
 
 
2023 оны 2 дугаар сарын 6 
 

Хүндэт APS гэр бүлүүдээ,  
 

Арлингтон мужийн улсын (APS) 2023-24 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 5, 8-р 
ангийн сурагчдын гэрийн хаягийг баталгаажуулах зорилгоор Гэрийн хаягийг баталгаажуулах үйл 
ажиллагааг (HACP) эхлүүлж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь сурагчдын бүртгэлийг үнэн зөв 
байдлыг хангах, Виржиниа мужийн хууль тогтоомж болон элсэлтийн бодлогыг дагаж мөрдөх 
боломжийг олгоно.  
 

Өмнө нь бид шаардлагатай бол гэрийн хаягийн шалгалтыг хийдэг байсан бол энэхүү шинэ үйл 
ажиллагаа нь сургуулийн шилжилтийн гол цэгүүдийн бүх сурагчдад хаягийн шалгалтыг тогтмол 
явуулна. 
 

Одоо бид 5 болон 8-р ангийн сурагчдын гэр бүлүүдийг анх бүртгүүлэхдээ бүрдүүлж өгсөн гэрийн 
хаягийн бичиг баримтаа дахин бүрдүүлэх буюу шинэчлэх шаардлага тавьж байна. Эдгээр бичиг 
баримтыг ирүүлэх эцсийн хугацаа нь 2023 оны 3-р сарын 15 хүртэл болно. 
 

Энэхүү шинэ үйл ажиллагаа нь APS-д дараах боломжуудыг бий болгоно:  

• Файлд байгаа сурагч бүрийн бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хангах; 
• Амьдралын хүнд нөхцөлтэй сурагчдыг тодорхойлох, ингэснээр манай ажилтнууд 

шаардлагатай бол нэмэлт нөөц, тусламж үзүүлэх боломжтой болно;  
• Сурагчид ирэх хичээлийн жилд шинэ сургуульд шилжихээр бэлтгэж байгаа үед сануулах; 
• Сурагчдын Арлингтон хотод оршин суухыг баталгаажуулах шударга, дэс дараатай үйл 

явцыг хангах; 
• Виржиниа муж улсын хуулийн дагуу сурагчдадаа хамгийн сайн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд 

бид нөөцөө аль болох үр ашигтайгаар удирдаж, хуваарилж байгаа эсэхийг баталгаажуулах. 
§ 22.1-3 болон APS Сургуулийн зөвлөлийн бодлого J-5.3.30 Элсэлт. 

Сургуульд бүх бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсний дараа ажлын 10 хоногийн дотор таны бичиг 
баримтыг хүлээн авсан эсэх, мөн гэрийн хаягийг баталгаажуулахын тулд нэмэлт мэдээлэл 
шаардлагатай тохиолдолд бид тантай холбогдох болно. Та мөн ParentVUE-д нэвтэрч өөрийн 
мэдээлэл шинэчлэгдсэн эсэхийг баталгаажуулах боломжтой.  
 

Хэрэв 2023 оны 3-р сарын 15-ны дотор бичиг баримтаа илгээгээгүй эсвэл бидний зүгээс дэмжлэг 
үзүүлэх боломжтой ямарваа нэгэн хүндрэл бэрхшээл байвал бид асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
тэдгээр гэр бүлд тусламж үзүүлнэ. Хэрэв 2023 оны 5-р сарын 15-ны дотор таны гэрийн хаягийг 
баталгаажуулах боломжгүй бол 2023-24 оны хичээлийн жилд танай гэр бүлийн бүх сурагчдыг 
сургуулиас чөлөөлж, таны амьдарч буй газрын сургуульд элсэхэд тань туслах эх үүсвэрээр хангах 
болно.  
 

Энэ хичээлийн жилийн хувьд сурагчдыг сургуулиас нь хасахгүй - энэхүү заалт нь зөвхөн 2023-24 
оны хичээлийн жилд хамаарах юм. Сургуулиас хасагдсан боловч дараа нь Арлингтон мужид 
оршин суух эрхээ авсан сурагчдын гэр бүл APS-д дахин бүртгүүлэх боломжтой. 
 



 
 
Шаардлагатай бичиг баримт болон тэдгээрийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл 
энэ захидлын араас лавлаж харна уу. Хэрэв танд нэмэлт тусламж хэрэгтэй бол тухайн сурагчийн 
сургуультай холбоо барих эсвэл www.apsva.us/HACP хаягаар HACP вебсайтад зочилно уу.  
 

Биднийг дэмжиж, хамтран ажилласанд баярлалаа! 
 

Хүндэтгэсэн,  
 

 
Боловсролын Ухааны Доктор, Магистр, Мэргэжлийн зөвлөх Даррелл Сэмпсон 
Сурагчдад үйлчлэх албаны гүйцэтгэх захирал  

http://www.apsva.us/HACP


 
 

Гэрийн хаягийг баталгаажуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд 
 
APS нь анх удаа бүртгүүлэх үед шаардагдсан бичиг баримтуудтай ижил бичиг баримтуудыг шаардана. 
Сургуулиуд АНУ-ын иргэншил, нийгмийн даатгалын мэдээлэл болон иргэний харьяаллын бусад 
баримт бичгийг шаардахгүй. Энэ үйл явц нь зөвхөн APS-д суралцаж буй сурагчид одоо Арлингтон 
мужид амьдардаг гэдгийг батлах зорилготой бөгөөд APS нь бусад байгууллага, түрээсийн компани, 
төрийн байгууллага, орон сууцны удирдлагуудад таны өгсөн аливаа мэдээллийг задруулахгүй.  
 
Орон сууц өмчлөх 

• Баримт бичиг болон итгэлцлийн акт 
• Төлбөрийн баримт (хэрэв баримт хараахан бичигдээгүй бол шинэ орон сууц худалдаж авах) 
• Баримт бичиг хүсэх тухай мэдээллийг Арлингтон мужийн Газрын бүртгэлийн хэлтсийн 

вебсайтаас авах боломжтой.  

Орон сууц түрээслэх 
• Барилга эзэмшигчийн одоогийн түрээсийн гэрээ (хөлслөгч болон түрээслэгч хоёулаа гарын үсэг 

зурсан байх ёстой) 

Амьдрах хоёр дахь нөхцөл байдал - Орон сууцны баталгаа 
• Маягт А - Арлингтон мужид оршин суудаг болохыг нотлох (Арлингтоны оршин суугч эцэг 

эх/асран хамгаалагч бөглөнө) 
• Маягт Б - Одоогийн түрээсийн гэрээ (албан ёсны түрээслэгч бөглөсөн) 

 
Туслах баримт бичиг – Одоогийн хаягийг баталгаажуулахын тулд дараах бичиг 
баримтуудаас хоёрыг бүрдүүлэх шаардлагатай 

• Холбооны, муж улсын эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тайлан; тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэл; одоогийн хаягтай хүчинтэй VA жолооны үнэмлэх; одоогийн 
цалингийн болон суутгалын тайлан; одоогийн хэрэглээний төлбөр; эсвэл 
Арлингтон мужийн санхүүгийн тусламжийн баримт бичиг 

 

Нэмэлт мэдээллийг www.apsva.us/HACP хаягаар гэрийн хаягийг баталгаажуулах веб хуудаснаас 
авах боломжтой.  
 
Бичиг баримтуудыг илгээх 
Гэр бүлүүд дараах хоёр аргын аль нэгээр бичиг баримтаа илгээж болно. 

• Онлайнаар илгээх: Гэр бүлүүд мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын үүднээс зөвхөн аюулгүй 
байршуулах вебсайтыг ашиглах ёстой бөгөөд ямар ч тохиолдолд цахим шуудангаар бичиг 
баримт илгээж болохгүй. Бичиг баримтыг хүлээн авч системд бүртгэсний дараа гэр бүлүүдэд 
сургуулийн бүртгэгчээс имэйл илгээнэ. Бичиг баримтыг  www.apsva.us/HACP хаягаар аюулгүй 
байршуулах вебсайтыг ашиглан илгээх ёстой.  

• Биечлэн очих: Гэр бүлүүд бичиг баримтаа сурагчийн сургууль эсвэл Сифакс боловсролын төвд 
(2110 Вашингтон өргөн чөлөө) байрлах APS угтах төвд биечлэн ирж өгч болно. 

 

http://www.apsva.us/HACP
http://www.apsva.us/HACP


 
 
Амьдралын хүнд нөхцөл байдал 
Амьдралын хүнд нөхцөл байдлын нэг жишээ бол орон байргүй эсвэл орон гэргүй болсон гэр бүлүүд 
юм. Энэ нь зочид буудалд амьдрах, нэг газраас нөгөө газар руу нүүх, хамаатан садан, найз 
нөхөдтэйгөө хамтдаа амьдрах зэрэг амьдралын тогтвортой, хүрэлцээтэй нөхцөл байдал хангагдаж 
чадахгүй байх тохиолдолд тулгуурладаг. Орон байргүй гэж тогтоогдсон гэр бүлүүд Холбооны 
МакКинни-Вентогийн Орон гэргүй хүмүүст туслах тухай актын дагуу хамгаалалт авах эрхтэй.  
 

Хүнд гэж үзэж болох амьдралын нэмэлт нөхцөл байдлууд байдаг бөгөөд үүнийг ажилтнууд хянаж 
үзэх шаардлагатай. Бид гэр бүлүүдийг тухайн сурагчийн сургууль эсвэл APS тавтай морилно уу төвтэй 
холбогдож тусламж болон нэмэлт мэдээлэл авахыг зөвлөж байна.  
 
Холбоо барих мэдээлэл 
Нэмэлт мэдээлэл авах болон асуулт асуухыг хүсвэл тухайн сурагчийн сургуультай холбоо барих 
эсвэл www.apsva.us/HACP хаягаар гэрийн хаягийг баталгаажуулах веб хуудсанд зочилно уу. Мөн 
гэр бүлүүд APS тавтай морилно уу төвийн 703-228-8000 утсаар (3-р сонголтыг сонгоно уу) эсвэл 
registration@apsva.us хаягаар холбогдож тусламж авах боломжтой.  

http://www.apsva.us/HACP
mailto:registration@apsva.us

