
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
                

                ХИЧЭЭЛ 8-Р САРЫН 30-НД ЭХЭЛНЭ 
      K-12-р Анги 8-р сарын 30-ны даваа гарагт эхэлнэ 

        Pre-K ба VPI хичээл 8-р сарын 31-ний мягмар гарагт эхэлнэ 

8-р сарын 31-ний мягмар гарагаас долоо хоногт таван өдөр 
танхимаар хичээллэнэ  

• Хэвийн эхлэх ба дуусах цаг 
• Бүх сурагч, ажилчид сургууль дотор амны хаалт зүүх шаардлагатай 
• Ердийн хуваариар өргөтгөсөн өдрийн сургалтыг санал болгоно - 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол apsva.us/ extended-day/registration/ 
• Виртуал сургалтын хөтөлбөрийн сурагчид долоо хоногт 5 өдөр виртуал зааварчилгаа авна 

   

  АНС-д шинээр ирсэн үү? ОДОО Бүртгүүлнэ үү! 
 

• Зөвхөн АНС-д шинээр элссэн сурагч нар бүртгүүлэх шаардлагатай 
• Онлайнаар, эсвэл сургууль дээрээ эсвэл Угтах төвд биечлэн 

 ирж бүртгүүлнэ үү 
• Илүү мэдээллийг: apsva.us/register/ 

 

 
Автобусны цагийн хуваарийг 
8-р сарын 24-ний ParentVUE долоо хоногт  
нийтэлнэ.Тусламж хэрэгтэй юу? 703-228-8670  
руу залга эсвэл 
transport@apsva.us руу имэйлээр илгээх 
 

 
ҮНЭГҮЙ хоолыг Бүх сурагчдад  
Үргэлжлүүлэн олгоно 
 

 
Холбоотой байгаарай! 
Хичээлийн жилийн мэдээлэл: 
apsva.us/21-22/ 
Биднийг дагаарай 



 
 

 Эрүүл мэндийн маягтууд ба дархлаажуулалт 
Сургууль эхлэхээс өмнө танай хүүхэд шаардлагатай бүх эрүүл 
мэндийн маягтуудыг бөглөж, дархлаажуулалтыг хийж дуусгасан 
эсэхээ шалгаарай! 
 

• Шинэ бага ангийн сурагчдад дараахь зүйлс шаардлагатай. Үүнд: 
› Сургуулийн эрүүл мэндийн элсэлтийн эрүүл мэндийн маягт 

• Өсөж буй 7-р ангийханд дараахь зүйлс хэрэгтэй болно. Үүнд: 
› Татран/сахуу/хөхүүл ханиад (Tdap) 
› Менингококк (MenACWY) 
› ХПВ-ийн вакцины эхний тун 

• Өсөж буй 12-р ангийханд дараахь зүйлс хэрэгтэй болно. Үүнд: 
Менингококк (MenACWY) өдөөгч (16 наснаас хойш тарьсан) 

 
Дархлаажуулалтын клиник Зөвхөн  
7-р ба 12-р ангийн сурагч 8-р сарын 

 12-ны 4-8 цагийн хооронд Уолтер Рид  

Олон нийтийн төв TdaP, Менингококк, ХПВ-ийн вакцин  
Цаг товлохын тулд 703-228-1200 дугаарт залгаж цаг авна уу 

 
 
 
 
 
 
 

Хуанлигаа тэмдэглээрэй! 
 
         2021-22 ХУВААРЬ ХЭВЛЭХ: apsva.us/calendars/ 

8-р сарын 30 Эхний өдөр K-12 
8-р сарын 31 Эхний өдөр Pre-K & VPI  
9-р сарын 3-6 Хөдөлмөрийн өдрийн баяр 
9-р сарын 7 Рош Хашанагийн баярын өдөр 
9-р сарын 16 Ём Киппурын баярын өдөр 
9-р сарын 29 Эрт гарах өдөр 
Сургууль руу буцаж орох үдэш 
9-р сарын 9 Бага сургууль 
9-р сарын 14 Дунд сургууль 
9-р сарын 22 Ахлах сургууль 
9-р сарын 23 HB Woodlawn ба ACHS 
9-р сарын 30 Ажил мэргэжлийн төв / Arlington Tech 


