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Бүх АSEAС уулзалт 
олон нийтэд нээлттэй 

Арлингтоны Тусгай Боловсролын Зөвлөх Хороо (ASEAC) хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдын хангагдаагүй 
хэрэгцээний талаар зөвлөгөө өгөх төрийн чиг үүрэг бүхий, Сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс томилогдсон хороо юм. 

ASEAC  танд хэрхэн тусалдаг вэ? 

 Манайд онлайнаар зочилж илүү ихийг олж мэдэхийг хүсвэл:  
www.apsva.us/special-education-advisory-committee  

эсвэл дараах хаяг руу э-мэйл илгээнэ үү: ASEAC.mail@gmail.com 

 
 

 

 
ASEAC-ийн сар бүрийн уулзалтууд олон нийтэд нээлттэй бөгөөд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэмд чухал ач холбогдолтой олон асуудлыг хэлэлцдэг. 
Уулзалт бүр дээр олон нийтийн санал бодлоо илэрхийлэх боломж нь нийгэмлэгийн 
гишүүдэд асуудлыг ASEAC-ийн анхаарлыг татах боломжийг олгодог. 
 
Уулзалт нь хэрэгцээ, ахиц дэвшилтэй холбоотой мэдээллийг тодорхойлох, хэлэлцэх, 
хуваалцах зорилготой товч танилцуулга, илтгэлүүдийг багтаадаг. 

 
Уулзалтуудад оролцсоноор та: 
• Оюутны боловсролын түнш болоход тань туслах мэдээллийг хүлээн авах; 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын эцэг эх, боловсролын мэргэжилтнүүдтэй 

харилцах; болон 
• Арлингтоны улсын сургуулиудын тусгай боловсрол, холбогдох үйлчилгээтэй 

холбоотой бодлого, хөтөлбөрийн шийдвэрийг гаргахад тусална уу. 

  Нийтийн сэтгэгдлийг би хэрхэн хийж болох вэ?  
ASEAC нь уулзалт бүрийн үеэр олон нийтээс 3 минутын санал хүсэлтийг 
хүлээн авдаг. ASEAC-ийн гишүүд зөвлөмжийг мэдээлэх, Сургуулийн зөвлөлд 
зөвлөгөө өгөхийн тулд тайлбарыг ашигладаг. 
 
• ASEAC.mail@gmail.com руу э-мэйл явуулах эсвэл өөрийн биеэр сэтгэгдлийг 

гаргаж болно. 
• Хурал эхлэхээс 15 минутын өмнө ASEAC-ийн хурал бүрийн үүдэнд 

бүртгүүлэх хуудсыг наана. 
• Санал хүсэлтийг бүртгүүлэх дарааллаар хүлээн авах бөгөөд биечлэн 

сэтгэгдэл бичсэн хүмүүст давуу эрх олгоно. 
• Олон нийтийн саналыг хурлын тэмдэглэлд тусгаж, ASEAC-ийн вэб сайтад 

байршуулна. Хүсэлтийн дагуу 
сэтгэгдлүүдийг нэрээ нууцлан бичиж болно, 
гэхдээ манай цахим шуудангийн хаяг нь 
FOIA журмын дагуу явагддаг гэдгийг 
анхаарна уу. ASEAC болон APS-ийн 
ажилтнууд олон нийтийн санал хүсэлтэд 
хариу өгөхдөө хариу өгөхгүй байгаа ч 
ажилтнуудыг дараагийн хурлаар хариу 
өгөхийг хүсч байна. 

• Орчуулагч хэрэгтэй хүн бүр эсвэл 
хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой байр руу 
Олон нийтийн санал хүсэлтийг уулзалт 
болохоос ажлын 7-оос доошгүй хоногийн 
өмнө Эцэг эхийн нөөцийн төвтэй 
703.228.7239 эсвэл prc@apsva.us хаягаар 
холбогдоно уу. 

 
 

ASEAC 
Aрлингтоны Тусгай Боловсролын Зөвлөх Хороо 

 
ASEAC ямар үүрэг гүйцэтгэдэг 
вэ? 

 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

сурагчдын  боловсролын 
хэрэгцээний талаар APS-д 
зөвлөгөө өгөх. 

 
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

сурагчдын хэрэгцээг хангах 
тэргүүлэх чиглэл, стратегийг 
боловсруулахад оролцох. 

 
• Сургуулийн зөвлөлд 

танилцуулах үе үеийн тайлан, 
зөвлөмжийг ахлагчид 
хүргүүлэх. 

 
• Сургуулийн зөвлөлд оруулахаас 

өмнө тусгай боловсрол, 
холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх 
бодлого, журмыг хянан үзэх. 

 
• Виржиниа мужийн Боловсролын 

хэлтэст ирүүлсэн APS-ийн 
жилийн төлөвлөгөөг хянана. 

 
ASEAC-ийн гишүүд хэн бэ? 
 
Гишүүд нь эцэг эх, олон нийтийн 
гишүүд, сурагчид, багш нар юм. 
 
ASEAC гишүүд: 

 
• Сургуулийн зөвлөлөөс сайн 

дурын ажилтнаар томилогдсон 
байх, 

• дээд тал нь 6 жил үйлчлэх, мөн 
• дор хаяж нэг дэд хороонд 

ажиллахыг дэмжинэ. 
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