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ГЭРИЙН ХАЯГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ 
Арлингтоны улсын сургуулиуд 2023-24 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 5, 8-р ангийн 
сурагчдын гэрийн хаягийг баталгаажуулах Гэрийн хаягийг баталгаажуулах үйл явцыг (HACP) 
эхлүүлж байна. Энэ нь APS-т сурагчийн бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, Виржиниагийн хууль болон 
манай элсэлтийн бодлогыг дагаж мөрдөхөд тусалдаг. 

Энэ үйл явц нь зөвхөн APS-д суралцаж буй сурагчид анхны бүртгэлийн явцад хүссэн ижил 
төрлийн бичиг баримтыг ашиглан Арлингтон каунтид амьдардаг гэдгийг батлах зорилготой юм. 
Сургуулиуд АНУ-ын иргэншил, нийгмийн даатгалын мэдээлэл болон иргэний харьяаллын бусад 
баримт бичгийг шаардахгүй; мөн APS нь бусад байгууллага, түрээсийн компани, төрийн 
байгууллага, орон сууцны эрх бүхий байгууллагад өгсөн аливаа мэдээллийг задруулахгүй, 
мэдээлэхгүй. 

 
 

АЛХАМ 1: ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ ЦУГЛУУЛАХ 

Байрны эзэн бол: 
o Гэрээ эсвэл 

Баталгаажуулалтын акт 

o Төлбөр хаасан баримт бичиг 

Түрээслэгч: 
o Одоогийн 

лизингийн 
гэрээ 

Өөр нөхцөл байдалтай бол: 
o Маягт A – Оршин суугааг батлах 

o Маягт Б – Одоогийн лизингийн гэрээ

 

 

 

АЛХАМ 2: ОДООГИЙН ХАЯГИЙГ ХАРУУЛСАН ШААРДЛАГАТАЙ ДЭМЖИХ БИЧИГ  
БАРИМТЫГ ЦУГЛУУЛАХ 
Дараахын аль нэг 2-ыг: 

o Холбооны, мужийн эсвэл үл хөдлөхийн 

татварын буцаалт 

o Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл 
o Виржиниагийн хүчинтэй жолооны үнэмлэх 

o Одоогийн цалин эсвэл суутгалын хуудас 

o Одоогийн хэрэглээний төлбөр 
o Арлингтон каунтигийн санхүүгийн туслалцааны 

бичиг баримт 

 
 

 

Бичиг баримтыг өгөх сүүлийн хугацаа 2023 оны 3-р сарын 15. 
Бид гэр бүлүүдтэй хамтран ажиллаж аливаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах, асуудлыг 
шийдвэрлэх болно. Хэрэв бид 2023 оны 5-р сарын 15-ны дотор таны гэрийн хаягийг 
баталгаажуулах боломжгүй бол 2023-24 оны хичээлийн жилд таны сурагчийг (мөн бүх дүү нарыг) 
татан авч, таны одоо амьдарч буй сургуулийн системд элсэхэд тань туслах эх үүсвэрээр хангах 
болно. 

АЛХАМ 3: БИЧИГ БАРИМТЫГ ӨГӨХ 

 

o  

o  

 
Бүх бичиг баримтыг танай сургуульд ирүүлсэний дараа APS ажлын 10 хоногийн дотор таны бичиг 
баримтыг хүлээн авсан эсэх, мөн гэрийн хаягийг баталгаажуулахын тулд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай 
бол тантай холбогдох болно. Та мөн ParentVUE-г сонгосноор таны мэдээлэл хэзээ шинэчлэгдсэнийг 
баталгаажуулах боломжтой. 
Нэмэлт мэдээлэл эсвэл асуулт байвал хүүхдийнхээ сургууль эсвэл APS тавтай морилно уу төвийн 703-228-
8000 (сонголт 2) эсвэл regisīraīion@apsva.us утсаар холбогдоно уу. 

https://www.apsva.us/HACP

