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2020 оны 12-дугаар сарын 21
«First_Name» «Last_Name»:-ийн эцэг эх/асран хамгаалагч
2020 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 2021-22 оны хичээлийн жилд
хэрэгжих бага хийгдэж буй сургуулийн хамрагдах хүрээний хязгаарын үйл явцыг батлав.
Таны оршин суугаа газар нь «From_School» руу «To_School» дахин хуваарилсан төлөвлөлтийн хэсэгт
байрладаг. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь одоо K-ээс 4-р анги хүртэлх бүх сурагчид болон
ирээдүйн сурагчдад хамаатайгаар үйлчилнэ. Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 4-р ангийн сурагчдад одоо
байгаа сургуульдаа үлдэх боломжийг олгох хуучин журмаар хичээллэх заалтыг батлав.
Хэрэв таны хүүхэд одоогоор K-3 ангид сурч байгаа бол, тэд шинээр томилогдсон ойролцоо сургуульд
сурах бөгөөд хуучин журмаар хичээллэх боломжгүй болно. Мөн одоогийн 4-р ангийн сурагчдын ах, эгч,
дүү нар хуучин журмаар хичээллэх боломжгүй бөгөөд шинээр хуваарилагдсан ойролцоо сургуульд
хамрагдана. Хэрэв та 2021-22 оны хичээлийн жилийн бага ангийн хувилбаруудын талаархи мэдээллийг
сонирхож байвал энэ мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авах боломжтой www.apsva.us/schooloptions.
2020 оны намрын бага сургуулийн хамрагдах хүрээний хязгаарын үйл явцын талаархи мэдээллийг цахим
хуудаснаас харах боломжтой: www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries. Сургуулийн Удирдах
Зөвлөл АXС-иас 2022 оны намар бага сургуулийн элсэлт зохион байгуулах ажлыг илүү өргөн цар
хүрээтэй, мужийн хэмжээнд явуулахад чиглүүлж өгсөн болохыг анхаарна уу. Сургуулийн Захиргааны
ажилчид 2020 онд шинээр хуваарилсан 2022 оны төлөвлөлтийн нэгжүүдийг хуваарилахаас зайлсхийхийг
эрмэлзэх боловч төлөвлөлтийн нэгжийг дараагийн үйл явцад шилжүүлэх асуудлыг авч үзэх болно.
Шилжилт хөдөлгөөнийг жигд төлөвлөхийн тулд бид сургуулийн захирлуудтай хамтран ажиллаж байна.
АXС нь өөр сургууль руу шилжих гэр бүлийн цахим үйл ажиллагаа болон бусад боломжуудын талаар
нэмэлт мэдээлэл өгөх болно. Шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж буй гэр бүл бүрт сургуулийн эхний өдрөөс
өмнө мэдээлэлтэй болж, сургуулийнхаа хамт олонтой хамтран ажиллах болно.
Хэрэв танд асуулт байвал engage@apsva.us хаягаар холбоо барина уу. Баярлалаа!
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