журам, 
Муж улсын хууль тогтоомжийн дагуу АУС-ийн сурагчийн 
зан байдал, сахилгын үүрэг, хариуцлагад нийцүүлэн 
шаардлагатай, үндэслэлтэй, тэгш эрхтэй сахилгын арга 
хэмжээ авч болно. 

 Арлингтоны Улсын Сургуулиудаас сурагчдад дараахь 
тохиолдолд сахилгын шийтгэлүүд ноогдуулах үүрэгтэй. 
Үүнд: 

1. Зайн сургалт/эсвэл хосолсон сургалт зэрэг 
зөвшөөрөгдсөн, хяналттай сургуулийн үйл 
ажиллагаанд оролцож байхдаа, эсвэл сургууль дээр 
болон сургуулиас гадуур байхдаа; болон 

2. Сургуулиас гадуур болсон үйл ажиллагаанаас болж 
сургуулийн болон сурагчдын дэг журам, аюулгүй 
байдал, сайн сайхан байдал алдагдсан тохиолдолд. 

Сургууль, эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид нягт уялдан 
ажиллаж, биеэ авч явах байдалд шаардлагатай 
өөрчлөлтүүдийг хийхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь 
чухал юм. Сургуулийн ажилтнууд зохих ёсны, шударга 
сахилгын шийтгэл ногдуулж, эцэг эхчүүд/асран 
хамгаалагчидтай үр дүн гаргахын тулд харилцаа холбоо 
тогтоож, ёс зүйгүй байдал, авсан арга хэмжээ, хуулийн 
зохих журам, эерэг үр дүнд хүрэхийн тулд хамтарч 
ажиллах зорилгоо тайлбарлаж байх шаардлагатай. 

Ангийн багш нар хичээлийн турш сурагчдаа 
хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Сурагчид тухайн 

сурагчийг хариуцсан ажилтан мөн эсэхээс үл хамааран 
хариуцаж байгаа аливаа томилогдсон ажилтнаас зан 
төлөвийн талаар мэдэж авах ёстой. Хөгжлийн үе шат, хэл 
яриа, тусгай боловсролын үйлчилгээ авч буй сурагчдыг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй. 
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САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ 
Сурагчдын хувийн сахилга батыг хөгжүүлэхдээ сурагчид 

өөрийгөө хянах, бие даах чадварыг хөгжүүлэхэд нь туслах 
арга хэмжээ авах шаардлагатай болж магадгүй юм. Сахилгын 
шийтгэлтэй холбоотой байж болох үр дагаврыг энд удирдлага 
болгон тодорхойлов. Сахилга баттай холбоотой хэргийг 
хянан шийдвэрлэхдээ сургуулийн удирдлагууд тухайн нөхцөл 
байдлын хэр ноцтой байдлаас шалтгаалан олон төрлийн арга 
хэмжээ авч болно.  
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ 

Сурагчийн зохистой зан үйлийн талаар эцэг эхчүүдтэй 
ярилцаж, хэлэлцэхийн тулд  эцэг эхчүүд/асран 
хамгаалагчидтай хийх уулзалтыг цаг тухайд нь товлох 
хэрэгтэй. 
ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ХУВИЛБАРУУД 

Түдгэлзүүлэх хувилбарууд нь сургуульд суурилсан, 
шатлалтай оролцуулах арга юм. Зарим үл ялих гэмт 
үйлдлүүд нь түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авахад хүргэж 
болзошгүй юм. Энэ бол түдгэлзүүлэлт биш харин тодорхой 
хугацаанд хоёроос доошгүй хугацаанд өөр хувилбарт 
хамруулах явдал юм. Түдгэлзүүлэх хувилбарын хөтөлбөрт 
хамрагдсан сурагчдын тухай эцэг эхчүүд/асран 
хамгаалагчдад нь мэдэгдэх ёстой. Сахилгын шийтгэлийн 
талаар давж заалдах ажиллагаа нь Түдгэлзүүлэх хувилбарт 
хамаарахгүй. 

• Сурагч энэ хугацаанд сургуулийн ажилтны хяналтан 
дор байх ёстой. 

• Эцэг эх/асран хамгаалагчид нь мэдэгдээгүй бол бага 
сургуулийн нэг ч сурагчийг хичээлээс чөлөөлсөн 
хугацаанаас хэтрүүлэхгүй байх ёстой. 

• Хэрэв эцэг эх/асран хамгаалагчтай нь бичгээр мэдэгдэл 
өгөн холбоо барихыг хүсвэл сурагчийг сургууль дээр 
байлгахаас нэг өдрийн өмнө илгээнэ. 

• Хэрэв сурагчдыг сургуулийн автобусаар тогтмол 
зөөдөг, өөр бусад тээврийн хэрэгсэл хэрэглэх 
боломжгүй тохиолдолд сургуулийн автобусаар хүргэх 
цаг болтол сурагчийг үлдээж болохгүй. 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ТАТГАЛЗАХ 
Сурагчийн зан авир нь сургуулийн автобус, сурагч эсвэл 

бусад зорчигчдыг аюулгүй тээвэрлэхэд хүндрэлтэй байвал 
сургуулийн захиргаанаас ийм сурагчдыг сургуулийн 
унаагаар тээвэрлэхээс татгалзаж болно. 

ГБХ-ийн дагуу үйлчилгээ авч байгаа эсвэл 
Төлөвлөгөөний 504-р зүйлийн дагуу байраар хангагдсан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчид, автобусанд биеэ зүй 
бусаар авч явснаас сахилгын шийтгэлээр шийтгүүлэхээс 
өмнө хөгжлийн бэрхшээлээс үүдэн гаргасан үйлдэл гэдэг нь 
тодорхойлогдсоныг дахин нягтлан үзээд тухайн сурагчийг 
ГБХ-т хамруулах ёстой.  

Хэрэв сурагчийг сургуулийн автобусаар тээвэрлэхээс 
татгалзахад хүргэсэн зан авир нь түүний хөгжлийн 
бэрхшээлээс үүдсэн үр дагавартай бол түүнд өөр тээврийн 
хэрэгслээр үйлчлэх ёстой. 
СУРАГЧИЙГ ХИЧЭЭЛЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨХ 

Сурагчдыг хичээлд нь суулгах, хичээлийн цагийг 
багасгах үүднээс хүчин чармайлт гаргадаг. Хэдий тийм ч 
Виржиния мужийн хуулийн 22.1-276.2 зүйлд заасны дагуу 
сурч боловсрох орчинд саад учруулж буй журмыг зөрчсөн 
сурагчийг багш хичээлээс чөлөөлж болно. 

Багш/эсвэл захиргаанаас оролцоод сурагчийн түвэгтэй 

зан үйлийг болиулж чадаагүй эсвэл тухайн зан авир нь 
ангийн сурагчдын бие махбодид гэмтэл учруулахаар аюултай 
болсон тохиолдолд хичээлээс чөлөөлөх болно.  

Багш нь “Сахилгын шийтгэлийн талаарх маягт” -ыг 
бөглөж, сургуулийн захиралд хүргүүлнэ. Энэхүү маягтыг 
бөглөсөн тухай мэдэгдэл, маягтын хуулбар, сурагчийн зан 
авирын талаар ярилцах боломжийн тухай мэдэгдлийн хамт 
зохих ёсоор нь захирал эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчид нь 
илгээнэ. 
Захирал чөлөөлөгдөх хугацаанд сурагчид тохирох байршлыг 
тогтооно. Захирал чөлөөлөгдсөн сурагчийш байршуулахтай 
холбоотойгоор доор дурьдсанаар хэд хэдэн сонголтыг 
хязгаарлахгүйгээр хийж болно. Үүнд:  

1. Сурагчийг ангид нь буцаах. (дээр байгаа журмаас харна 
уу.) 

2. Сурагчийг захирлын өрөө эсвэл бусад хяналт бүхий газар 
руу явуулах. Хэрэв захирал энэ сонголтыг хийвэл багш нь 
сурагчид тохирох хичээлийг өгч, үнэлэх ёстой.  

3. Сурагчийг түр хугацаагаар өөр газар хуваарилах. 
4. Сурагчийг өөр анги эсвэл өөр хөтөлбөрт хуваарилах. 
5. Сурагчийг сургуулиас чөлөөлөх эсвэл түдгэлзүүлэх 

талаар санал болгох. Хэрэв захирал энэ хувилбарыг 
сонговол Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Бодлогын 
дагуу болон холбогдох хуулийн дагуу нэмэлт заавар, 
даалгавар өгөх ёстой. 
 
Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан чөлөөлөх 

багштай зөвлөлдсөний үндсэн дээр сурагчийг 
чөлөөлөхтэй холбоотой асуудал эсвэл асуудал 
шийдвэрлэгдэхээс нааш сурагчийг ангид нь буцаан 
оруулахгүй. Сурагчийг хуучин багшид нь буцааж өгөх 
эсэхийг захирал нь зөв гэж үзвэл тухайн багштай ярилцан 
шийдвэрлэх болно. Захирал сурагчийг хичээлээс чөлөөлөх 
хугацааг тухайн чөлөөлөх багштай зөвшилцөн 
шийдвэрлэнэ. Захирал сурагчийг ангид нь буцаах 
шийдвэрийн талаар багшид мэдэгдэнэ. Хэрэв багш 
сурагчийг ангидаа буцаан авах захирлын шийдвэрийг эс 
зөвшөөрвөл сурагчийг ангидаа буцан ирэх талаарх 
багшийн эсэргүүцэл, сурагчийг буцаах тухай захирлын 
гаргасан шалтгааныг багаар хэлэлцэнэ. 

Захирал хичээлээс чөлөөлөгдсөн, түр түдгэлзүүлсэн 
сурагчид Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Бодлогын дагуу 
багшаар үргэлжлүүлэн боловсрол эзэмшүүлэх ёстой. 

ХОЁР ДАХЬ БОЛОМЖ ХӨТӨЛБӨР 
Анх удаа мансууруулах бодис хэрэглэн холбогдох 

бодлогыг зөрчсөн сурагчийн биеэ авч яваа байдлыг 
харгалзан үзэж Виржиния мужийн хуулиар зөрчил 
гаргасан сурагчийн мэдээлэлд тэмдэглэснээр 
түдгэлзүүлэхийн оронд  Хоёр дахь Боломж хөтөлбөрт 
хамруулах боломжтой юм.  

Энэ нь ирээдүйд мансууруулах бодис хэрэглэхээс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд сурагчид болон тэдний эцэг 
эхчүүдэд боловсрол олгох гурван өдрийн анхан шатны 
хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрийг амжилттай төгсгөн, 
хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу сайн үнэлгээ авч, биеэ 
төлөвшүүлж чадсан сурагч мансууруулах бодисын 
хэрэглээний бодлогын дагуу түдгэлзүүлэхгүй болно. 
Хэдийгээр түдгэлзүүлэлгүйгээр хөтөлбөрт хамруулсан ч 
тухайн хөтөлбөрийг амжилттай төгсч, хөтөлбөрийн 
шаардлагын дагуу сайн үнэлгээ авч, биеэ төлөвшүүлж 
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чадаагүй сурагчийг Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн 
Бодлогын J-7.4 заалтын дагуу түдгэлзүүлэх болно. 

Мансууруулах бодис хэрэглэх хориотой журмыг 
зөрчсөн гэж түдгэлзүүлсэн сурагчийг Хоёр дахь боломж 
хөтөлбөрт хамруулж болно. 
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ТҮДГЭЛЗЭЛТҮҮД 
AУС-ийн удирдамжийн дагуу сургуулийн бүх үйл 

ажиллагаанаас, сургуулийн талбайгаас, түүний дотор 
автобусанд суулгахаас (гаргасан зөрчил нь гэмт хэргийн 
шинжтэй бол) тогтоосон түр хугацаагаар чөлөөлөн 
түдгэлзүүлэх болно. Сургуулийн захиргаа, томилсон ажилтан 
арав (10) хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар, эсвэл захирлын 
туслах эсвэл түүний томилсон ажилтан 11-45 хоногийн 
хугацаагаар цаашид түдгэлзүүлэх нөхцөл байдал үүссэн 
тохиолдолд 364 хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар сурагчийг 
чөлөөлөх болно. Түдгэлзүүлэх дүрмийг дагаж мөрдөөгүй 
тохиолдолд цаашид түдгэлзүүлэх үр дагаварт хүрч болно. 

Ямар ч тохиолдолд сурагчдыг хичээлийн үеэр хичээлээс 
чөлөөлөхөөс өмнө эцэг эх/асран хамгаалагчтай нь холбоо 
барих ёстой. Хэрэв тухайн хичээлийн цагаар сурагчийг 
сахилга батын асуудалтай холбоотой шалтгаанаар гэр рүү нь 
явуулсан бол түдгэлзүүлэхтэй холбоотой бүх дүрэм журмыг 
дагаж мөрдүүлэх ёстой. 

1. Тухайн үйлдлийн давтамж эсвэл ноцтой байдлаас 
шалтгаалан хичээлээс түр чөлөөлөх, хичээлээс 
түдгэлзүүлэх, эсвэл нэг буюу хэд хэдэн тохиолдолд 
түдгэлзүүлэх хувилбарт дараахь зүйлс  багтах бөгөөд 
үүгээр хязгаарлагдахгүй болно. Үүнд:  
a. Сургуулийн талбайгаас гарах 
b. Хичээл таслах (Зөвхөн түдгэлзүүлэх хувилбар) 
c. Хориглосон хугацааг гүйцээгээгүй 
d. Цахилгаан харилцаа холбооны төхөөрөмжийн зүй 

бус хэрэглээ (жишээлбэл, гар утас, пейжер гэх мэт) 
e. Сургуулийн барилга, талбай, автобус, сургуулиас 

зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, аялал зугаалгаар 
явахдаа ёс зүйгүй үйлдэл гаргах 

f. Хэл яриа, шашин шүтлэг, хүйс, итгэл үнэмшил, 
гарал угсаа, хөгжлийн бэрхшээл, оюуны чадавх, 
бэлгийн чиг хандлага, хүйсийн шинж чанарыг 
доромжилсон, бүдүүлэг үг хэллэгийг амаар болон 
бичгээр илэрхийлэх, эсвэл гутаан доромжлох. 

g. Сургууль дотор тамхи татах эсвэл vaping болон 
juuling хийх (III. B 1-6-д заасан өмч хөрөнгө) эсвэл 
тамхи, түүний дотор электрон тамхи, vaping болон 
juuling бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хадгалах. 

h. Гарын үсэг хуурамчаар үйлдэх, хууран мэхлэх, эсвэл 
хулгай хийх 

i. Мессеж бичих, түүний дотор технологийг 
(интернет) зүй бусаар эсвэл зохисгүйгээр ашиглах 

j. Садар самуун материалыг хадгалах 
k. Бусад сурагчид болон ажилтнуудад бэлгийн дарамт 

үзүүлэх 
l. Мөрийтэй тоглох 
m. Бусдыг захиран тушаах, эсвэл хэл амаар доромжлох 
n. Бусад сурагчид болон ажилтнуудыг хэл амаар 

доромжлох 
o. Эмийн жороор олгодоггүй эм, бусад бодис зэрэг 

хууль ёсны бодисыг зүй бусаар ашиглах, 
зохисгүйгээр хэрэглэх 

p. Эд хөрөнгийг санаатайгаар эвдлэн сүйтгэх 
(Сурагчдаар сүйтгэсэн эд хөрөнгийн нөхөн 
төлбөрийг төлүүлэх болно.) 

q. Бие махбодид гэмтэл учруулах эсвэл зодолдох 
r. Амаар болон бичгээр заналхийлэх, эсвэл бие 

махбодид гэмтэл учруулах зэргээр дээрэлхэх  

s. Бүлэглэлийн бэлгэдэл, гарын тэмдэглэгээ ашиглах, 
бүлэглэн заналхийлэх үйлдэл гаргах, бүлэглэл гэж 
тодорхойлсон бүлгийг төлөөлж сургуульд саад 
болох зэрэг гэмт бүлэглэлийн үйл ажиллагаа 
явуулах 

t. Галт зэвсэгтэй ижил төстэй зүйл хадгалах 
u. Хулгай эсвэл дээрэм хийх 

2. Хичээлээс түдгэлзүүлэх, цагдаа/эсвэл гал түймэртэй 
тэмцэх газарт шилжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагаанд 
дараахь зүйлс орно. Үүнд: хяналттай бодисын нөлөөнд 
автагдах 
a. Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ худалдаа 

хийх хадгалах, хэрэглэх 
b. Галт зэвсэг эзэмших 
c. Сургуулийн ажилтнуудад бие махбодийн гэмтэл 

учруулах 
d. Сургуулийн эд хөрөнгийг галдах, сургуульд 

тэсрэх бодис, салют ашиглах, хадгалах 
e. Хуурамч түгшүүр зарлаж, бөмбөг дэлбэлэхээр 

заналхийлэх 
f. Мафи шиг үйлдэл гаргах 
g. Сургуулийн журам, хууль тогтоомжийг 

зөрчиж болзошгүй бусад үйл ажиллагаа  
h. Сурагчид, ажилтнууд эсвэл сургуулийн хамт 

олны бие махбодийн аюулгүй байдалд 
заналхийлж, айлган сүрдүүлэх үйлдэл гаргах 

i. Сургуулийн ажилтнуудад/эсвэл сурагчдад  бие 
махбодийн гэмтэл учруулах 

Хичээлээс түр түдгэлзүүлэх хугацаа дуусахаас өмнө 
болон эдгээр зөрчлийн аль нэгийг гаргасан сурагчийг 
дахин сургуульд суралцуулахаас өмнө сургуулийн 
захиргаанаас уг сургуулиас гаргах тухай Захирал эсвэл 
түүний томилсон ажилтнаас тодорхой зөвлөмж өгөх 
эсэхийг тодруулна. Хэрэв ийм зөвлөмж хүлээгдэж байгаа 
бол Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтны зөвшөөрөл 
гартал сурагчийг дахин суралцуулах боломжгүй болно. 
Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтны зөвлөмжийн 
дагуу сонсгол дууссанаас хойш ажлын арав /10/ хоногийн 
дотор шийдвэрийг гаргана. Хэрэв Захирал Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлд чөлөөлөх талаар санал болговол тухайн 
хэргийг Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөр эцэслэн 
шийдтэл сурагчийг дахин элсүүлэхгүй. Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөл Захирлын зөвлөмжийн дагуу 30 
хоногийн дотор сургуулиас чөлөөлөх шийдвэр гаргана. 

Зөрчлийн тодорхойлолт бүхий нэмэлт мэдээллийг 
сургууль тус бүрээс болон Виржиния мужийн 
Боловсролын газрын вэбсайтын Мэдээлэл ба Нийтлэл, 
Сахилга бат, Гэмт хэрэг, Зөрчил гэсэн хэсгүүдээс авах 
боломжтой. Жил бүрийн Тайланд гэмт хэргийн талаарх 
тодорхойлолтуудыг хавсаргасан болно. 

ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА 
1. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрийн 

гуравдугаар ангийн сурагчдыг гурваас дээш хоногоор 
хичээлээс чөлөөлөхийг хориглоно. 

2. Бага зэргийн зөрчил гаргаснаас дээд тал нь гурав (3) 
хоног дараалан хичээлээс гадуур түдгэлзүүлэхэд 
хүргэж болзошгүй юм. 

3. Дахин давтан зөрчсөн тохиолдолд дээд тал нь таван 
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(5)  өдөр дараалан хичээлээс гадуур түр хугацаагаар 
түдгэлзүүлэх болно. 

4. Ноцтой зөрчил гаргасан тохиолдолд арав хүртэл 
(10) хоног хичээлээс гадуур түр хугацаагаар 
түдгэлзүүлж болно. 

5. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой ноцтой зөрчил, эсвэл ноцтой зөрчлийг 
давтан үйлдсэн тохиолдолд дээд тал нь арав (10) 
хоног дараалан хичээлээс гадуур түдгэлзүүлэх, 
нэмэлт түдгэлзүүлэлтийн хугацаа/эсвэл хичээлээс 
чөлөөлөх зөвлөмж авахад зориулан сахилга баттай 
холбоотой сонсгол хийлгэх хүсэлт гаргах 

6. Маш ноцтой зөрчлийн үед Захирал эсвэл түүний 
томилсон ажилтны тушаалаар сурагчдыг 11-45 
хоногийн хугацаагаар түдгэлзүүлж болно. 364 
хүртэлх хоногийн хугацааны шийтгэлийг 
хүндрүүлэх нөхцөлд ноогдуулж болно. Сурагчийг 
арав (10) хоногоос дээш хугацаагаар түдгэлзүүлэхдээ 
дараахь хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:  
a. Оюутны сурлага, ирц, сахилга батын талаарх 

мэдээлэл  
b. Зөрчлийн мөн чанар, ноцтой байдал 
c. Сургуулийн дүрэм журам зөрчсөн сурагчийн 

мэдлэгийг үнэлэх, цаашид хэрхэн биеэ авч явах 
талаар  сурагчийн дэвшүүлсэн зорилт 

7. Маш ноцтой зөрчлийг орон нутгийн сургууль харгалзан үзэх 
шаардлагатай. Үүнд: 
a. Шүүхийн оролцоо, 
b. Нэмэлт хөтөлбөр/эсвэл 
c. Эцэг эх/асран хамгаалагч, сурагч, орон нутгийн 

сургуулийн зохих ажилтнууд сурагчийн ирээдүйн 
боловсролын хөтөлбөрийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхийн тулд Захирлын төлөөлөгчтэй 
уулзах хүсэлт гаргах 

8. Түдгэлзүүлэх, чөлөөлсөн талаар сурагчийн нэгдсэн 
хувийн хэрэгт тэмдэглэсэн байх ёстой. 

МЭДЭГДЭЛ, СОНСГОЛ 
Сургуулийн захиргаанаас сурагчийг арав (10)-аас 

доошгүй өдрөөр хичээлээс түдгэлзүүлж болно. 
Сургуулийн ажилтнууд сурагчийн үйлдсэн хэргийн 
талаар болсон явдлыг амаар болон бичгээр урьдчилан 
сурагчид мэдэгдэх, хэрэв сурагч эдгээр баримтыг 
няцаавал болсон явдлыг тайлбарлах боломж олгох болно. 
Хэрэв сурагч сургууль дээр байхдаа хүмүүс эсвэл эд 
хөрөнгөнд тасралтгүй гэмтэл учруулах, эсвэл байнга 
айлган сүрдүүлэх байдал гаргавал түүнийг даруйхан 
хичээлээс чөлөөлж, аль болох хурдан мэдэгдэл, болсон 
явдлын талаарх тайлбар, сурагчид боломж олгосон талаар 
танилцуулах ёстой. Тэдний давж заалдах эрхийн талаар 
Захиралд мэдэгдэх болно. Эцэг эх/асран хамгаалагчдад нь 
олон нийтэд түшиглэсэн боловсролын хөтөлбөрүүд, 
нэмэлт боловсролын хөтөлбөрүүд болон бусад 
боловсролын сонголтууд байгаа эсэх, түдгэлзэх хугацаа 
дуусмагц сурагчийн сургуульд тогтмол хамрагдах эрхийн 
талаарх мэдээлэл бүхий аман болон бичгэн мэдэгдлийг 
өгөх болно. Ийм хөтөлбөр, сонголтуудын зардлыг эцэг 
эхчүүд хариуцна. Захирал эсвэл түүний томилсон 
ажилтан 10-аас дээш хоног дараалан түр хугацаагаар 
сурагчийг түдгэлзүүлж болно. Эдгээр сурагчид, тэдний 

эцэг эх, асран хамгаалагч нарт онцгой тохиолдлоос бусад 
тохиолдолд түдгэлзүүлэх тухай бичгэн мэдэгдлийг аль 
болох хурдан өгнө. Тус мэдэгдэлд сурагчдад нүүгдуулсан 
шийтгэл, сургуулийн ажилтнуудын болсон явдлын талаар 
гаргасан түдгэлзүүлэх үндэслэл, түдгэлзэх хугацааг тусгасан 
байна. 

Сурагч/эсвэл эцэг эхчүүдэд түдгэлзүүлэхээс өмнө 
(онцгой тохиолдлоос бусад тохиолдолд) болсон явдлыг 
танилцуулах боломжийг олгоно. Энэхүү мэдэгдэлд олон 
нийтэд түшиглэсэн боловсролын хөтөлбөрүүд, нэмэлт 
боловсролын хөтөлбөрүүд эсвэл бусад боловсролын 
сонголтууд байгаа эсэх, сурагч сургуулийн ердийн үйл 
ажиллагаанд эргэж орохоос өмнө заавал биелүүлэх ёстой 
нөхцөл байдал, сурагчийн эргэн суралцах эрхийн талаархи 
мэдээллүүд багтсанаас гадна түдгэлзүүлэх хугацаа дуусмагц 
хичээлд тогтмол хамрагдах, эсвэл түдгэлзүүлэх хугацаа 
дуусах буюу дуусах үед Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 
батлагдсан зохих ёсны боловсролын нэмэлт хөтөлбөрт 
хамрагдах талаар мэдээлсэн байна. Ийм хөтөлбөр, 
сонголтуудын зардлыг эцэг эхчүүд хариуцна. Энэхүү 
мэдэгдлийн хувийг Захирал руу илгээнэ. Насанд хүрээгүй 
хүмүүсийн шүүхээс тогтоосон тэнсэн харгалзах журмаар 
суралцаж байгаа сурагчийн хувьд насанд хүрээгүйчүүдийн 
хяналтын шатны шүүхийн магадлан итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч уг мэдэгдлийн хувийг авна. 

 
Хичээлээс чөлөөлж түдгэлзүүлсний дараа дахин хичээлд 
суулгахын тулд сургуулийн удирдлагын зүгээс тухайн 
сурагчийг сургуулийн сэтгэл зүйч, сургуулийн нийгмийн 
ажилтан/урьж авчирсан багш, удирдамжаар хангах 
зөвлөх, сургуулийн сувилагч, сургуулийн эмч, гал 
хамгаалах багийн удирдагч, өсвөр насныхны асуудал 
хариуцсан хүний нөөцийн ажилтан нартай уулзуулах 
хүсэлтийг тухайн сурагчид  тавьж болох юм. Хичээлээс 
чөлөөлж түдгэлзүүлсний дараа дахин хичээлд суулгахдаа 
дараахь болзлуудыг хангах ёстой. Үүнд:  

1. Сурагч, эцэг эх/асран хамгаалагч, сургуулийн 
төлөөлөл сурагчийн биеэ авч яваа байдал, сурлагын 
амжилтын талаар цаашид анхаарах асуудлуудыг 
харилцан тодорхой ойлголцох уулзалтыг хийсэн 
байх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчийг дахин 
хичээлд суулгах уулзалтыг ГБХ-ийн сургалтын 
байдлаар/ эсвэл ГБХ-ийн зорилго, зорилт, эсвэл 
Төлөвлөгөөний 504-р зүйлд заасан хэрэгжүүлэхэд 
тохиромжтой байршилд, аль болох илүү 
хязгаарлагдмал орчинд өөрчлөлт оруулах талаар 
хэлэлцэж болно. 

2. Сурагч эцэг эх/асран хамгаалагчийн дэргэд 
сургуулийн журам зөрчсөнөө хүлээн зөвшөөрч, 
цаашид сургуулийн дүрэм журамтай танилцаж, 
дагаж мөрдөнө гэдгээ батлах ёстой. 

3. Сурагчийг дахин хичээлд суулгаснаар сургуулийн 
хэвийн үйл ажиллагаа, сурагчид, эсвэл ажилтнуудын 
аюулгүй байдалд аюул занал учруулахгүй болохыг 
сургуулийн захиргаанаас тогтоосон байна. 

САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛИЙГ ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ 
1. Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол захирлын, захирлын 

туслах, захирлын томилсон ажилтны зүгээс  
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сахилгын шийтгэл ноогдуулсан, эсвэл тэдний 
зүгээс арга хэмжээ аваагүйгээс хохирсон сурагчид, 
эсвэл эцэг эх/асран хамгаалагчид тухайн үйл 
явдлаас хойш ажлын арав (10) хоногийн дотор 
Захиргааны Үйлчилгээний Захирлын туслахад 
гомдол гаргаж болно. Түдгэлзүүлэлтийг давж 
заалдах гомдол гаргасан тохиолдолд Захиргааны 
Үйлчилгээний Захирлын туслах сонсгол дууссанаас 
хойш ажлын долоо (7) хоногийн дотор бичгээр 
хариу өгөх болно. Захиргааны Үйлчилгээний 
Захирлын туслах эсвэл Захирлын ноогдуулсан 
сахилгын шийтгэлийг давж заалдах асуудлыг 
тухайн сургуулийн сахилгын шийтгэлийг 
зохицуулах Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн 
Бодлогын J-7.4 заалтын журмаар зохицуулна. 

2. Сургуулийн Захирал эсвэл түүний томилсон 
ажилтны гаргасан шийдвэрийн хугацааг арав (10) 
хоногоос хэтрүүлэхгүй бусад тохиолдолд 
ноогдуулсан сахилгын шийтгэл эсвэл хичээлээс 
чөлөөлөх нь эцсийн шийдвэр болно. Арав (10) 
хоногоос дээш хугацаагаар түр хугацаагаар 
түдгэлзүүлэх эсвэл өөр байранд байршуулахаар 
Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтны гаргасан 
шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаа бол Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлд ажлын арав (10) хоногийн дотор 
давж заалдах гомдол гаргаж болно. Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөл давж заалдах гомдлыг хүлээж 
авснаас хойш гучин (30) хоногийн дотор 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Оффис дээр 
шийдвэр гаргах ёстой. Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга аливаа давж 
заалдах өргөдлийн нэг хуулбарыг Захиралд нэн 
даруй өгөх ёстой. 

3. Арав (10) хоногоос дээш хугацаагаар түр хугацаагаар 
түдгэлзүүлэх, эсвэл өөр газар байршуулах талаар давж 
заалдсан гомдлыг шийдвэрлэхдээ Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөл дараахь журмыг баримтална. Үүнд: Түр 
хугацаагаар түдгэлзүүлэх буюу өөр газар байрлуулах 
(365 хоногоос бага) (Доор зааснаар ялангуяа сурагчийн 
биеэ авч явах байдалд сахилгын шийтгэл 
ноогдуулснаас бусад тохиолдолд) тохиолдолд. Захирал 
давж заалдах гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 
таван өдрийн дотор сургуулийн захиргаанд сахилгын 
шийтгэл ноогдуулж, түдгэлзүүлэх болсон шалтгааны 
үйл явцыг нарийн хөтөлсөн бичмэл мэдэгдлийг бүрэн 
бүтнээр нь Сургуулийн Удирдах Зөвлөлд өгөх ёстой. 
Энэхүү мэдэгдлийн хувийг Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлд сурагч эсвэл түүний эцэг эх/асран 
хамгаалагчдын хамт хүргэнэ. Захирлын мэдүүлсэн 
мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн 
дотор Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс сурагчид  хариуг 
өгөх болно. Сургуулийн Удирдах Зөвлөл бичгээр 
шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нь эцсийн шийдвэр байх 
болно.  

4. Хичээлээс чөлөөлсөн (365 хоног ба түүнээс дээш) 
тохиолдолд Захирал давж заалдах гомдлыг хүлээн 
авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлөөс хичээлээс чөлөөлөх  талаар 
гаргасан зөвлөмжийн шалтгааныг бүрэн эхээр, 

түдгэлзүүлэх болсон шалтгааны үйл явцыг нарийн 
хөтөлсөн бичмэл мэдэгдлийг бүрэн бүтнээр нь хамт өгөх 
ёстой. Энэхүү мэдэгдлийн хувийг Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлд сурагч эсвэл түүний эцэг эх/асран 
хамгаалагчдын хамт хүргэнэ. Захирлын мэдүүлсэн 
мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн 
дотор Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс сурагчид  хариуг 
өгөх болно. Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн нарийн 
бичгийн дарга (хэрэв өөрөөр заагаагүй бол ялангуяа 
сурагчийн биеэ авч явах байдалд сахилгын шийтгэл 
ноогдуулснаас бусад тохиолдолд)сонсгол хийх товыг 
Захирал, эцэг эх/асран хамгаалагч нарт мэдэгдэх болно. 
Тухайн сонсгол хийхэд дагаж мөрдөх тодорхой 
журмуудыг Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Дарга 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн бусад гишүүдтэй 
зөвшилцөн тодорхойлох болно. 

5. Хэрэв эцэг эхийн хүсэлтээр сурагч ямар нэгэн хэрэг, 
зөрчил гаргаагүй байхад дээр дурдсан журмуудаас үл 
хамааран арав (10) хоногоос дээш хугацаагаар түр 
хугацаагаар түдгэлзүүлэх, эсвэл өөр газар байршуулах, 
эсхүл хичээлээс чөлөөлсөн гэж үзсэн бол Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөл сахилгын шийтгэлтэй холбоотой 
маргаантай асуудлыг хэлэлцүүлэхийн тулд аль нэг талын 
гэрчүүдийг байлцуулан сонсгол зохион байгуулна. 
Тухайн сонсгол хийхэд дагаж мөрдөх тодорхой 
журмуудыг Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Дарга 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн бусад гишүүдтэй 
зөвшилцөн тодорхойлох болно. 

6. Эцэг эх/асран хамгаалагч, сурагч (хэрэв сурагч арван 
найман (18) ба түүнээс дээш настай бол) давж заалдах 
гомдлоо шийдвэрлэх түвшний сургуулийн захиргаанд  
мэдэгдэсэн тохиолдолд түдгэлзүүлсэн сургуулийн 
захиргаа  давж заалдах гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэх 
хүртэл сурагчийг сургуульд нь буцааж суралцуулах 
ёстой. Хэрэв сургуулийн захиргаа сурагчийг дахин 
хичээлд суулгаснаар хүн эсвэл эд хөрөнгөд эрсдэл 
учруулах эсвэл сургуулийн боловсролын хөтөлбөрт 
байнга саад учруулах аюултай гэж үзвэл тухайн 
сурагчийг дахин хичээлд суулгах боломжгүй юм. 
Хичээлээс чөлөөлөх ёстой гэж үзсэн сурагчийг дахин 
сургуульд сургахгүй. 

7. Хэрэв сурагч эсвэл эцэг эх/асран хамгаалагчийн 
гаргасан түдгэлзүүлсэн сахилгын шийтгэлийг үл 
зөвшөөрөн давж заалдсан гомдлыг барагдуулсан 
тохиолдолд сахилгын шийтгэлийн талаар сурагчийн 
хувийн хэрэгт тэмдэглэхгүй. 

СУРГУУЛИАС ХАСАХ 
Сурагч сургуулийн аюулгүй, тохь тухтай орчинд 

ноцтой хохирол учруулсан тохиолдолд тухайн сурагчийг 
сургуулиас гаргах болно.  

Сургуулиас гаргах гэдэг нь Арлингтоны Улсын 
Сургуулиудын бүх үйлчилгээ болон Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлөөс 364 хоног хүртэл хугацаагаар чөлөөлөх явдал юм. 
Зөвхөн Сургуулийн Удирдах Зөвлөл л сурагчийг сургуулиас 
гаргах бүрэн эрхтэй бөгөөд хамгийн ноцтой тохиолдолд 
сурагчийг бүрмөсөн сургуулиас хасах болно. 

1. Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан сургуулиас 
хасах арга хэмжээг авахуулахын тулд  Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлд саналаа уламжилна. 



2020-21 Arlington Public Schools Handbook 

17 

 

 

2. Сурагчдад санал болгосон үйл ажиллагааны талаар, 
уг үйл ажиллагааны шалтгаан, Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн өмнө сонсгол хийх эрхтэй талаар тухайн 
сурагч эсвэл тэдний эцэг эх/асран хамгаалагчид 
бичгээр мэдэгдсэний дараа сурагчийг сургуулиас 
хасах болно. Захирал эсвэл түүний томилсон 
ажилтан тухайн мэдэгдлийг өгөх бөгөөд хамрагдах 
боломжтой олон нийтэд түшиглэсэн боловсрол, 
сургалт, бусад хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллээр 
хангах ёстой. Сургуулиас хасагдсан, эсвэл тогтоосон 
хугацаа дууссаны дараа дахин сургуульд сургах 
нөхцөл, журмын дагуу тухайн мэдэгдэлд тухайн 
сурагч ердийн сургалтандаа эргэн хамрагдах, эсвэл 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс батлагдсан зохих 
нэмэлт боловсролын хөтөлбөрт хамрагдах, эсвэл 
сургалтын албанаас санал болгосон насанд 
хүрэгчдийн боловсролын хөтөлбөрт хамрагдах 
боломжтой эсэх талаар тайлбарласан байх ёстой. 
АУС-иас зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр биш бол бусад 
нэмэлт хөтөлбөрт хамрагдах зардлыг эцэг эхчүүд 
төлөх болно. Нэг жилээс илүү хугацаагаар 
сургуулиас хасагдсан сурагчийн аливаа мэдэгдэлд 
сурагч сургуулиас хасагдсанаас хойш хуанлийн нэг 
жилийн дараа Сургуулийн Удирдах Зөвлөлд 
сургуульдаа эргэн суралцах талаар өргөдөл гаргаж 
болно гэсэн байдаг бөгөөд ийм нөхцөл байдал 
үүсвэл дахин сургуульд суралцуулах боломжтой юм. 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс сургуулиас 
хасагдсаны дараа сурагчийг Захирлын зөвшөөрлөөр 
буцаж сургуульд суралцуулах эрхтэй болгож болно. 
365 хоногоос дээш хугацаагаар хасагдсан ямар ч 
сурагч сургуулиас хасах шийдвэр гарснаас хойш нэг 
жилийн өмнө буюу ерэн (90) хоногийн өмнө 
Сургуулийн Удирдах Зөвлөлд дахин суралцах 
өргөдөл гаргаж болно. Сургуулийн Удирдах Зөвлөл 
нь сурагчийн ирүүлсэн бичгэн материал, Захирлын 
ирүүлсэн аливаа материалд үндэслэн өргөдлийг 
хүлээн авснаас хойш дөчин тав (45) хоногийн дотор 
шийдвэрлэн хариуг өгөх ёстой. Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөл сургуулиас хасагдаад нэг жил 
болсон өдрөөс дор хаяж гучин (30) хоногийн өмнө 
дахин суралцуулах тухай шийдвэр гаргаж, аливаа 
нөхцөл байдлыг цаашид хянан шийдвэрлэж байх 
болно. 

3. Доорхи нөхцөлд сургуулиас сурагчийг хасч болно. 
Үүнд:  

a. Виржиниягийн хуулийн 22.1-277-р зүйлд 
хориглосон сургуулийн байранд галт зэвсэг 
авчирсан эсвэл сургуулиас зохион байгуулсан 
үйл ажиллагаанд галт зэвсэг авчирсан, эсвэл 
сургуулийн байр, сургуулиас зохион байгуулсан 
үйл ажиллагаанд галт зэвсэгтэй ирсэн сурагчийг 
дор хаяж нэг жилийн хугацаагаар сургуулиас 
хасна. Түүнчлэн Захирал эсвэл  түүний томилсон 
ажилтан онцгой нөхцөл байдал бий болсон, 
сахилгын өөр шийтгэл ноогдуулах эсэхийг 
тухайн нөхцөл байдлаас үүдэн тогтоох болно. 

b. Виржиниягийн хуулийн 22.1-277-р зүйлд 
хориглосон хяналтанд байдаг бодис, дууриамал 
бодис, марихуанаг сургуулийн байр, сургуулиас 

зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд авчирсан 
ямар ч сурагчийг сургуулиас хасна. Түүнчлэн 
Захирал эсвэл  түүний томилсон ажилтан онцгой 
нөхцөл байдал бий болсон, сахилгын өөр шийтгэл 
ноогдуулах эсэхийг тухайн нөхцөл байдлаас үүдэн 
тогтоох болно. 

c. Дараахь хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, биеэ авч 
явах байдлыг тодорхой байдлаар 
хязгаарлахгүйгээр сургуулиас хасах тухай 
зөвлөмжүүдийг доор жагсаав. Үүнд:  

i. Зөрчлийн шинж чанар, ноцтой байдал; 
ii. Сургуулийн хамт олонд учруулж болох аюулын 

зэрэг; 
iii. Сурагчийн өмнө гаргасан зөрчлийн тоо, 

ноцтой байдлын талаар бичсэн хүмүүжлийн 
тодорхойлолт; 

iv. Сургалтын нэмэлт байршил болон хөтөлбөрт 
хамрагдах боломж, бэлэн байдал; 

v. Сурагчийн нас, ангийн түвшин; 
vi. Сэтгэцийн эрүүл мэнд, мансууруулах 

бодис, эсвэл тусгай боловсролын 
үнэлгээнд хийсэн үр дүн; 

vii. Сурагчийн ирц, сурлагын дүн; болон 
viii. Захирлын зүгээс зохистой гэж үзсэн 

бусад асуудлууд багтана. 

СУРГУУЛИАС ГАРГАХ 
Захирал Виржиния эсвэл өөр муж  улсын сургуулийн 

удирдах зөвлөл эсвэл хувийн сургуулиас гучин хоногоос 
дээш хугацаагаар чөлөөлөгдсөн, хасагдсан, эсвэл Виржиния 
эсвэл өөр муж улсын хувийн сургууль элсэх эрх нь 
цуцлагдсан аливаа сурагчийг сургуулиас гаргах шийдвэр 
гаргаж болно. Тухайн сурагчдыг сургуулиас хасах, 
түдгэлзүүлэх, гаргасны дараа уг сурагчийг Виржиния эсвэл 
өөр муж улсад боловсролын өөр байгууллага эсвэл хувийн 
сургуульд элссэн эсэхээс үл хамааран хасч болно. 
Сургуулийн Захирал Арлингтоны Улсын Сургуулийн бусад 
сурагчид эсвэл ажилтнуудад тухайн сурагч аюултай байдалд 
оруулж болохыг олж тогтоовол дараахь арга хэмжээг авч 
болно. Үүнд:  

1. Сурагч эсвэл түүний эцэг эхэд тухайн сурагчийг 
сургуулиас хасч байгаа шалтгааныг бичгээр мэдэгдэх, 
түүнчлэн тухайн шийдвэртэй холбоотойгоор тэд 
сонсголд оролцож болох боломжуудын талаар мэдэгдэх 
болно. 

2. Сонсголын Захирал эсвэл түүний томилсон ажилтан 
удирдан явуулна.  

 
Сонсгол хийгдсэний дараа Захирлын гаргасан шийдвэрээс  

хойш хуанлийн арван тав (15) хоногийн дотор Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичигт өргөдөл гаргаагүй бол 
Захирлын гаргасан шийдвэр эцсийн шийдвэр болно. 
Хичээлээс чөлөөлсөн (365 хоног ба түүнээс дээш) тохиолдолд 
Захирал давж заалдах гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 
таван өдрийн дотор Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 
хичээлээс чөлөөлөх  талаар гаргасан зөвлөмжийн 
шалтгааныг бүрэн эхээр, түдгэлзүүлэх болсон шалтгааны үйл 
явцыг нарийн хөтөлсөн бичмэл мэдэгдлийг бүрэн бүтнээр нь 
хамт өгөх ёстой. Энэхүү мэдэгдлийн хувийг Сургуулийн 
Удирдах Зөвлөлд сурагч эсвэл түүний эцэг эх/асран 
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хамгаалагчдын хамт хүргэнэ. Захирлын мэдүүлсэн 
мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн 
дотор Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс сурагчид  хариуг 
өгөх болно. Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн нарийн 
бичгийн дарга сонсгол хийх товыг Захирал, эцэг эх/асран 
хамгаалагч нарт мэдэгдэх болно. Тухайн сонсгол хийхэд 
дагаж мөрдөх тодорхой журмуудыг Сургуулийн Удирдах 
Зөвлөлийн Дарга Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн бусад 
гишүүдтэй зөвшилцөн тодорхойлох болно. 

Сургуулийн Удирдах Зөвлөл өргөдөл, Захирлын өгсөн 
хариунд үндэслэн сургуулиас хасах асуудлыг хянан үзээд, 
өргөдөл хүлээн авснаас хойш дөчин тавин (45) хоногийн 
дотор шийдвэр гарган сурагч, эсвэл эцэг эх/асран 
хамгаалагчид мэдэгдэнэ. 

Сурагчийн зан төлөв, сахилга батын хариуцлагын 
талаар шинэчилсэн мэдээлэл авахыг хүсвэл АУС-ийн 
Бодлогын J-7.4 заалтыг apsva.us/ school-board-policies 
холбоосоор орж авна уу. 

ГОМДОЛ ГАРГАХ 
Эрх нь зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа тухайн сурагч эсвэл 

эцэг эхчүүд орон нутгийн сургуулийн захиргаа, 
Захиргааны үйлчилгээний Захирлын туслах, Боловсрол 
болон сургалт хариуцсан захирлын туслах/эсвэл 
Захиргааны Үйлчилгээний Захиралтай холбогдож болно. 
Эрх нь зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа тухайн сурагч эсвэл 
эцэг эхчүүд Арлингтоны Улсын Сургуулиудын дагаж 
мөрддөг Гэр бүлийн боловсролын эрх, хувийн нууцын 
тухай хууль (FERPA) эсвэл Сурагчдын эрхийг хамгаалах 
тухай Өөрчлөлтийг Хамгаалах (PPRA) асуудлуудыг 
хамаардаг АНУ-ын Боловсролын Хэлтэст бичгээр гомдол 
гаргах эрхтэй. Үүнд: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 
Ямар ч сурагчийг арьс өнгө, үндэс угсаа, шашин 

шүтлэг, өнгө, хүйс, итгэл үнэмиил, нас, эдийн засгийн 
байдал, бэлгийн чиг хандлага, жирэмслэлт, гэр бүлийн 
байдал, удамшлын мэдээлэл, хүйсийн онцлог, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх/эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаас нь 
хамааран аливаа боловсролын хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд 
ялгаварлан гадуурхах, хамруулахгүй байж  болохгүй. 
Хүйс болон дээр дурьдсан бусад шинж чанараар 
ялгаварлан гадуурхсан тухай гомдлыг сургуулийн 
захиралд нэн даруй гаргах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, 
хүйсийн ялгаварлан гадуурхалтын талаарх гомдлыг 
Иргэний эрхийн газрын Боловсролын Хэлтэс/эсвэл 
Захиргааны үйлчилгээний захирлын туслах болон 
АУС-ийн IX сэдэв Зохицуулагчтай 703-228-6008 
дугаарын утсаар эсвэл administrator.services@apsva.us 
хаягаар тус тус холбогдон өгч болно.  

Арлингтоны Улсын Сургуулиуд нь сурагчдыг сургалт, 
нийгэм, сэтгэл зүй, бие бялдрын хувьд тэргүүлэх 
чадвартай болгохын тулд хувь хүний нөөц боломж, 
үйлчилгээ, стратегиар хангах замаар сурагч нэг бүрийг 
дээд зэргээр дэвшин хөгжихөд дэмжлэг, үйлчилгээ 
үзүүлсээр ирсэн билээ. 

Зөвлөхүүд, нийгмийн ажилтнууд, мансууруулах 

бодисын хэрэглээний талаар зөвлөгөө өгдөг зөвлөхүүд 
сурагчийн сэтгэл санааг сайн сайхан байлгахад дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлдэг. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар 
үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн нөөц бололцоо мужид бас 
байдаг. 
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