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АРЛИНГТОН УЛСЫН СУРГУУЛИУД 

Академик Алба 
Тусгай боловсролын алба 

Танхимын ажиглалтын удирдамж, маягтууд 
 
 
Арлингтоны улсын сургуулиуд (APS) гэр бүлийн сургуулиудтай харилцах харилцааг эрхэмлэдэг. 
Гэр бүлийн оролцоо нь сурагчдын амжилт, үр дүнд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг. APS нь эцэг эх 
эсвэл тэдний төлөөлөгчдөд хүүхдийнхээ одоогийн эсвэл боломжит боловсролын хөтөлбөрт 
боломжийн хүртээмжтэй хандах боломжийг олгох үүрэгтэй. Бодлого байхгүй тохиолдолд Тусгай 
боловсролын алба Тусгай боловсролын зөвлөх хороотой хамтран анги танхимд ажиглалт хийх 
удирдамжийг боловсруулсан. 
 
 Анги танхимд ажиглалт хийх, эцэг эхийн сурагч, ажилчидтай харилцах бусад үед сурагчийн 
нууцлал, хувийн нууцыг хамгаалах эрхийг үргэлж хамгаалж, хүндэтгэнэ. Сурагчийнхаа хичээлийг 
ажиглах эсвэл ангид хийхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой эцэг эх эсвэл 
тэдний төлөөлөгчид (эцэг эхийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэй) захиралтай урьдчилан холбогдож 
уулзалт зохион байгуулна. Танхимын ажиглалтын хүсэлтийн маягт болон эцэг эхийн бичгээр 
өгсөн зөвшөөрлийг танхимын ажиглалтын хүсэлтийн маягтыг (хавсралтаас үзнэ үү) ирүүлснээр 
урьдчилан авах ёстой. Хүсэлтийг хангахын тулд бүх хүчин чармайлт гаргах боловч тодорхой 
огноо, цаг байхгүй тохиолдолд хүсэлтэд өөр цаг эсвэл огноог оруулах ёстой. 
 
Эцэг эхчүүд болон бусад төлөөлөгчдөөс сургуулийн төв оффис руу нэвтэрч орохыг хүсэж байна, 
ингэснээр APS-ийн ажилтнууд айлчлалыг хөнгөвчлөх боломжтой. Эцэг эхчүүд эсвэл тэдний 
төлөөлөгч багшийн үүрэг бол зааварчилгаа өгөх гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс багш 
хичээлээс холдож асуултад хариулна, яриа өрнүүлнэ гэсэн хүлээлт байж болохгүй. Сургуулийн 
эхний хэдэн долоо хоногт хүүхдүүд шинэ хэвшил, орчинтой танилцаж байх үед ажиглалтыг 
багасгах хэрэгтэй. Айлчлал нь сургалтын орчинд саад учруулахуйц байх, стандартчилсан шалгалт 
эсвэл шалгалтын үед ажиглалт хийхээр төлөвлөж болохгүй. Нэг (1) цаг нь сурагчийг нэг орчинд 
ажиглахад тохиромжтой хугацаа гэж тооцогддог. Танхимын ажиглалтын үеэр APS-ийн ажилтан 
ажиглагчдыг дагалдан ажиллана.  
 
Ангид ажиглалт хийхээр APS-д зочилсон бүх хүмүүс ангийн бусад сурагчдын эрхийг хамгаалах 
үүднээс Танхимын ажиглалтын нууцлалын гэрээнд (хавсралтыг үзнэ үү) гарын үсэг зурах 
шаардлагатай.  
 
Эцэг эхийн нэрийн өмнөөс ангид ажиглалт хийж буй эцэг эхийн төлөөлөгчид ажиглалтын өмнө 
Мэдээлэл гаргах маягтыг (хавсралтыг үзнэ үү) бөглөсөн байх ёстой. 
 
 
Тайлбар - Одоогоор APS-д хамрагдаагүй байгаа хүүхдүүдийн эцэг эх/асран хамгаалагчаас ангийн 
ажиглалтын хүсэлтийг Тусгай боловсролын албанд ирүүлнэ. Эдгээр тохиолдолд эцэг эх/асран 
хамгаалагчид хүүхдийн ирээдүйн багш болон APS-ийн зохих ажилтнуудтай уулзаж, ирээдүйн 
ангид зочлох цагийг хичээлийн бус цагаар төлөвлөнө. 
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Танхимын ажиглалтын хүсэлтийн маягт 

 
Танхимын ажиглалтын зорилго нь таны хүүхдийн гүйцэтгэл, одоогийн эсвэл санал болгож 
буй боловсролын хөтөлбөр, байршил, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг цуглуулах бөгөөд 
энэ нь таны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөрийн талаар шийдвэр гаргахад туслах болно. 
 
Дараах мэдээллийг бөглөнө үү, админ эсвэл албан тушаалтан зочлох талаар тантай 

холбогдох болно. 

Сурагчийн нэр: ___________________________________________________________ 

Эцэг эх/асран хамгаалагчийн нэр:__________________________________________ 

Хүсэлт гаргасан огноо: ___________________________________________________ 

Ажиглагчийн нэр, албан тушаал: ___________________________________________ 

Ажиглах танхим(ууд):_____________________________________________________ 

Ажиглалтын зорилго: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Хүссэн ажиглалт хийх  цаг/огноо:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Холбоо барих 

мэдээлэл:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ажиглалт хүссэн хүн гарын үсэг __________________________________________ 

Огноо:_______________________ 

Удирдлагын гарын үсэг___________________________Огноо:_______________________ 

 
 
 
Тайлбар: Ангийн багш эсвэл хөтөлбөрийн мэргэжилтэнтэй дараагийн хэлэлцүүлэг хийх 
шаардлагатай бол ажиглалтын талаар хэлэлцэх тусдаа цаг гаргана уу. 
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Танхимын ажиглалтын нууцлалын гэрээ 

 
Би, ________________, (Ажиглагч) хүсэлт гаргасан эсвэл _______________________, 
(Хүсэлт гаргагчийн нэр)-ийн хүсэлтийн дагуу ___________________-ийн танхим эсвэл 
хөтөлбөрийг ажиглахыг хүссэн. (Байршил) Ажиглалтын нэг хэсэг болгон би дараах 
нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. 
 
1. Би ажиглалтын явцад сурган хүмүүжүүлэх үйл явцыг тасалдуулахгүй, сурагчид, багш 

нар, туслах мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг сарниулахгүйн тулд бүх хүчин чармайлтаа 
гаргах болно. Багшийн зүгээс өөрөөр заагаагүй бол аливаа асуултын 
хэлэлцүүлэг/хариултыг хожим товлож болно. 
 

2. Боломжит зочдыг хүлээн авах, сурагчийн сургалтын орчинд саад учруулахыг 
багасгахын тулд ажиглалт бүр нэг цагаас хэтрэхгүй. 

 
3. Ажиглалтын явцад би заасан газартаа зааврын дагуу үлдэж, гар утсаа унтраана.  

 
4. Ажиглалтын явцад зураг, видео, аудио бичлэг хийхгүй. 

 
5. Би ангид байгаа бусад сурагчдын талаар ямар нэгэн таних мэдээллийг задруулах 

боломжгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна, үүнд ажигласан сурагчийн тодорхойлолт, 
тэдний боловсролын хэрэгцээ эсвэл ажиглалтын явцад гүйцэтгэлийн талаарх мэдээлэл 
багтана. 

 
6. Гэр бүлийн боловсролын эрх, хувийн нууцын тухай хуулиар би ийм мэдээлэлд 

зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх эрхгүй. Би бусад сурагчдын хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
боловсролын хэрэгцээ эсвэл миний ажиглаж буй боловсролын хөтөлбөртэй холбоотой 
аливаа мэдээллийг чандлан нууцлах болно.  

 
7. Анги танхимд ажиглалт хийх эдгээр журмыг дагаж мөрдөхгүй байх нь миний ажиглах 

эрхийг цуцлахад хүргэж болзошгүйг би ойлгож байна. 
 
 
Ажиглагчийн гарын үсэг:_________________________________________________ 
Огноо: ______________________ 
 
 
 
Тайлбар: APS нь сургуулийн хууль ёсны үйл ажиллагаанд ноцтойгоор хөндлөнгөөс 
оролцох аливаа этгээдийг хууль сахиулах байгууллагыг ашиглан зайлуулах эрхтэй. 
Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол барилгын администратор энэ тухай Удирдах албанд 
мэдэгдэнэ. 
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МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ МАЯГТ 

Огноо ______________ 
Доор шалгасан мэдээлэл нь дараах хүнд хамаарна _________________________________ 
                                                                                                     Нэр                        Төрсөн огноо 
 
Одоогийн сургууль эсвэл Арлингтонд сурч байсан сүүлийн сургууль ___________________ 
 
Би Арлингтоны улсын сургуулийн ажилтнууд болон _________________________________ 
хооронд харилцахыг зөвшөөрч байна                               Хүн/агентлаг/байгууллагын нэр 
 
______________________________________________             ________________________ 
                                     Хаяг                                                                                  Утас 
 
Энэхүү харилцаанд дор дурдсан сурагчийн боловсролын гүйцэтгэлтэй холбоотой бүртгэл 
солилцох, хэлэлцүүлгийг багтааж болно. 
 
_____ Тусгай боловсролын хөтөлбөр болон холбогдох үйлчилгээ дэх сурагчийн 
тодорхойлолт, хамрагдах эрх болон байрлуулалттай холбоотой бүх бүртгэл 
 
_____ Эмнэлгийн бүртгэл                                ______ Боловсролын үнэлгээ 
 
_____ Сэтгэл зүйн үнэлгээ                              ______ Нийгэм соёлын тайлан 
 
_____ Яриа/хэлний үнэлгээ                            ______ Мэргэжлийн эмчилгээний үнэлгээ 
 
_____ Хэл яриагаар холбогдох байдал         ______ Э-мэйл* 
 
Бусад (тодорхойлно уу) ________________________________________________________ 
 
__________________________                                   ____________________________  
            Гарын үсэг                                                              Гарын үсэг зурсаг огноо 
 
__________________________                                   ____________________________  

       Сурагчтай ямар харилцаатай                                          Нэмэлт хүчинтэй хугацаа 
 

АРЛИНГТОНЫ УЛСЫН СУРГУУЛИУДЫН ЭРХИЙН ХУГАЦАА ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРСАН 
ӨДРӨӨС ӨӨРӨӨР ЗААГААГҮЙ БОЛ НЭГ ЖИЛЭЭР ДУУСДАГ. 

 
Тайлбар: Хүлээн авсан бүх материал нь сурагчийн боловсролын бүртгэлийн нэг хэсэг 
болох бөгөөд үүнийг эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагч эсвэл хууль ёсны 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч шалгаж болно. 
*"Э-мэйл нь аюулгүй харилцааны хэлбэр биш гэдгийг анхаарна уу. Цахим шуудангаар 
илгээсэн аливаа зүйлд хувийн нууцыг хамгаалах эрхийг хүлээх ёсгүй." 
 
cc: Боловсролын бүртгэл 


