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703-228-7670 

 

AРЛИНГТОН УЛАМЖЛАЛТ СУРГУУЛЬ • ats.apsva.us 
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TBA, Захирал 

115 Өмнөд хуучин Глебе зам, 22204 

703-228-5820 
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Мишелл МакКарти, Захирал 

3700 Хойд Делавар гудамж, 22207 
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703-228-8871 
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Карлос Рамирез, Захирал 

1306 Өмнөд Куйнси гудамж, 22204 
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TBA, Захирал 
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Арлингтоны улсын сургуулиудад тавтай морил - таныг энд байгаад бид баяртай байна! Таны хүүхэд 
намрын улиралд Цэцэрлэгийн өмнөх хөтөлбөр, цэцэрлэг эсвэл бага ангид элсэх гэж байгаа тул бид таны 
хүүхдийн хувьд шилжих явцыш жигд байлгахыг бидний зүгээс хүсэж байна. Арлингтонд бид каунти даяар 
хэд хэдэн сонголт бүхий сурч боловсрох, нийгэмд тустай хөршийн бага сургуулиудтай болсон нь азтай 
явдал билээ. 

Энэхүү гарын авлага нь ирэх саруудад таны хүүхдэд өгөх боломж, сонголт, каунти даяар бүртгүүлэх 
үйл явц, өргөдөл гаргах хугацааны талаар мэдээлэл өгөх замаар танд туслах зорилготой юм. 
Сургуулиудын сонголтыг судлахдаа хүүхдийнхээ өвөрмөц чанарыг санаарай. Ингэснээр та хүүхдийнхээ 
авьяас, сонирхол, сорилтод хамгийн сайн нийцсэн сургууль, хөтөлбөрийг олж, ирээдүйд амжилтанд 
хүргэх болно. 

Бид бага сургуулиудынхаа бүх хөтөлбөрөөр бахархдаг. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь хүүхдийн хэрэгцээг 
бүхэлд нь хангах зорилготой юм. Бидний эрхэм зорилго бол бүх сурагчдыг аюулгүй, эрүүл, дэмжлэг 
үзүүлэх сургалтын орчинд сурч, хөгжихийг баталгаажуулах явдал юм. Эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн тулд 
APS нь бүх гэр бүлийг сургуулийн нийгэмлэгт хүлээн авч, үр дүнтэй харилцаж, сурагчдын амжилтыг 
дэмжиж, сурагч бүрийг сурталчилж, ажилтнууд болон гэр бүлийнхэнтэйгээ үүрэг хариуцлагаа хуваалцаж, 
олон нийттэй хамтран ажиллах болно. 

Мөн энэ боломжийг ашиглан хүүхдийнхээ дунд, ахлах анги болон түүнээс цааш суралцах чиглэлийн 
талаар одооноос бодож эхлэхээрэй гэж танаас хүсэх байна. Хэдийгээр энэ нь хэтийн хэрэг мэт боловч 
бага сургуульд гаргасан шийдвэр нь ирээдүйн боломжууд, тэр дундаа дунд боловсролын дараах 
боловсрол, карьер зэрэгт нөлөөлдөг болохыг судалгаа харуулж байна. Зөв чиглэлд өчүүхэн түлхэц өгөх 
нь өндөр хүлээлтийг бий болгож, таны хүүхдийг бүрэн чадавхидаа хүрэхэд нь туслах болно гэдгийг бид 
мэднэ. Манай Академик төлөвлөлтийн www. apsva.us/academicplanning вэб хуудсанд зочилж, өнөөдрөөс 
боломжуудыг судалж эхлээрэй. 

Хүүхдийнхээ шинэ сургуульд дасан зохицохын хэрээр гэр бүлүүдийг сургуулийн захирал, зөвлөх, багш 
нартайгаа хүүхдийнхээ ирээдүйн талаарх бодол санаа, хүсэл тэмүүллийн талаар ярилцахыг миний зүгээс 
зөвлөдөг. Сургуулийн зөвлөгч бол таны хүүхэд сурлагын сонирхлыг судлахын тулд уулзаж эхлэх хамгийн 
сайн хүн юм. Манай сургуулийн хамт олон таны хүүхдийн сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэхийн тулд 
тантай хамтран ажиллахыг тэсэн ядан хүлээж байна. 

Та www.apsva.us эсвэл манай олон нийтийн мэдээллийн сувгаар дамжуулан хамгийн сүүлийн үеийн 
APS-ийн мэдээг цаг тухайд нь алаарай. Мөн вэбсайтын "APS-тай хамтран ажиллах" хэсэг нь олон нийтийн 
оролцооны одоогийн боломжуудын талаарх мэдээллийг олж авах, санал хүсэлт өгөхөд хялбар болгодог.  
APS үргэлжлүүлэн хөгжиж, сурагчидынхаа ирээдүйг эерэгээр тодорхойлох шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа 
тул олон нийтийн санал бодол, зохицуулалттай хамтын ажиллагаа нь үйл явцын чухал хэсэг юм. Таны 
хүүхдийн APS-д сурсан сургуулийн туршлагаа баяжуулж, амжилттай болгохын тулд бид тантай хамтран 
ажиллахдаа баяртай байна. 

 
Хүндэтгэсэн, 

 

 
Франциско Дюран, 
Боловсролын Ухааны 
Доктор 

Эрхлэгч 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.apsva.us/
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Цэцэрлэгийн Хөтөлбөр 
 

 

 
Арлингтоны Улсын Сургуулиуд (APS) нь өндөр чанартай, 
хөгжилд нь тохирсон цэцэрлэгийн хөтөлбөрийг санал 
болгодог. Энэхүү бүтэн өдрийн хөтөлбөр нь хүүхдүүдийн 
сэтгэл хөдлөл, нийгэм, бие бялдар, эрдэм шинжилгээний 
хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн бөгөөд Виржиниа мужийн 
стандарт, APS-ийн сургалтын хөтөлбөр, APS-ийн шилдэг 
туршлага дээр суурилдаг. APS Цэцэрлэгийн Хөтөлбөрөөс 
эцэг эхчүүд болон олон нийт юу хүлээж болохыг доор 
тайлбарлав. 
БАГШ НАР БА ХҮҮХДҮҮД 

• Мэргэшсэн багш, мэргэжлийн ур чадварыг 
тасралтгүй дээшлүүлдэг анги танхимууд 

• Хүүхдүүд, ажилтнууд хоорондын эерэг, хэлээр баялаг 
харилцаа холбоо 

• Анги доторх олон нийтийн хөгжлийг дэмжих 
туршлага 

АНГИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

• Хүүхдийн сонирхол, хэрэгцээг хангахад чиглэсэн 
бүхэл бүтэн бүлэг, жижиг бүлгийн болон 
ганцаарчилсан хичээл, үйл ажиллагааны тэнцвэр 

• Яаралтай бичиг үсэг тайлах заавар (хэвлэмэл, 
авиа зүй, үсэг - авианы тухай ойлголт), математик, 
нийгэм судлал, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд 

• Хөгжим, биеийн тамир, урлаг, номын сангийн 
мэргэжилтнүүдийн зааварчилгаа 

• Хэл, үгсийн санг хөгжүүлэх туршлага, материал, 
харилцан яриа, үйл ажиллагаа 

• Математикийн ойлголтууд бусад ойлголттой хэрхэн 
холбогдож байгааг олж мэдэхэд хүүхдүүдэд зориулсан 
туршлага (жишээ нь, хэмжих, жинлэх) 

• Хүүхдүүдэд зориулсан захидал, дуу, шүлэг, 
үлгэртэй ажиллах боломжууд 

• Хуваалцсан, удирдан чиглүүлсэн, бие даан унших, 
бичих боломж 

• Багш нар өдөр бүр янз бүрийн текстээс чангаар 
уншдаг 

• Хүүхдэд зориулсан тоолох, ангилах, 
эрэмбэлэх, ангилах, тааруулах, туршилт хийх 
боломжууд 

• Нээлттэй асуултуудад хариулж, сэтгэн бодох 
чадварыг өргөжүүлэх боломж 

• Мэдрэхүйн болон моторт чадварыг хөгжүүлдэг 
туршлага (сайн ба нийтийг хамарсан) 

• Завсарлага 
ХОЛБОО ХАРИЛЦАА 

• Сургууль, анги ба гэр хоорондын тасралтгүй холбоо 
харилцаа 

АНГИЙН ОРЧИН 

• Хэвлэмэл материалаар баялаг, сайн тоноглогдсон 
анги танхимууд нь хэрэг бүртгэл, хяналтыг дэмжих 
зорилготой 

• Хүүхэд бүрийн соёл, хэл, үндэс угсаа, гэр бүл, 
чадварыг дээдэлсэн 

• Аюулгүй орчин 

Хүүхдээ Цэцэрлэгт 
Бэлтгэх нь 

 

 

Таны хүүхэд бага сургуулийн эхний жил дөхөж байгаа энэ 
үед та цэцэрлэгт шилжих шилжилтийг жигдрүүлэхэд 
хүүхэддээ тусалж болох олон ур чадвар бий. 
Хүүхэддээ өдөр бүр ном уншиж өгөөрэй. Хүүхдэдээ 

чангаар уншиж өгснөөр хэл яриа, үгийн сан, ойлголтын 
мэдлэгийг хөгжүүлдэг бөгөөд энэ нь сургуульд 
амжилтанд хүрэхэд чухал ач холбогдолтой юм. 

Цагаан толгойг сургаарай. Төрөл бүрийн "цагаан толгойн 

дуу" дуул. 
Цагаан толгойн оньсого, соронзон үсгээр тогло. Цагаан 
толгойн ном унш. Гэртээ тодорхой үсгээр эхэлсэн 
зүйлсийг хайж ол. 

Хүүхэдтэйгээ хүрээлэн буй орчин, үйл ажиллагааных нь 
талаар ярилц. Таны хүүхэд нийтлэг зүйлсийн нэрийг 
мэддэг байх ёстой бөгөөд тэдгээрийн талаар тантай 
ярилцах чадвартай байх ёстой. 

Хүүхдээ сонсоорой. Таны хүүхэд бодол санаагаа 

тодорхой илэрхийлж, үйл явдлыг зохих дарааллаар нь 
дахин хэлэх чадвартай байх ёстой. 

Хамтдаа дуу дуулж, хүүхдийн шүлэг уншаарай. 
Бүгдийг тоолоорой. Тоглоом, гал тогооны хэрэгсэл, 

хувцасны эд зүйлсийг хатаагчаас гарч ирэхэд нь тоол. 
Тоо бүрийг чангаар хэлэх үед хүүхэддээ объект руу 
зааж, хөдөлгөж тоолоход нь тусал. Янз бүрийн газраас 
эхэлж урагшлуулж, ухрааж тоол. 

Гэр ахуйн эд зүйлсийг ангилаарай. Таны хүүхэд 

тоглоом, хувцсаа цэгцэлж байх үед аль эд зүйлс, яагаад 
хамт байх ёстойг ярилц. Хүүхдээ гэр ахуйн бусад эд 
зүйлсийг өнгөөр, хутганы хэрэгслийг төрөл, хэлбэрээр 
нь, зоосыг мөнгөн тэмдэгтээр нь ангилахыг дэмж. 

Хэмжээ, хэлбэрийг тодорхойлоорой. Хүүхэдтэйгээ 

тоглохдоо аливаа зүйлийг хэлбэр, хэмжээгээр нь 
тодорхойл. "Надад шоо дөрвөлжин элсэн чихэр өгөөч.” 
"Шүүгээнээсээ хамгийн том үр тарианы хайрцгийг ав.” 

Хайлтын дэвтэртэй байгаарай. Хүүхэддээ хамтдаа 

хийсэн үйл ажиллагааныхаа зураг, тэмдэг 
цуглуулахыг зөвшөөр. Хүүхдийнхээ зааж өгсөн үйл 
ажиллагааны талаар бич. Үүнийг хамтдаа уншаарай. 

Төрөл бүрийн материал дээр хайч хэрэглэхийг хүүхдэдээ 
зөвшөөр. Хүүхдэдээ хайч барьж, ашиглах зөв арга 
замыг зааж өг. 

Хүүхэддээ суралцах нь хөгжилтэй гэдгийг дараах 

үйлдлүүдийг ашиглан харуулаарай: 

• гэр ахуйн эд зүйлсийг цэгцлэх, 

• хөнгөн зууш, хоол бэлтгэх, 

• ургамал тарих, ба 

• үг, тоо, өнгө бүхий тоглоом тоглох. 
Хүүхэддээ дараах зүйлсийг хийж тустай зуршилтай болохыг 
нь дэмжээрэй: 

• эд юмсыг хураах, 

• зааврыг дагах, 

• энгийн ажил хийх, 

• үе тэнгийнхэнтэйгээ хамтран ажиллаж, тоглох, 

• хуваарийг дагаж мөрдөх, мөн 

• тусламжгүйгээр хувцаслах. 
Хүүхдийнхээ сургуульд орохтой холбоотой ямар нэгэн 

санаа зовоож буй асуудлын талаар ярилцаарай. Санаа 

зовох нь зүйн хэрэг боловч бүх зүйл сайхан болно гэж 
хүүхдээ тайвшруулаарай. Хүүхдийнхээ санаа зовоосон 
асуудлыг багштай нь хуваалцаарай. 
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Хүүхдээ Арлингтоны Улсын сургуулиудад бүртгүүлэх  нь  
 

 
НАСНЫ ШААРДЛАГА 

 
Есдүгээр сарын 30-наас өмнө таван нас хүрсэн 

хүүхдүүд цэцэрлэгт орж болно. Дараагийн хичээлийн 
жилийн бүртгэл хоёрдугаар сарын 1-нээс эхэлнэ. 
Бүртгүүлэх эцсийн хугацаа гэж байхгүй. Гэхдээ эцэг 
эхчүүдийг эрт бүртгүүлэхийг уриалж байна. Хүүхэд 
элсүүлэхийн тулд бүх бүртгэл, эрүүл мэндийн 
шаардлагыг хангасан байх ёстой. Цэцэрлэгт хамрагдахыг 
зөвлөдөг ч хуулиар шаарддаггүй. Гэсэн хэдий ч хэрэв та 
хүүхдээ бүртгүүлэхгүй гэж шийдсэн бол сургуулийн 
системд бичгээр мэдэгдэх ёстой. Хэрэв таны хүүхэд 
есдүгээр сарын 30 гэхэд зургаан нас хүрэх юм бол 
Виржиниа мужийн хуулиар хүүхдээ сургуульд оруулахыг 
шаарддаг. 

Хамрагдах эрх, насны шаардлага болон өргөдөл гаргах 
үйл явцын хувьд Хуудас 12-т байгаа Цэцэрлэгийн өмнөх 
хөтөлбөрийн сонголтыг үзнэ үү. 
ХААНА БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ 

• Онлайнд apsva.us/register 

• Ойролцоох бага сургууль эсвэл хүүхдийнхээ 
элсүүлсэн сургуульд. 

• APS төвд Даваагаас Баасан гараг хүртэл 8:00-15:00 
цагийн хооронд тавтай морилно уу. 
703-228-8000 руу залгах эсвэл дараах хаягаар 
schooloptions@apsva.us э-мэйл илгээж уулзалт 

товлоорой. 
ХҮҮХДЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХЭД ТАНЬ ШААРДЛАГАТАЙ 
БИЧИГ БАРИМТ 

• Хүүхдийн нас, хууль ёсны нэрийг нотлох баримт - төрсний 
гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар. Хэрэв эцэг 
эх/асран хамгаалагч нь төрсний гэрчилгээний 
баталгаажсан хуулбарыг гаргаж өгөх боломжгүй бол 
Баталгааг бөглөх ёстой. APS нь Баталгааны хуулбарыг 
хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх эрхтэй. 

• Сурагчийн эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагч 
нь Арлингтон мужид амьдардаг болохыг нотлох баримт 
- түрээс эсвэл байшин худалдаж авсан баримт бичиг 

• Өөр эсвэл улсын сургуулийн тогтолцооны албан ёсны 
сургуулийн бүртгэл хэрэв байгаа бөгөөд боломжтой 
нөхцөлд 

• Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд, цэцэрлэгийн 
сурагчид болон 1-5-р ангийн шинэ сурагчид сургуульд 
орохоос өмнөх 12 сарын дотор хийлгэсэн биеийн 
үзлэг, 12 сарын дотор хийсэн сүрьеэгийн илрүүлэг 
шинжилгээнд хамрагдсан эрүүл мэндийн мэдээлэл, 
үүнд дархлаажуулалтын шинэчилсэн бүртгэл орно. 
Виржиниагийн улсын сургуулийн өөр системээс APS 
руу шилжиж буй сурагчид эдгээр алхмуудыг давтах 
шаардлагагүй байдаг. Сургуулийн бүртгэгчээс 
лавлана уу. Арлингтоны улсын сургуулиудад 
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдүүд 
цэцэрлэгт хамрагдаж эхэлснээс хойш 12 сарын дотор 
бие махбодийн үзлэг, туберкулины эрсдлийн үнэлгээ 
хийлгэх шаардлагатай хэвээр байна.  Хүүхдүүд 
суруульд ороход тавигдах эрүүл мэндийн шаардлагыг 
хангах хүртэл сургууль эхлүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. 
(Эрүүл мэндийн шаардлагыг доороос үзнэ үү.) 

• Сурагчийн бүртгэлийн маягтыг бөглөсөн байх 
ёстой. Энэ маягтыг Арлингтоны аль ч сургуульд эсвэл 
apsva.us/register гэсэн APS вэбсайтын "Бүртгэл" хэсгээс 
авах боломжтой. 

 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШААРДЛАГА 

1. Сурагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл (үзлэг, 
дархлаажуулалт, сүрьеэгийн үзлэг) зэргийг заавал 

Арлингтоны аль ч сургуульд apsvaus/register дахь 

“Бүртгэл” хэсэгт онлайнаар боломжтой байдаг 
Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлийн сургуулийн 
элсэлтийн эрүүл мэндийн маягт гэдгээр дамжуулан 

өгөх ёстой. 

Эсвэл APS Тавтай морил төвийн 703-228-8000 
утсаар залган өгч болно. Биеийн үзлэгийг 
лицензтэй эмч, сувилагч эсвэл зохих хяналтанд 
байгаа эмчийн туслах, сургуульд орохоос өмнө 12 
сарын дотор хийх ёстой. Дархлаажуулалтын 
бүртгэлд дархлаажуулалт бүрийн сар, өдөр, 

жилийг бичнэ. 

 

2. Сургуульд ороход тавигдах дархлаажуулалтын 
шаардлагыг  www.vdh.virginia.gov/immunization/ 
requirements гэдгээр олж авч болно. Дархлаажуулалтад 

хоцорсон сурагчид хамгийн бага шаардлагыг хангасны 
дараа (цэцэрлэгт нэг тун DTaP/DTP, Hib, гепатит В, MMR 
[цэцэрлэгт шаардлагатай 2 тун], PCV, IPV, салхин цэцэг 
[цэцэрлэгт шаардлагатай 2 тун шаардлагатай]) 
хичээлдээ орж болно. Эдгээр шаардлагыг хангасан 
сурагчид болзолтойгоор хамрагдах бөгөөд гүйцэх 
хуваарийн дагуу бүрэн шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

3. Өмнө нь сүрьеэгийн илрүүлэг шинжилгээг Виржиниа 
мужийн өөр сургуульд хийлгээд шилжиж ирэхээс 
бусад тохиолдолд сургуульд элсэхээс өмнөх 12 
сарын дотор хийсэн сүрьеэгийн (сүрьеэгийн) 
илрүүлэлтийн баримт бичиг шаардлагатай. 

Сүрьеэгийн илрүүлэг болон/эсвэл шинжилгээг 

АНУ-д эсвэл АНУ-ын байгууламжид хийж гүйцэтгэсэн 
байх ёстой бөгөөд лицензтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн 
(эмч, сувилагч, бүртгэлтэй сувилагч эсвэл эмчийн 
туслах) баталгаажуулж, гарын үсэг зурсан байх ёстой. 
Үзлэг нь шинж тэмдгүүдийн үзлэг, эрсдлийн үнэлгээ, 
шаардлагатай бол сүрьеэгийн арьсны сорил эсвэл 
сүрьеэгийн цусны шинжилгээний үр дүнг (ихэвчлэн 
"IGRA" гэж нэрлэдэг) багтаасан байх ёстой. 

 

Асуултыг Арлингтоны сургууль бүрийн сувилагч, 
Сургуулийн эрүүл мэндийн албанаас 703-228-1651 
дугаарын утсаар хариулах эсвэл Сургуулийн эрүүл 
мэндийн вэбсайт болох apsva.us/schoolhealth руу зочилж 
болно. Нэмэлт мэдээлэл болон бүртгүүлэхэд 

шаардлагатай бүх маягтыг авахыг хүсвэл APS вэб сайтын 
apsva.us/register,"Бүртгэл" хэсэгт очно уу. 

mailto:schooloptions@apsva.us
http://www.vdh.virginia.gov/immunization/
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Бага Сургуулийн Сонголт  
 
Бүх сурагчид өөрсдийн оршин суугаа тодорхой ирц/заагаар 
тогтоосон хөршийн сургуульд элсэх баталгаатай. 
Хүүхдийнхээ ойр орчмын сургуулийг тодорхойлохын тулд 
арын нүүрэн дээрх Бага сургуулийн байршил, заагийн 
зургийг харна уу; APS вэб сайт аpsva.us/boundaries руу 
очих эсвэл 703-228-8000 руу залгаарай. Сурагчид 
Сургуулийн удирдах зөвлөлд жил бүр гаргадаг 
шинэтгэлийн үндсэн дээр сонголттой сургуульд эсвэл 
шилжүүлгийг хүлээн авч буй хөршийн сургуульд 
шилжүүлэх хүсэлт гаргаж болно. 
СОНГОЛТЫН СУРГУУЛИУД 

Тус мужийн бүх сурагчид Арлингтоны уламжлалт 
сургуульд (ATS) өргөдөл гаргах эрхтэй. Бүх сурагчид 
Кэмпбелл бага сургууль эсвэл Арлингтоны Монтессори 
улсын сургуульд төсөлд суурилсан Экспедицийн 
сургалтын боловсролын хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. 
2022-23 оны хичээлийн жилийн онлайн сонголтын 
сургуулиудын өргөдлийг дээр дурдсан аль ч сургууль 
эсвэл хөтөлбөрт гаргах ёстой. 

Сурагчид мөн хөрш орчмын сургуульд үндэслэсэн 
Клэйрмонт болон Эскуела Кид байрладаг Хос хэлний 
(Испани, Англи) хөтөлбөрүүдийн аль нэгэнд хамрагдах 
боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол, 703-228-8000 
руу залгах эсвэл apsva.us/school- options руу орж үзнэ үү. 

Аль нэг сургууль, хөтөлбөрт хамрагдаж, нэг милээс хол 
зайд амьдардаг сурагчидад автобусаар үйлчлэх 
боломжтой. 

Бага сургуулийн сонголтууд болон 2022-23 оны 
хичээлийн жилд өргөдөл гаргах үйл явцын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 703-228-8000 утсаар 
холбогдож эсвэл apsva.us/school-options хаягаар орж 
аваарай. 
ХӨРШИЙН СУРГУУЛЬД ШИЛЖҮҮЛЭХ 

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн бодлогын J-5.3.31-д 
заасны дагуу хөршийн сургуулиуд санхүүгийн хязгаарлалт, 
хүчин чадлын хязгаарыг харгалзан аль болох шилжүүлгийг 
хүлээн авдаг.  2022-23 оны хичээлийн жилд шилжүүлэг 
хүлээн авч буй ойр орчмын бага сургуулиудын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 703-228-8000 дугаарт залгаж 
эсвэл apsva.us/school-options гэсэн APS вэб сайтын 
"Сонголтууд ба шилжих" хэсэгт очиж үзээрэй. 

Сургуулийн Мэдээлэл Өгөх 
Уулзалт ба Шилжих Үйл Явц 
 

2022-2023 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгийн 5-р анги 
эсвэл хөршийн сургуульд шилжүүлэх хүсэлт гаргах 
хугацаа 2022 оны 2-р сарын 1-ний 16 цагаас 4-р сарын 
15-ны 16 цаг хүртэл байна. 

Сонголтын сургуулиудын өргөдөл ба Хөрш сургууль 
руу шилжих өргөдлийг 2022 оны 4-р сарын 15-ны 16:00 
цагийн дотор Онлайн өргөдлийн порталаар дамжуулан 
бөглөсөн байх ёстой. Сонголтын сургуулиудын өргөдөл ба 
Хөрш сургууль руу шилжих өргөдлий англи, испани хэл 
дээр өгсөн бөгөөд APS вэб сайтын apsva.us/school-
options-ийн "Сонголтууд ба шилжүүлэг" хэсгээс онлайнаар 
авах боломжтой. Онлайн анкет бөглөхөд тусламж авахыг 
хүсвэл 703-228-8000 утсаар Тавтай Морил төвтэй холбоо 
бариарай. 

 

Цэцэрлэгийн өмнөх (Pre-K) хөтөлбөрийн сонголтуудыг 13-р 
хуудаснаас үзнэ үү. 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УУЛЗАЛТ 

Эцэг эхчүүдийг хөршийн сургууль эсвэл өргөдөл 
гаргасан сонголтын сургууль эсвэл хөтөлбөрт мэдээлэх 
өгөх уулзалтад оролцохыг зөвлөж байна. 

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын 
улмаас бүх сургуулиудад виртуал мэдээллийн уулзалт 
зохион байгуулна. Бүх уулзалт 

apsva.us/school-options/elementary-school-choices/elementary-
school-info-sessions/ 

хаягаар бичсэн байх бөгөөд онлайнаар үзэх боломжтой. 



6  

Өргөтгөсөн Өдөр Хөтөлбөр  
 

Арлингтоны улсын сургуулиудын өргөтгөсөн өдрийн 
хөтөлбөр нь эцэг эх нь ажилтай, сургуульд сурч байгаа 
эсвэл хөдөлмөрийн чадваргүй бага ангийн сурагчдад 
зориулсан сургуулийн өмнөх болон дараах төлөвлөгөөт 
хөтөлбөрийг гэр бүлүүдэд олгодог үйлчилгээ юм. 
Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөр нь хүүхэд бүрийн хэрэгцээ, 
сонирхолд нийцсэн аюулгүй, хяналттай, хөрөнгө босгох 
үйл ажиллагааг санал болгодог. Хөтөлбөрт APS-ийн 
ажилтнууд ажилладаг бөгөөд бага сургууль бүр дээр 
байрладаг. 

Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрүүд нь тогтмол хуваарьт 
хичээлийн бүх өдрүүдэд, зуны сургуультай (зуны 
сургуулийн тодорхой газруудад) хамтран ажилладаг. 
Хөтөлбөрүүд өглөөний 7 цагт нээгдэж, хичээл эхлэх 
хүртэл ажиллана. Хөтөлбөрүүд сургууль тарах үед дахин 
нээгдэж, 18:00 цаг хүртэл ажиллана. Хэрэв сургуулиуд 
товлосон цагаасаа эрт хаавал (жишээлбэл, цаг агаарын 
тааламжгүй байдлын улмаас) Өргөтгөсөн өдрийн 
хөтөлбөрүүд 16:00 цагт хаагдана. 

 

СОНГОГДОХ ЭРХ 

Сурагчид 9-р сарын 30-ны дотор Арлингтон Улсын 
Сургуулиудад бүртгүүлж, сургуулийн насны шалгуурыг 
хангасан байх ёстой.  Өрх толгойлсон эцэг эх/асран 
хамгаалагч, эсвэл эцэг эх/асран хамгаалагч нь ажилтай, 
сургуульд сурдаг эсвэл хөдөлмөрийн чадваргүй байх 
ёстой. Хэрэв эцэг эх нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол 
баримт бичгийг бүрдүүлэх ёстой. Өргөтгөсөн өдрийн 
бүртгэлийн мэдээллийг хүүхэд Өргөтгөсөн өдрийн 
хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө жил бүр бөглөж, 
баталгаажуулах ёстой. 

 

БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 

Бүртгэл 2022 оны хавар эхэлнэ. Зар, мэдээллийг APS 
болон Өргөтгөсөн өдрийн вэбсайтууд болон бусад APS 
холбоо харилцааны платформуудаар (apsva.us/extday) 
дамжуулан түгээх болно. 

Өргөтгөсөн өдрийн төв оффис нь Арлингтон, 
Виржиниа 22204, Вашингтон өргөн чөлөөний 2110, 
Sequoia Plaza 2, Syphax боловсролын төв дээр 
байрладаг. Нэмэлт 

мэдээлэл болон асуултыг "Өргөтгөсөн өдрийн төв 
оффис"-той 703-228-8000 утсаар эсвэл 
extended.day@apsva.us цахим шуудангаар холбогдож 
авна уу. 

APS-ийн Бага Сургуулиуд 
Бүх сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс  

магадлан итгэмжилсэн. 

 
 

 

АБИНГДОН БАГА СУРГУУЛЬ 
Үлгэр жишээ гүйцэтгэлийн шагнал 2019 он 
GIFT Төсөл – Дүрслэх урлаг, технологиор дамжуулан 
зааварчилгаа авах 
Дэвид Хорак, Захирал  
703-228-6650 

 

Абингдон бага сургууль 
нь сургалтынхаа 
туршид дээд түвшний 
сэтгэлгээ, суралцахад 
талархал, урлагийн 
интеграцчлалыг 
ашиглах, бичиг үсгийн 
шинэлэг стратегийг 
хөтөлбөрүүд  

чухалчилдаг. Кеннеди 
төвийн CETA (Урлагаар дамжуулан боловсролыг өөрчлөх) 
сургуулийн хувьд урлагийн интеграци нь заах, сурах үйл 
ажиллагаанд урлагийг оруулан сургалтын хөтөлбөрийг 
онцолдог. Сурагчид сургалтын хөтөлбөрт урлаг, 
технологийг нэгтгэх замаар мэдлэг, ойлголтыг бий болгох 
бүтээлч үйл явцыг ашигладаг.  Абингдон нь Амьд түүх, 
Шинжлэх ухааны лаборатори, Театрын урлагийн 
чиглэлээр мэргэшсэн ангиудыг сургах замаар сургууль 
даяар урлаг, технологийн интеграцийг сайжруулдаг. GIFT 
төсөл нь сурагчидыг бодит ертөнцийн асуудлуудыг 
шийдвэрлэхийн тулд олон төрлийн оюун ухааныг 
ашиглахыг уриалдаг. 

Абингдон бага сургууль нь сургуулийн хэмжээнд олон 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэр бүлүүд хүүхдийнхээ 
боловсролд идэвхтэй оролцохыг уриалж, хүүхэд бүрийг 
насан туршийн суралцагч болоход нь урамшуулах 
зорилготой сургалтын туршлагыг дэмжихийг уриалдаг. 

АРЛИНГТОН ШИНЖЛЭХ УХААНД ТӨВЛӨРСӨН 
СУРГУУЛЬ 
Судалгааны станцын интерактив лаборатори. Үлгэр 
жишээ гүйцэтгэлийн шагнал 2019 он 
Боловсролын Зөвлөл, 2013-19 оны шилдэг шагнал 
Боловсролын Зөвлөлийн дээд амжилтын шагнал 2020 он 
 Интелийн үндэсний шилдэг сургууль 
Мэри Э.Бегли, Захирал 
703-228-7670 

 

Арлингтоны Шинжлэх 
ухаанд төвлөрсөн 
сургуулийн (ASFS) 
хөтөлбөр нь шинжлэх 
ухааны агуулга, үйл 
явцын талаар өргөн 
хүрээний ойлголтыг 
лавлагаанд 
суурилсан 
сургалтаар 
дамжуулан хөгжүүлэх 
зорилготой юм. 

Сурагчдын сэтгэн бодох, дүн шинжилгээ хийх, 
эргэцүүлэн бодох, асуудал шийдвэрлэх, таамаглах 
чадварыг хөгжүүлэхэд байгалийн эрэл хайгуулын аргыг 
ашигладаг тул шинжлэх ухааныг бүх сургалтын 
хөтөлбөрийг заах хурдасгуур болгон ашигладаг. 

mailto:extended.day@apsva.us
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Нэмж дурдахад шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, 
математик (STEM) нь бүх заах аргыг хүргэхэд нэгдсэн 
байдаг. Сурагчдыг нарийн төвөгтэй аргыг шийдвэрлэхийн 
тулд янз бүрийн стратеги ашиглахыг дэмждэг. 

ASFS философи нь олон талт байдал, өвөрмөц 
байдлыг тэмдэглэдэг. Гарднерийн есөн олон оюун ухааны 
онолыг ангид хэрэгжүүлдэг болохоор олон нийтийн дунд 
болон нийгэмд үнэлдэг ур чадварыг сурталчлахад 
анхаардаг.  Энэхүү арга барил нь сурагчдад өөрсдийн 
сурах үүрэг хариуцлагыг аажмаар хүлээх боломжийг 
олгодог. 

ASFS нь олон сорилттой туршлагаар баяжуулсан 
хүчирхэг эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийг санал болгодог. 
Ингэснээр сурагчид ирээдүйг бүтээж буй жинхэнэ залуу 
эрдэмтэд болох юм. 

 

АРЛИНГТОН УЛАМЖЛАЛТ СУРГУУЛЬ 
Үндэсний цэнхэр туузат сургууль 2004, 2012, 2019 
US News болон Дэлхийн Мэдээ, Нишегийн зүгээс 2019 
онд Виржиниа дахь №1 бага сургуулиар нэрлэсэн 
Боловсролын шилдэг байдалд зориулсан захирагчийн 
шагнал 2008-12 он 
Боловсролын Зөвлөлийн Хүндэт амжилтын шагнал 
2016, 2019 он 
Боловсролын Зөвлөлийн Дээд амжилтын шагнал 2020  
Холли Хауторн, Захирал 
702-228-6290 

 
1978 онд байгуулагдсан 
ATS нь үндэсний 
хэмжээнд танигдсан 
каунтигийн хэмжээний 
бага сургууль бөгөөд 

Арлингтоны бүх 
хөршийн хэсгээс 25 
илүү улсыг 
төлөөлөн ирдэг 
сурагчдаа 

угтан авдаг. ATS-ийн амжилт нь Амжилтын цагаан толгой 
дээр төвлөрсөн боловсролын уламжлалт арга барилд 
суурилдаг: Академик, Зан төлөв, Зан чанар; бие даасан 
ангиудад бүх үндсэн хичээлийг зааж буй ангийн багш нар; 
бүх ангийн эцэг эхчүүдэд тогтмол гэрийн даалгавар, 
сурагчдын ахиц дэвшлийн долоо хоног тутмын тойм; 
ангийн түвшний мэдлэгт үндэслэн дэвших; зан байдал, 
хувцаслалтын стандарт; мөн долоо хоног бүр сургууль 
даяар цуглардаг. Хариуцлагатай анги, нийгэм-сэтгэл 
хөдлөлийн сургалт нь бүх 

ATS-ийн сурагчид бүжигт театрын жүжиг, хөгжмийн 
зааварчилгаа (найрал, хамтлаг, найрал хөгжим), аюулгүй 
байдлын эргүүл, зуны уншлагын сорилт, уншлагын багт 
наадамд оролцох замаар хариуцлага, манлайлалд 
суралцахыг дэмждэг. Сургуулийн өнгө, цэнхэр, алтлаг 
өнгө нь хувь хүний амжилтын ач холбогдол, алтан 
дүрмийг илэрхийлдэг. 

ATS нь уламжлалтай, аюулгүй бүтэцтэй орчинд 
суралцах, зан чанарыг хөгжүүлэх амлалтыг сурагчид, гэр 
бүл, олон нийтэд санал болгодог. ATS-ийн зорилго нь бүх 
сурагчдыг татан оролцуулах, сургах, амжилтанд хүрэх 
боломжийг олгох явдал юм. 

АШЛАУН БАГА СУРГУУЛЬ 
Дэлхийн иргэн төсөл 
Боловсролын салбарын тэргүүний шагнал 2010-14, 2017-18  
Боловсролын зөвлөлийн онцгой амжилтын шагнал 2016 он 

Бреонна Зебаллос, Захирал 
703-228-5270 

 
Ашлаун бага сургууль бол 
олон нийтийн хүчтэй 
сэтгэлтэй, найрсаг 
сургууль юм. 
Ажилтнууд, сурагчид, эцэг 
эхчүүд хамтдаа “Ашлауны 
бахархал” мэдрэмжийг 
бий болгодог. Ашлаун 
бол нөхөрсөг, 

хүртээмжтэй, халамжтай хамт олон гэдгээрээ алдартай хөрш 
орчмын сургууль билээ. Сурагчдын олон янз байдал нь 30 
гаруй улс орон, соёлыг төлөөлдөг Арлингтон хотын хүн ам 
зүйн байдлыг харуулдаг. Энэ нь дэлхийн соёл, хувь хүний 
ялгааг үнэлэх үнэлэмжийг бий болгож, Дэлхийн Иргэн 
төсөлтэй маань нийцдэг. Ашлаун бол хүүхдийг бүхэлд нь 
төвлөрүүлдэг орчин юм. Ашлаун нь бүх хүмүүсийг хүлээн 
зөвшөөрдөг, энх тайвны төлөө ажилладаг, тусламж хэрэгтэй 
хүмүүст тусалдаг, байгаль орчныг хамгаалдаг дэлхийн 
иргэдийг бий болгохыг эрмэлздэг. 
Сурагчдаа дэмжихийн тулд Ашлаун эцэг эх, олон нийттэй 
хамтран ажилладаг. Бид гэр бүлийн бүжгийн үдэш, зуны 
номын сангийн үдэш, сургууль руу буцах зугаалга зэрэг 
туршлагаар дамжуулан олон нийтийг бий болгох дуртай. 

 

БАРКРОФТ БАГА СУРГУУЛЬ 
Оны шилдэг захирал 2019 
Жюди Апостолико-Бак, Захирал 703-
228-5838 

 
Баркрофт бага 
сургууль бол 
Колумбын Пайкийн 
коридорын хажууд 
байрладаг хөршийн 
сургууль юм. 
Баркрофт нь соёл, 
хэл шинжлэлийн 
хувьд олон янзын 
нийгэмлэгтэй, 
одоогоор дэлхийн 24 

орныг төлөөлж байна. Манай сургуулийн уриа бол “Хүчтэй 
ажилла. Ухаалаг бол. Хөгжилтэй бай. Эелдэг бай.” 
Сургуулийн багш, ажилтнууд хүүхэд бүрийг сургуулийн 
хамтын нийгэмлэгийн чухал гишүүн гэдгийг 
баталгаажуулж, хүүхдийн сурлагын болон нийгэм-сэтгэл 
санааны хэрэгцээг хангахын тулд Хариуцлагатай ангийн 
арга барилыг хэрэгжүүлдэг.  Нэмэлт эх сурвалжууд нь 
жижиг бүлгийн зааварчилгаа сурагчийн сургалтын гол цөм 
болгох боломжийг олгодог. Манай сургуулийн зарим 
уламжлалд сар бүрийн Баркроф уншлага, Олон улсын 
үдэш, Академик эцэг эхийн багш нарын багийн үдэш, 
STEAM, Бичиг үсгийн үдэш зэрэг орно. Бид хүчирхэг, 
идэвхтэй Багш, Эцэг эхийн Зөвлөл болон Сургуулийн 
нийгэмлэгийн сүлжээний дэмжлэгт найдаж, бие биедээ 
туслахад бэлэн нэг Баркрофт гэр бүл гэдгээрээ бахархдаг. 
2021-22 онд Баркрофт сургуулийн уламжлалт хуанли руу 
шилжсэн. 
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БАРРЕТТ БАГА СУРГУУЛЬ 
НАСА судлаачийн сургууль төгсөгчид 

Боловсролын зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын 
шагнал 2020 он 

Кэтерин Хан, Захирал 
703-228-6288 

 
Кейт Уоллер 
Барретт бага 
сургууль нь 1939 
онд Арлингтоны төв 
хэсэгт хурдацтай 
хөгжиж буй 
хүүхдүүдийн 
боловсролын 
хэрэгцээг хангах 
үүднээс үүдээ 
нээсэн. 

Барреттын багш нар сурагчидын одоогийн хэрэгцээнд 
анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх сурагчдын авъяас чадварыг 
хөгжүүлэхэд анхаарч, дараагийн түвшинд хүрэх алхмуудыг 
хийх зорилгоор семинарын аргыг ашигладаг. 

Ажилтнууд нь Бүтэн Хүүхдийн хэрэгцээг хангахын тулд 
Хариуцлагатай анги хамт олныг бий болгох стратеги, 
өсөлтийн сэтгэлгээний зарчмуудыг тусгасан байдаг. 
Барреттын Нээлт төсөл ба Төслийн Харилцаа нь 

өдөр тутмын амьдралдаа шинжлэх ухаан, 
математикийн талаар гүнзгий ойлголттой болох, 
технологийн багаж хэрэгслийг эзэмших, шүүмжлэлтэй 
сэтгэлгээ, тодорхой илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлэх 
харилцааны урлагт бат бөх суурийг бий болгох 
зорилгоор практик зааварчилгааг ашиглан бүхэл бүтэн 
сургуулийг нэгдсэн хөтөлбөрт хамруулна. 

НАСА Судлаачийн төгсөгчдийн сургуулийн хувьд 
Барреттийн ажилтнууд НАСА-гийн боловсролын 
мэргэжилтнүүд, математикч, инженерүүд, эрдэмтэдтэй 
хамтран шинэлэг стратеги, нөөц, технологийн хэрэгслийг 
математик, байгалийн ухааны хичээлд тусгадаг. 

 
КЭМПБЕЛЛ БАГА СУРГУУЛЬ 
EL сургууль (өмнө нь Экспедицийн сургалт гэж нэрлэдэг 
байсан) 

Боловсролын зөвлөлийн шилдэг шагнал 2011 он 
Боловсролын зөвлөлийн нэрэмжит I зэргийн сургуулийн 
шагнал 2011 он 

Маурийн Несселроуд, Захирал 
703-228-6770 

 
Кэмпбелл бол EL 
Боловсрол үндэсний 
байгууллагын гишүүн 
юм. 

EL сургуулиудад 
жинхэнэ сурахад, 
эрдмийн хичээлүүд, 
дэмжлэг бүхий 
сургуулийн соёлд  

ач холбогдол өгдөг. Кэмпбеллийн сурагчид "Сургалтын 
экспедиц" нэртэй салбар дундын нэгжүүдэд оролцдог. 
Агуулгыг утга учиртай, зан чанарын өсөлт, өндөр хүлээлт, 
тэгш байдлыг дэмждэг бодит амьдралын туршлагад 
нэгтгэсэн байдаг. Сурагчид төгсөлтийн төсөл, эцэг эхийн 
илтгэлээр дамжуулан сурч мэдсэнээ харуулдаг. 

Кэмпбелл мөн гадаа суралцах зорилготой бөгөөд 

сурагчид хүнсний ногоо тарих, органик хоол бэлтгэх, 
байгальтай танилцах зэргээр суралцдаг. Кэмпбеллд сурагчид 
хоёр жилийн турш багштайгаа хамтран ажилладаг бөгөөд энэ 
нь багш, үе тэнгийнхэнтэйгээ урт хугацааны харилцааг бий 
болгодог. Кэмпбеллийн тайлангийн альтернатив карт нь 
сурагчийн сурлагын ахиц дэвшил, суралцагчийн дадал 
зуршил, нийгэм/хувийн хариуцлагыг онцолж өгдөг. Сурагчаар 

удирдуулсан эцэг эхийн хурал нь сурагчдад сурч мэдсэнээ 
хуваалцах боломжийг олгодог. Хариуцлагатай ангийн техник, 
өдөр тутмын өглөөний уулзалт нь аюулгүй, дэмжлэг үзүүлэх 
орчныг бүрдүүлдэг. Кэмпбелл бол суралцах төрөлхийн газар 
юм. 

 
КАРДИНАЛ БАГА СУРГУУЛЬ 
Суралцахуй нь урлаг байдаг газар 
Боловсролын салбарын шилдэгт зориулсан Захирагчийн  
шагнал 2008-10, 2012, 2017 он 
Боловсролын салбарын тэргүүний шагнал 2011, 2013-16, 
2018-19 он 
Багш, эцэг эхийн зөвлөлийн 100% гишүүнчлэлийн шагнал 2017 
Арлингтоны тээврийн хэрэгслийн түнш, Мөнгөн төлөв 2017 
Колин Браун, Захирал 703-
228-5280 

 
Кардинал бага 
сургууль нь ажилчид, 
гэр бүл, гишүүдийн 
олон нийт сурагчдад 
баялаг 
боловсролын 
туршлага олгоход 
хамтран ажилладаг  
хөршийн сургууль юм. 
 Сургуулийн судалгаанд 

тулгуурласан олон төрлийн стратеги агуулсан сургалтын 
төвлөрсөн арга барил нь өндөр амжилттай суралцагчдыг 
төрүүлсэн. Ажилтнууд нь сурагчн бүрт оюуны сониуч зан, 
шүүмжлэлтэй, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж, сурлагын 
амжилтад хүрдэг хүмүүжилтэй боловч сорилттой 
туршлагыг бий болгохыг эрмэлздэг. 

Түүний үлгэр жишээ төсөл болох Калейдоскоп нь 
сургалтын хөтөлбөрт урлагийг нэгтгэхэд чиглэгддэг. 
Нэмж дурдахад, үүнд Хүүхдийн театр, сургуулийн 
дараах баяжуулах ангиудын өргөн хүрээний санал, 
мөн өндөр үнэлгээ авсан шинжлэх ухааны үзэсгэлэн 
багтдаг. Кардинал бага сургууль нь суралцагчдыг 
маргаашийн дэлхийн иргэн болоход бэлтгэх, сургах тал 
дээр өндөр амжилт үзүүлэх үүрэг хүлээсээр байна. 
Кардиналд, бүгд “суралцахуй бол урлаг” 
гэдэгт итгэдэг. 
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КАРЛИН СПРИНГС БАГА СУРГУУЛЬ 
Үндэсний шагнал хүртсэн олон нийтийн 
сургууль 2016 он Хай Флайнг 
Сургуулийн Шагнал 

Доктор Мелани Макин, Захирал 
703-228-6645 

 
Карлин Спрингс бага 
сургууль цэцэрлэгийн 
өмнөхөөс тавдугаар 
анги хүртэлх олон 
улсын хүүхдүүдэд 
үйлчилдэг. Сургуулийн 
гол зорилго бол 
сурагчдад насан 
туршийн суралцагч 

болохыг зааж, дэмжих явдал байдаг. Үндэсний шагнал 
хүртсэн олон нийтийн сургуулийн хувьд Карлин Спрингс 
сургуулийн барилгыг сурагчид, тэдний гэр бүлийг 
дэмжихэд үндэс болгон 30 илүү бизнес, олон нийтийн 
түншүүдийн тусламжтай ашигладаг. 

Карлин Спрингсийн заах арга зүйн хөтөлбөр нь 
сорилттой бөгөөд баялаг байдаг.  Ялгаварласан сургалт 
нь багш нарт сурагчдын бэлэн байдал, сонирхол, сурах 
арга барилд тохирсон зааврыг төлөвлөх замаар тэдний 
янз бүрийн хэрэгцээг хангах боломжийг олгодог. 
Ухамсрын сахилга бат, тархины ухаалаг эхлэл нь аюулгүй 
орчинг бүрдүүлж, ухаалаг шийдвэр гаргахад тусалдаг. 
Хүчтэй шинжлэх ухааны хөтөлбөрт STEM үйл ажиллагаа, 
бүх сурагчдад зориулсан интерактив, шинэлэг суралцах 
олон боломжууд багтдаг.  Анги дүүргэлтийн харьцаа бага 
бөгөөд сургуулиас хойшхи хорин тав гаруй баяжуулах 
дугуйлан, сургалтын хичээлээр дамжуулан суралцах 
боломжтой. Тус сургууль нь эцэг эхийн оролцоог хангах 
олон төрлийн боломжийг олгодог. 

 
КЛЭЙРМОНТ ИММЕРШИОН -- 

ESCUELA DE INMERSIÓN CLAREMONT 
Олон улсын Испани хэлний академи 2010-11 Жилийн 
шилдэг сургууль 

Доктор Жессика Панфил, Захирал 

703-228-2500 

 
Клэйрмонт 
Иммершион нь 
сурагчид испани, 
англи хэлийг шимтэн 
үздэг сургалтын 
нийгэмлэг юм. 

Клэйрмонтын цэцэрлэгт 
5-р ангиасаа хос хэлний 
дүрмийн хөтөлбөр, 
хүүхдүүд өдөр тутмын  

яриа, агуулгын заавар замаар хоёр дахь хэлийг байгалийн 
аргаар сурдаг. Сурагчид өдрийн хагасыг испани хэлний 
ангид математик, испани хэлээр унших/бичих, шинжлэх 
ухаан, хөгжим, урлагт суралцдаг бол өдрийн үлдсэн хэсгийг 
англи хэл дээр унших, бичих, нийгмийн ухаан, биеийн 
тамир, хөгжим, урлагт суралцдаг. 

Энэхүү сургалтын орчин нь хоёр хэлээр чөлөөтэй ярих 
чадварыг хөгжүүлж, халамжтай, хүндэтгэлтэй, дэмжсэн 

соёл хоорондын харилцааг хөгжүүлдэг. Клэйрмонтын 
үлгэр жишээ санаачилга "SPARK" нь испани хэл болон 
олон үндэстний соёлтой холбоотой өвөрмөц урлагийн 

олон боломжоор дамжуулан сурагчдын суралцах чадварыг 
идэвхжүүлдэг. 

Клэйрмонт Иммершион сурагчдад хоёр хэлтэй, 
дэлхийн иргэд, халамжтай, эелдэг багийн тоглогчид, 
үр дүнтэй харилцах, бие даан асуудал шийддэг, 
тууштай, насан туршдаа суралцагчид юм. Бид хоёр 
хэлээр суралцаж байгаа сурагчидаараа бахархдаг! 

 
ДИСКОВЕРИ БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын Зөвлөл, 2017-19 оны шилдэг шагнал 

АНУ-ын Ногоон барилгын зөвлөлийн Ногоон алим 
шагнал 2016 он Арлингтон Тээврийн хэрэгслийн 
түншийн Алтан түвшний аварга 2016 он Боловсролын 
Зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын шагнал 2020 он 

Доктор Эрин Руссо, 
Захирал 703-228-2685 

 
Дисковери бага 
сургууль бол сурагчид 
тогтвортой байдлын 
дадлага хийж, 
хүрээлэн буй орчинд 
үйлчлэгчийн үүрэг 
гүйцэтгэдэг хөршийн 
сургууль юм.  
Дисковери бол нэг 
жилд зарцуулсан нийт 
эрчим хүчний хэмжээ 
нь 

тухайн жилийн хугацаанд бий болсон сэргээгдэх эрчим 
хүчний хэмжээтэй тэнцүү байдаг Тэг эрчим хүчний 
зарцуулалттай сургууль юм. Ногоон байгууламжийн 
хувьд Дисковери нь туршлага судлахад дэмжлэг үзүүлж, 
сурагчидыг үйлчилгээ, манлайлалаар дамжуулан байгаль 
орчны манлайлагч байхыг дэмждэг. Жон Гленн манай 
хөрш орчимд амьдардаг байсан бөгөөд сургуулийн 
талбай дээр хүүхдүүдтэйгээ тойрог замд гүйдэг байв. 
Дисковери гэдэг нэр нь Гленнд толгой дохих төдий хэрэг 
биш, харин суралцах сүнсийг төрүүлдэг. 

Мэргэжлийн сургалтын нийгэмлэгийн хувьд Дисковери 
сургуулийн багш нар сонирхолтой, интерактив 
хичээлүүдийг төлөвлөж, хүргэж, стандартад суурилсан 
үнэлгээгээр сурагчдын сурлагын үнэлгээг хийдэг. 
Цаашлаад багш нар сурагчдын сурлага, нийгэм, сэтгэл 
хөдлөлийн хөгжлийг дэмжихийн тулд Хариуцлагатай 
ангийн арга барилыг хэрэгжүүлдэг. 

Дисковери сургуулийн алсын хараа: Бид хамтдаа багаар 
суралцаж, хүн бүрийг судалж, мөрөөдөж, нээн илрүүлэхийн 
зэрэгцээ нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлэхэд урамшуулдаг. 

Дисковери сургуулийн эрхэм зорилго: Суралцагчид дэлхийг 
бодож суралцаж, шинийг санаачилдаг. 
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ДОКТОР. ЧАРЛЬЗ С.ДРЬЮГИЙН 
НЭРЭМЖИТ БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын Зөвлөл Тасралтгүй сайжруулалтын 
шагнал 2020 он Арлингтоны улсын сургуулиудын 
жилийн шилдэг захирал 2018 он 

Трэйси Гайтер, Захирал 
703-228-5825 

 
Доктор Чарльз 
Р.Дрюгийн нэрэмжит 
бага сургууль нь 
олон янзын, чинээлэг 
сурагчдад үйлчилдэг 
хөрш орчмын бага 
сургууль юм. 
Дрьюгийн бага 
сургууль сурагчдад 
жинхэнэ, асуулгад 

 суурилсан мэдээлэл өгдөг STEAM (Шинжлэх ухаан, 
технологи, инженерчлэл, урлаг, математикийн 
интеграцчлал)-ийг онцолсон үндсэн сургалтын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд чиглэсэн сургалтын туршлагыг 
олгодог. 

Суралцагчид суралцах, шүүмжлэлтэй сэтгэх, асуудлыг 
шийдвэрлэх чадварыг сайжруулах, хүүхдийг бүхэлд нь 
хөгжүүлэх зорилгоор шинэлэг, ялгавартай сургалтын 
туршлагад оролцдог.  Дрьюгийн нэрэмжит сургуульд 
сурагчдын сурлага, нийгэм, сэтгэл санааны амжилтыг 
хангахын тулд бүх гишүүд идэвхтэй оролцож, холбогдож, 
үнэ цэнэтэй байхын тулд ажилтнууд, гэр бүл, олон 
нийтийн гишүүдийг холбох түншлэлийг хөгжүүлдэг. 
Дрьюгийн нэрэмжит сургууль сурагчдын боловсролтой 
холбоотой сонголт, хариуцлагыг төлөвшүүлнэ гэдэгт 
итгэдэг. 

 

АЛИС УЭСТ ФЛИЙТ БАГА СУРГУУЛЬ 
Үндэсний цэнхэр туузат сургууль 2016 он 

Боловсролын Зөвлөлийн онцгой амжилтын шагнал 2016 
он Боловсролын Зөвлөлийн Өндөр амжилтын I зэргийн 
сургууль 2014 он 

Захирал ТВА  

703-228-5820  

2019 оны есдүгээр сард 
Алис У.Флийт бага 
сургууль үүд хаалгаа 
нээж, тогтвортой байдал, 
байгаль орчныг 
хамгаалах чиглэлээр 
ажилладаг Арлингтон 
каунти дахь хоёр дахь тэг 
эрчим хүчний 
зарцуулалттай цэвэр 
сургууль болсон.  

Флийт бол цэцэрлэгээс өмнөх өмнөх ангиас тавдугаар анги 
хүртэлх хүүхдүүдэд үйлчилдэг хөршийн сургууль юм. 
Флийтийн сурагчид болон ажилтнууд сургуулийн уриа болох 
"Чамайг юу ч, хэн ч саатуулахгүй" гэснээр удирдан чиглүүлэх 
болно.  Энэ бол APS-ийн анхны Африк гаралтай Америк 
уншлагын багш байсан бидний нэрээр нэрлэгдсэн Алис Уэст 
Флийтэд хүндэтгэл үзүүлэх явдал юм. Сурагчид Флийтийн 
үлгээр жишээ төсөл болох Тусламжийн гар: Олон нийтийн 
холбоо харилцааг бий болгох гэдгээр дамжуулан 
үйлчилгээний сургалтыг сонирхолтой, интерактив сургалтын 
арга барилаар дамжуулан сургалтын хөтөлбөрт тусгаж, 
нийгэмд тусламж үзүүлэхийн ач холбогдлыг мэдэж авдаг. 
Флийт сургууль нь каунтигийн хэмжээний хоёр хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг: Дүлий/Сонсголын бэрхшээлтэй болон 

Харилцааны хөтөлбөрүүд. Флийтийн олон нийт бүх сурагчдад 
өндөр хүлээлт бий болгож, сурагч бүрийг боломжоо бүрэн дүүрэн 
ашиглахад шаардлагатай дэмжлэгээр хангадаг. 

 
ГЛЕБЕ БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын Зөвлөлийн шилдэг шагнал 2015, 2017 он 

Боловсролын Зөвлөлийн Чадвараас шилдэгт 
хүрэгсдийн шагнал 
 
Үндэсний Хөлбөмбөгийн Лиг Play 60 супер сургууль 

Арлингтоны улсын сургуулиуд Оны шилдэг захирал 2014 он 

Жэйми Л.Борг, Захирал 
703-228-6280 

 
Глебе нь Арлингтон 
улсын сургуулиудын 
гадаад хэлний бага 
сургуулийн 
хөтөлбөрийг (FLES) 
санал болгодог. 
Глебегийн бүх сурагчид 

долоо хоногт 90 минут 
Испанийн хичээлд 
суудаг. Сурагчид 

 испани хэлийг амаар 

 болон бичгээр сурахаас гадна испани хэлээр ярьдаг улс 
орнуудын соёл, урлагийн талаар суралцдаг. Глебегийн 
сурагчид болон гэр бүлүүд S.MArt төсөл нэртэй үлгэр жишээ 
төсөлд оролцдог. S.MArt нь шинжлэх ухаан, математик, 
урлаг, технологи гэсэн үгийн товчлол юм. Төслийн цаадах 
гол үзэл баримтлал нь орчин үеийн урлагийн төрөл, дүрслэх 
урлаг, бүжиг, хөгжим, театртай уялдуулах, харилцан 
уялдуулах замаар сурагчидын математик, байгалийн ухааны 
сургалтын хөтөлбөрийг заах явдал байдаг. 

Глебе бага сургууль нь хамт олонтойгоо хамтран 
сурагчдыг уран сэтгэмжтэй, шүүмжлэлтэй сэтгэгч, нийгмийн 
хариуцлагатай иргэн, насан туршдаа суралцагч, соёлыг 
мэддэг хувь хүн болгон хөгжүүлэх сорилттой, зорилготой 
суралцахуйц эерэг орчныг бүрдүүлж, хадгалахыг эрмэлздэг. 

 
ХОФФМАН-БОСТОНЫ БАГА СУРГУУЛЬ 
Үлгэр жишээ гүйцэтгэлийн шагнал 2019 
STEM (Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик) 
хичээлийн хөтөлбөрт төвлөрсөн 
2001 оноос хойш Эдисоны урлаг, технологийн төвлөрсөн 
сургууль төсөл. Боловсролын зөвлөлийн Онцгой 
амжилтын шагнал 2017 он 
Хайди Смит, Захирал  
703-228-5845 

 
Хоффман-Бостоны 
бага сургууль нь 
олон янзын, 
чинээлэг хүн амд 
үйлчилдэг дэлхийн 
хамтын нийгэмлэг 
болсон 

сурагч, гэр бүлүүдийн Бүх 
Оддын гэр юм. 

Хоффман-Бостоны 
бага сургууль нь жинхэнэ, лавлагаанд суурилсан 
сургалтын туршлагыг бий болгоход зориулагдсан бөгөөд  
сурагчид хамтран ажиллах, туршилт хийх, бодит 
амьдралын асуудлуудын шийдлийг бий болгохыг 
дэмждэг. Сургуулийн үлгэр жишээ хөтөлбөрүүдэд STEM 
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(шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, 
математик) зааварчилгаа, технологи, урлагийг 
нэгтгэх замаар харилцааны ур чадварыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн Эдисон төсөл багтдаг. 

Насан туршийн боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд 
шинэлэг техник, технологийг сургалтын хөтөлбөрт 
шингээсэн болно. Ажилтнууд шүүмжлэлтэй сэтгэлгээг 
хөгжүүлж, олон төрлийн сургалтын хэв маягийг эзэмшиж, 
сурагчидыг амжилттай хувь нэмэр оруулагч, дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн өрсөлдөх чадвартай гишүүн 
болоход бэлтгэдэг сургалтын ялгаатай практикийг 
ашигладаг. Хоффман-Бостоны сургалтын орчинд 
ажиллаж, сурч байгаа хүмүүс бүх сурагчидад 
хүндэтгэлтэй, шударга, тууштай байж, хүчтэй үнэт зүйлс, 
зан чанарыг бий болгохыг хичээдэг. 

 
ИННОВЭЙШН БАГА СУРГУУЛЬ 
Клэйр Петерс, Захирал  

703-228-2700 

 

Инновэйшн нь 2021 
онд Росслин-Шүүх 
албаны хүмүүст 
үйлчилдэг хөршийн 
сургууль болж 
нээгдсэн. Арлингтон 
хотын хамгийн шинэ 
бага сургуулийн 
хувьд бид хүчирхэг, 
олон янзын гэр 

бүлийн нийгэмлэгийн хариуд сургууль, соёлоо 
хөгжүүлсээр байна. Бидний зорилго бол сурагчидыг 
бүтээлч, хамтын ажиллагаатай, шүүмжлэлтэй сэтгэгч 
болгон бэлтгэх явдал юм. Манай мэргэжлийн 
сургалтын нийгэмлэг нь сурагчидын нийгэм, сэтгэл 
санааны өсөлтийг дэмжихийн тулд Хариуцлагатай 
ангийн гүн ухааныг ашигладаг бөгөөд бид сурагчдыг 
өндөр чанартай сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан 
суралцах эрхээ авахыг уриалдаг. Сурагчийн сонголт 
нь суралцах үйл ажиллагаанд өндөр оролцоог бий 
болгож, улмаар сурагчийн гүйцэтгэлийг дээд зэргээр 
нэмэгдүүлдэг гэдэгт бид итгэдэг. 

Бид харилцаанд өндөр ач холбогдол өгдөг. Бид 
сурагчид, тэдний гэр бүл, бие биетэйгээ танилцах нь 
хамтын нийгэмлэг, бүх нийтийн найрсаг харилцааг 
бий болгох нь чухал юм. 

ЖЭЙМСТАУН БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн шагнал 
2008, 2012, 2017-19 он  
Боловсролын Зөвлөлийн Шилдгийн шагнал 2009, 2014-15 
Apple-ийн Нэр хүндтэй сургууль 2013-15, 2016-17 он 
Боловсролын зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын  
шагнал 2020 он 

Мишель МакКарти, Захирал 703-
228-5275 

 
Жэймстаунд бидний 
эрхэм зорилго бол бүх 
хүмүүст өрөвдөх 
сэтгэл, сониуч зан, 
өсөлтийг бий болгох 
явдал юм. Багш, 
ажилчид хүүхдүүдийг 
дэлхийн нийгэмд 
амжилтанд хүрэхэд нь 
бэлтгэхийн тулд 

сургалтын оновчтой орчинд сургахыг хичээдэг. Багш 
нар баялаг, хатуу, ялгаатай сургалтын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг. Олон тооны технологийг ашиглах нь 
сурагчдыг бүтээлчээр сэтгэгч, асуудлыг шийддэг, үр 
дүнтэй харилцах чадвартай  

болгоход түлхэц өгөх боловсролын шинэлэг туршлагыг 
дэмждэг. Бид байгальд байх нь маш их ашиг тустай гэдэгт 
итгэдэг учраас гадаа талбайгаа "анги танхим" болгон 
хөгжүүлсээр байна. Гадаах сургалт нь 

судалгаанд суурилсан шинжлэх ухааны хичээлүүдийн гол 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд бидний сорилтод суурилсан 
сургалтын санаачлагад зайлшгүй шаардлагатай. 

Багш нар мэргэжлийн сургалтын нийгэмлэгт (PLC) 
хамтран ажиллаж, сурагчдын олон оюун ухаан, олон 
янзын сургалтын хэв маягт анхаарлаа хандуулж, зааврыг 
ялгах шаардлагатай эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Хариуцлагатай ангид 
хандах хандлага нь сурагчдын нийгэм, сэтгэл санааны 
хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ өдрийн турш сурагчдын 
нийгмийн болон академик сургалтыг хослуулах зорилгоор 
сургууль даяар хэрэгждэг. 

 
ЭСКУЕЛА КИ БАГА СУРГУУЛЬ 
Хос хэлний Иммершион бага сургууль 

“Colegio del Año 2012,” Боловсролын Яам–Испаний элчин 
сайдын яам Олон улсын испани хэлний академи 

Боловсролын зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын шагнал 
2020 он 

Марлинь Пердомо, Захирал 703-
228-4210 

 

Эскуела Ки Арлингтоны 
улсын сургуулиудад хос 
дүрмийн 35 жилийг 
тэмдэглэж байгаадаа 
бахархаж байна. 2008 
оноос хойш Ки нь 

Испанийн Боловсролын 
яамтай хамтран ажиллаж 
байгаа Олон Улсын Испани 
хэлний академи (ISA) юм.  

Хүүхдүүдэд дэлхийн хэлийг байгалийн жамаар сургах 
зорилготой олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү хөтөлбөрт 
манай сургуулийн сурагч бүр бүрэн хамрагддаг. Сурагчид 
Арлингтоны сургалтын хөтөлбөрт суралцахын зэрэгцээ хоёр 
хэлээр сонсох, ярих, унших, бичих чадварыг хөгжүүлж, 
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бие биедээ хэлийг загварчилж байна. Эскуела Кид бид 
олон талт байдлаа тэмдэглэж, насан туршдаа суралцах 
дурлалыг төлөвшүүлэхийн тулд эрдэм шинжилгээний 
өндөр амжилт гаргахыг хичээдэг. Хүүхдүүд өөрсдийгөө 
болон бусдыг хүндэтгэх, хэл, соёл, 

дэлхийн хамтын нийгэмлэгийг үнэлэх чадварыг 
хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Эскуела Ки 
сургуулийн алсын хараа нь сурагчид Ки сургууль, 
тэдний Арлингтоны нийгэмлэг болон дэлхийн өнцөг 
булан бүрт сэтгэлтэй, хүндэтгэлтэй, хариуцлагатай, 
найдвартай, эелдэг гишүүд болох явдал юм. 

 
ЛОНГ БРЭНЧ БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын Зөвлөлийн Онцгой амжилтын шагнал 2014, 
2015, 2016, 2019 он 

Боловсролын Зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын 
шагнал 2020 он 

Жессика Да Сильва, Захирал 703-
228-4220 

Лонг Брэнч нь 1973 
оноос хойш ажиллаж 
байгаа хөршийн 
сургууль бөгөөд 
түүний цэцэрлэгийн 
өмнөх болон 5 хүртэлх 
ангийн сурагчид нь 

Арлингтоны олон 
янзын, өөрчлөгдөж 
буй хүн амыг тусгасан 
байдаг. 

Лонг Брэнч нь бүх сурагчдад давуу талаа тэлэх, 

хэрэгцээгээ хангах тэгш боломжийг олгож, бүх хүүхдэд 
нийгмийн болон академик боловсролыг сургуулийн 
өдрийн турш бүрэн нэгтгэсэн халамжтай нийгэмлэгийн 
нэг хэсэг байх боломжийг олгодог. Урт салбарын 
ажилтнууд сурагч бүрийг хувь хүнийх нь хувьд таньж 
мэдэхийг зорьж, бүх сурагчид идэвхтэй оролцож, 
тасралтгүй ахиц дэвшлийг харуулах эерэг, 
сонирхолтой, баяжуулах орчинг бүрдүүлэхийг 
эрмэлздэг. 

Лонг Брэнчийн ололт амжилт нь боловсролыг 
эрхэмлэдэг, сургуулийн хөтөлбөрийг дэмждэг 
төвлөрсөн, хөдөлмөрч хамт олон, хичээл зүтгэлтэй 
сурагчид, эцэг эхийн хамт олны үр дүн юм. Сургуулийн 
дүрслэх урлаг, тайзны урлагийн хөтөлбөрүүд нь 

Арлингтон дахь хамгийн эрч хүчтэй хөтөлбөрүүдийн нэг 
бөгөөд жил бүр концерт, мюзикл зэрэг олон нийтийн 
дунд алдартай арга хэмжээ болдог. 

АРЛИНГТОНЫ МОНТЕССОРИ УЛСЫН 
СУРГУУЛЬ 
Каунтигийн хэмжээний сургууль 

Катарина Женове, Захирал 703-
228-8871 

 
Монтессори хөтөлбөр нь 
гурван түвшний сургалттай 
бөгөөд үүнд анхан шатны 
(3-аас K нас), багын бага 
(1-3-р анги) болон дээд 
бага (4, 5-р анги) багтдаг 
ба каунтигийн хэмжээний 
анхан шатны Монтессори 
хөтөлбөр юм. Монтессори 
хөтөлбөр нь доктор  

Мария Монтессоригийн зарчмуудыг баримталж, шинжлэх 
ухааны салбар хоорондын, нээлтэд суурилсан арга барилыг 
олгодог.  Энэхүү хөтөлбөр нь хүүхдүүд төрөлхийн 
суралцагчид бөгөөд суралцах нь аяндаа хамтын эрэл 
хайгуулыг дэмждэг хүмүүжилтэй, бэлтгэгдсэн орчинд хамгийн 
сайн явагддаг гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан суралцах 
философи дээр суурилдаг. Энэхүү философиос урган гарсан 
сургалтын арга нь хүүхдэд аюулгүй байдал, өөртөө итгэх 
итгэл, бие даасан байдлын мэдрэмжийг төлөвшүүлж, 
өөрийгөө болон бусад хүмүүс, хүрээлэн буй орчин, бүх 
амьдралыг хүндэтгэдэг, халамжилдаг хүмүүс болж төлөвших 
боломжийг олгодог. 

MPSA-ийн бүх багш нар Виржиниагийн лицензээс гадна 
Монтессори үнэмлэхтэй байдаг. Туслах ажилтан, туслах 
ажилтнууд болон манай мэргэжилтнүүд Монтессори 
сургалтанд хамрагдсан эсвэл Монтессори сурган хүмүүжүүлэх 
арга зүйг маш их дэмждэг. 

Захирал, хатагтай Катарина Женове, захиралын туслах, 
хатагтай Ёланда Нашид нар хоёулаа Монтессорийн 
үнэмлэхтэй. Монтессори хөтөлбөр нь бүх гэр бүлийг 
хамарсан, суралцахад таатай орчинг бүрдүүлэхийн тулд багш, 
гэр бүл, сурагчдын хоорондын харилцааг дэмжин хөгжүүлдэг. 

 
НОТТИНГАМ БАГА СУРГУУЛЬ 
Аюулгүй, халамжтай бөгөөд хүндтэй суралцах орчин 

Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн шагнал 2008, 
2011-2012, 2017 он 

Боловсролын Зөвлөлийн Шилдэг шагнал 2009, 2010, 2013-
16, 2018-19 он Боловсролын Зөвлөлийн Тасралтгүй 
сайжруулалтын шагнал 2020 он 

Захирал ТВА 703-228-5290  

 

Ноттингамд шинжилгээний 
өндөр амжилт нь хүмүүжлийн 
сургалтын орчинд цэцэглэн 
хөгжиж, нийгэм дэх бүх 
оролцогч талууд хамтрахын 
тулд хамтран ажилладаг. 
Манай Хүлэг баатрууд 

оюуны сониуч байдлыг өдөөж, 
шүүмжлэлтэй, бүтээлч 
сэтгэлгээг дэмжих зорилготой 

боловсролын сорилттой туршлагыг хүлээн авдаг. Сурган 
хүмүүжүүлэгчид сургалтын бүх хэв маяг, чадвар, сонирхолд 
нийцүүлэн хичээлүүдийг зохион бүтээдэг. Ялгаварлан сургах 
нь насан туршийн боловсролд хүргэдэг дэлхий нийтийн 
ойлголтод хувь нэмэр оруулдаг. Манай ImagiLab Makerspace 
болон Knights S.T.E.A.M.ing Ahead нь бодит амьдралын 
асуудлуудыг тусгасан жинхэнэ, лавлагаанд суурилсан 
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сургалтын туршлагыг өгдөг. Хоёр дахь алхам ба хариу 
үйлдэл үзүүлэх анги нь эрдэм шинжилгээний болон 
нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн сургалтыг заахад 
ашиглагддаг. Ноттингам дэх манай Сурагчдын 
нийгэмлэг хүүхдийн боловсролд хамтрагч болсон эцэг 
эх/асран хамгаалагч нартаа баярладаг. Бид 
маргаашийн ирээдүйн удирдагчдыг сургах үлгэр жишээ, 
дэлхийн хэмжээнд суурилсан арга барилаараа 
бахархдаг. 

 

ОАКРИДЖ БАГА СУРГУУЛЬ 
Сайн дурын үйлс, олон нийтийн үйлчилгээний 
Захирагчийн шагнал 2018 он   

Боловсрол дахь шилдэг бүтээл ба инновацийн 
Захирагчийн шагнал: Мосайк хөтөлбөр, 2017 

Арлингтоны тээврийн хэрэгслийн түнш, Платинум 
төлөв 2015-2018 он 

Доктор Линн Врайт, Захирал  

703-228-5840 

 
Оакридж бага сургууль 
бол сурагчид нь 

50 илүү улс орныг 
төлөөлдөг олон улсын 
хөршийн сургууль юм. 
Бүх ажилтнууд хүүхдүүд 
боловсролтой, өөртөө 
итгэлтэй, зөв 
төлөвшилтэй,  

 

хариуцлагатай дэлхийн иргэд болох суралцагчдын 
нийгэмлэгийг бий болгохын төлөө ажилладаг. Сургуулийн 
үлгэр жишээ төсөл болох MOSAIC нь дэлхийн уран 
зохиолыг ашиглан сурагчдыг дэлхийн соёлтой танилцуулах 
замаар олон талт байдал, эрхэм зорилгыг тэмдэглэж, 
сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх стратегийг 
хэрэгжүүлж, суралцах, эрэл хайгуулд урам зориг өгдөг. 

Оакридж сургууль нь боловсрол бол сургууль, гэр орон, 
нийгэмд тохиолддог насан туршийн хөгжлийн үйл явц 
гэдэгт итгэдэг. Оакриджийн идэвхтэй Багш, эцэг эхийн 
зөвлөл, түүний гэр бүл, хүчирхэг олон нийтийн түншүүд, 
сайн дурынхан нь сурагчидын оюуны, бие бялдар, гоо зүй, 
нийгмийн сайн сайхан байдлыг дэмжих зуршил, хандлагыг 
хөгжүүлэх идэвхтэй хамтын ажиллагааг хуваалцдаг. 
Сурагчид үйлдлийнхээ хариуцлагыг хэрхэн хүлээж авах, 
өөрийгөө эерэг үнэлэмжтэй болгоход сургадаг. 

РЭНДОЛЬФ БАГА СУРГУУЛЬ 
Олон улсын баклаврын бага ангийн хөтөлбөр 

Карлос Рамирез, Захирал 
703-228-5830 

 
Рэндольф бага 
сургууль нь Олон 
улсын баклаврын 

(IB) бага ангийн 
хөтөлбөртэй. Бид 
үндсэн улс болон 
төрөлх хэлээ 
төлөөлдөг олон 
төрлийн суралцагчдын 

нийгэмлэг юм.  

Манай сурагчид салбар дундын сургалтын нэгжээр 
дамжуулан заадаг шүүмжлэлтэй сэтгэх чадварыг 
онцолсон судалгаанд суурилсан сургалтад оролцдог. 
Өдөр тутмын заавар нь Виржиниагийн сургалтын 
стандарттай нийцүүлэн IB суралцагчийн профайлыг 
нэгтгэдэг. 

Рандолф дахь IB хөтөлбөр нь бусдыг хүндэтгэх, бие 
даан суралцах, судалгаа хийх боломжийг олгох, 
үйлчилгээг дэмжих зэрэгт сурагчидад дэлхийн өнцөг 
булан бүрийг чиглүүлэхэд сургадаг. Олон нийтийн 
оролцоо, үйлчилгээний төслүүдээр дамжуулан 
Рандолфын сурагчид дэлхийд эерэг өөрчлөлтийг 
авчрах арга хэмжээ авах аргад суралцдаг. Сурагчид 

олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран утга учиртай 
үйлчилгээний төслүүдэд оролцдог. 

Манай хүчирхэг эрдмийн хөтөлбөр нь гэр бүл, олон 
нийтийн оролцоотойгоор дэмжигдэж, соёл, урлаг, 
спортын эрэл хайгуултай хослуулан, хүүхдийг бүхэлд нь 
хөгжүүлэхэд тусалдаг. Рэндольф боловсрол бол сурагч 
бүрийн ирээдүйн паспорт гэдэгт итгэдэг. 

 
ТЭЙЛОР БАГА СУРГУУЛЬ 
Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн 
шагнал 2009, 2017 Боловсролын Зөвлөлийн шилдэг 
шагнал 2010-16, 2018-19 он 

Илияна Гонзалез, Захирал 
703-228-6275 

 
Тэйлор сургууль бол 
хүүхдүүдийг 
хүмүүжүүлдэг урам 
зоригтой, таатай 
сургууль юм. 
Ажилтнууд үр 
дүнтэй сургалтыг 
үнэлж, сурагчдад 

бусадтай хамтран асуудлыг 
системтэй, 

бүтээлчээр шийдвэрлэх ур чадварыг өгөхийг хичээдэг. 

Тэйлор сургууль нь шинжлэх ухаан, технологи, 
инженерчлэл, урлаг, математикийн чиглэлээр 
суралцах STEAM сургууль бөгөөд 

хамтын ажиллагаагаар дамжуулан хамт олны хүчтэй 
мэдрэмжийг бий болгодог. Тэйлор сургууль Либерал 
урлагийн хүчирхэг хөтөлбөрүүдээрээ Хойд Виржиниа 
муж даяар нэр хүндтэй. 

500 орчим сурагчид ангийн түвшний сургалтын 
нийгэмлэгт элсэн суралцаж, өдрийг өнгөрөөдөг. Багш 
нар нэг бүрчлэн сурагчидтай хурдан танилцаж, 
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сурагчдын нийгэм-сэтгэл санааны хэрэгцээг 
хангахын тулд Хариуцлагатай ангийн стратеги, 
арга техникийг ашигладаг. 

Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ ахиц дэвшлийг маш их 
сонирхдог бөгөөд ойр ойрхон харилцах нь эцэг 
эхчүүдэд мэдээлэл өгч, идэвхтэй оролцдог гэдгийг 
Тэйлор ойлгодог. Жил бүр Тейлорын эцэг эхчүүд 
сургуулийн амжилтад шууд хувь нэмэр оруулдаг олон 
мянган цагийг сайн дурын ажил хийдэг. 

 

ТАКАХОЕ БАГА СУРГУУЛЬ 
Discovery Schoolyard хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Үлгэр 
жишээ гүйцэтгэлийн шагнал 2019 он 
Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн шагнал 
2009, 2016 он  
Боловсролын Зөвлөлийн шилдэг шагнал 2010-15, 2018 
он 
Боловсролын Зөвлөлийн Хүндэт амжилтын шагнал 
2017, 2019 он 
Боловсролын Зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын 
шагнал 2020 он 

Захирал TBA  

703-228-5288 

 
Суралцах арга 
барилыг эрэл 
хайгуулд тулгуурлан, 
Такахоегийн сурагч 
хүүхэд бүрийн өндөр 
хүлээлт, стандартыг 
хангасан орчинд 
заадаг. Багш нар 
сурлагын өндөр 
амжилт, амжилтыг 
баталгаажуулахын 
тулд сургалтын 

шилдэг туршлага, өндөр түвшний сэтгэн бодох 
чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх  

стратегийг ашигладаг. Багш нар сургалтын янз бүрийн 
хэлбэр, чадвар, сонирхол, олон оюун ухааныг багтаасан 
хичээлүүдийг боловсруулдаг. Технологи болон заах арга 
зүйг 

хүргэх олон мэдрэхүйн хөтөлбөрөөр заах, сурах үйл 
явцыг хөнгөвчилдөг. Эрдмийн хичээл, үйл ажиллагаа, 
төслүүд нь хүрээлэн буй орчны амьдрах орчинд 
чиглэсэн нэгдмэл сургуулийн сэдвээр улам баяжиж, 
өдөөгддөг. 

Tакахоегийн Discovery Schoolyard хөтөлбөр нь APS 
сургалтын хөтөлбөрийг нэгтгэх, харилцан уялдаатай 
туршлагаар хангах үүднээс сургуулийн хашааг ашиглан 
хүүхдийн хэрэгцээг бүхэлд нь хангах бүтээлч, шинэлэг 
арга замыг санал болгодог. 

Багш нар сурагчдад академик, нийгэм, сэтгэл хөдлөлийн 
хөгжил чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
Хариуцлагатай ангийн арга барил, эерэг төслийг 
хэрэгжүүлдэг. 

Цэцэрлэгийн өмнөх 
хөтөлбөрийн сонголтууд 

 
Арлингтон улсын сургуулиуд цэцэрлэгийн өмнөх насны 
хүүхдүүдэд зориулсан төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг санал 
болгодог. Хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн үйлчилдэг нас, шалгуурт 
тавигдах шаардлага, сургуулийн байршлыг доор дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан болно. 2022-23 оны хичээлийн жилд 2022 оны 
2-р сарын 1-ээс эхлэн APS-ийн Цэцэрлэгийн өмнөх 
хөтөлбөрүүдийн өргөдлийг авах боломжтой. Эцэг эхчүүд 2-р 
сарын 1-ээс 4-р сарын 15-ны хооронд 16.00 цаг хүртэл БҮХ 
СУГАЛАА гэдэгт хамрагдахын тулд онлайнаар өргөдлөө өгөх 
ёстой. Виржиниа мужийн Сургуулийн өмнөх боловсролын 
хөтөлбөр (VPI) болон Олон нийтийн үе тэнгийн хөтөлбөр 
(CPP)-ийн хувьд гэр бүлүүд орлогын баталгаажуулалт, 
оршин суугаа газар болон төрсний гэрчилгээг өргөдлийн 
цонхонд ирүүлэх шаардлагатай. Дөрөвдүгээр сарын 15-наас 
хойш хүлээн авсан өргөдлийг хүлээлгийн жагсаалтын доод 
хэсэгт байрлуулна. Зөвшөөрөгдсөний дараа эцэг эхчүүд бага 
ангийн сурагчдад зориулсан бүртгэлийн журмын дагуу 
хүүхдээ APS Тавтай морил төвд бүртгүүлэх ёстой. 
Бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт болон эрүүл 
мэндийн шаардлагуудыг 4-р хуудаснаас үзнэ үү. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 703- 228-8632 эсвэл 

Apsva.us/earlychildhood хаягаар Бага насны хүүхдийн 

оффистэй холбогдоорой. 

 

APS МОНТЕССОРИ ХӨТӨЛБӨР 

АPS нь 3-5 насны хүүхдүүдэд бүтэн өдрийн турш 
Монтессори хичээл заадаг. Монтессори хөтөлбөрт 
хамрагдахын тулд хүүхдүүд есдүгээр сарын 30 гэхэд 
гурван нас хүрч, бие засаж сурсан байх ёстой. Гурав, 
дөрвөн настай хүүхдийн сургалтын төлбөрийг гэр бүлийн 
орлогоос нь хамааруулан хуваарийн дагуу авдаг. 
Цэцэрлэг, бага, дунд ангидаа хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаа хүүхдүүдээс сургалтын төлбөр авахгүй. 

Арлингтон хотын Монтессори улсын сургуульд бага 
насны хүүхдүүдэд зориулсан Монтессори хичээл 
заадаг. Монтессори ангиуд нь харьяа сургууль дээрээ 
Даваа-Баасан цагийн хуваарийн дагуу явагддаг. 
Дөрвөн нас хүрсэн, бага сургуулийн хичээлийн бүсэд 
амьдардаг хүүхдүүдийг унаагаар хангадаг. Эсвэл 
тээвэрлэлтийг эцэг эхчүүд хариуцна. Өргөтгөсөн өдөр 
нь Цэцэрлэгийн өмнөх боловсрол олгодог сургуулиудад 
дөрвөн настай хүүхдүүдэд зориулагдсан. 

Монтессори ангиуд доор жагсаасан бага 
сургуулиудад байрладаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
703-228-8632 дугаарын утсаар бага насны хүүхдийн 
албатай холбоо барина уу, эсвэл apsva.us/ 
earlychildhood  хаягаар орно уу. 

• Барретт 

• Карлин Спрингс 

• Дисковери 

• Алис Уэст Флийт 

• Жэймстаун 

• Арлингтоны 
монтессорийн улсын 
сургууль 

• Оакридж 
 

ВИРЖИНИАГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ САНААЧИЛГА 
(VPI) ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨМНӨХ ХӨТӨЛБӨР 

Виржиниа мужийн Сургуулийн өмнөх санаачилга (VPI) 
хөтөлбөр нь дөрвөн настай хүүхдүүдэд зориулсан өндөр 
чанартай цэцэрлэгийн өмнөх хөтөлбөр бөгөөд хамрагдах бүх 
сурагчдад үнэ төлбөргүй байдаг. Хүүхдүүд цэцэрлэгт орохоор 
бэлтгэж байхдаа боловсролын туршлагаа баяжуулж, 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, шинэ санааг судалж, ур чадвараа  
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 хөгжүүлдэг. Цэцэрлэгээс өмнөх сургалтын хөтөлбөр 
нь судалгаанд суурилсан, бичиг үсэг, математикийн ур 
чадварыг хөгжүүлэх, насан туршдаа суралцах нийгэм-
сэтгэл хөдлөлийн үндэс суурийг бий болгодог. Анги бүр 
18 хүртэлх хүүхэдтэй, гэрчилгээжсэн багш, бүтэн 
цагийн зааварлагчтай. Хөтөлбөр нь Даваагаас Баасан 
гарагт бага сургуулийн хуваарийг дагаж мөрддөг. Гэр 
бүлүүд энэ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд орлогын 
удирдамжийг хангасан байх ёстой. 

2022-23 оны хичээлийн жилд элсэх өргөдлийг 2-р 
сарын 1-ний 16:00 цагаас эхлэн 2022 оны 4-р сарын 15-
ны 16:00 цаг хүртэл хүлээн авна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авахыг хүсвэл 703-228-8632 эсвэл apsva.us/ 
earlychildhood хаягаар Бага насны хүүхдийн албатай 

холбогдоно уу. 
VPI ангиуд нь дараах сонголттой сургуулиудад 

байрладаг. 

• Арлингтон уламжлалт сургууль (ATS) 

• Кэмпбелл 

• Клэйрмонт 

• Эскуела Ки 
болон дараах хөршийн бага сургуулиуд: 

• Абингдон 

• Ашлаун 

• Баркрофт 

• Барретт 

• Карлин Спрингс 

• Доктор Чарльз Р. Дрью 

• Алис Уэст Флийт 

• Хоффман-Бостон 

• Инновэйшн 

• Лонг Брэнч 

• Оакридж 

• Рэндольф 

Арлингтон шинжлэх ухаанд төвлөрсөн, Кардинал, 
Дисковери, Глебе, Жэймстаун, Ноттингам, Тэйлор болон 
Такахое зэрэг сургуулийн гэр бүлүүд VPI-д орох эрхтэй 
бол Хоффман-Бостонд сурах болно. 

 

ОЛОН НИЙТ ҮЕ ТЭНГИЙНХЭНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
ӨМНӨХ ХӨТӨЛБӨР (CPP) 

Арлингтоны улсын сургуулиуд (APS) нь цэцэрлэгийн 
өмнөх тусгай боловсролын үйлчилгээгээр дамжуулан 
2, 3, 4 настай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 
хэрэгцээг хангадаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
тодорхойлогдоогүй цэцэрлэгээс өмнөх насны хүүхдүүд 

Хүүхдийн зарим хөтөлбөрт (9-р сарын 30 гэхэд 2 нас 6 
сар), эсвэл 3-5 настай (3 нас 6 сартайгаас 4 нас хүртэл 
9-р сарын 30 гэхэд) олон нийтийн үе тэнгийн хүүхдийн 
цэцэрлэгийн өмнөх хөтөлбөрөөр (CPP) оролцох 
боломжтой. 

Гурав, дөрвөн настай хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 
гэр бүлийн орлогоос нь хамааруулан хуваарийн дагуу 
авдаг. 

Хөтөлбөрт хамрагдахыг нэн тэргүүнд анхаарч, 
хөршийн бүсчилсэн хэсгийн хүүхдүүдэд тэргүүлэх 
эрэмбийг өгдөг 

Арлингтон дахь дундаж орлогын 80%-иас доогуур 
орлоготой гэр бүлүүд болон APS-ийн одоогийн 
ажилчдын хүүхдүүд үүнд багтана. СРР ангиуд 
дараах сургуулиудад байрладаг: 

 

• Баркрофт 

• Карлин Спрингс 

• Доктор Чарльз Р. Дрью 

• Алис Уэст Флийт 

• Глебе 

• Хоффман-Бостон 

• Инновэйшн 

• Жэймстаун 

• Ноттингам 

• Тэйлор 

• Такахое 
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Хэрэгтэй Вэб Холбоосууд 

 
www.apsva.us 
 
"Гэр бүл" хэсэгт зочилно уу, үүнд олон янзын сэдэв 
бий: 

• APS Хяналтын самбар 

• APS Шуурхай баримтууд 

• FACE (Гэр бүл ба олон нийтийн оролцоо) 

• Эцэг эхийн академи (эцэг эхчүүдэд зориулсан үнэгүй 
сургалтууд) 

• Хичээлийн жилийн мэдээлэл 

• VDOE улсын тайлангийн картууд 
"Хөтөлбөр ба үйлчилгээ" хэсэгт зочилж дараахын 
тухай мэдээлэл аваарай: 

• Aspire2Excellence-Эрдмийн төлөвлөлт 

• Өргөтгөсөн өдөр 

• Хоол хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээ 

• Эцэг эхийн нөөцийн төв (PRC) 

• Сургуулийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

•  

 

 
 

 

 

http://www.apsva.us/


 

Манай хайлт хийх боломжтой зааг тогтоогчийг ашиглан хөршийнхөө сургуулийг тодорхойлохын тулд 

www.apsva.us/boundaries хаягаар APS вэб сайтын "Бүртгэл" хэсэгт очно уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургууль, олон 

нийттэй харилцах албанаас 703-228-6005 утсаар авна уу. 

Бага Сургуулийн 
Байрлал ба Заагууд 

Aрлингтон Каунти, Виржиниа 
 

 

 

 

Асуулт байвал 703-228-6005 дугаарын утсаар Сургууль ба Олон Нийтийн Харилцааны Хэлтэстэй холбогдоно уу. 
Тэмдэглэл: 

- Энэ газрын зураг 2020 оны 12-р сарын 3-нд Сургуулийн зөвлөлийн хэрэгжүүлсэн ирцийн бүсийн заагийг харуулж байна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол https://www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries 

http://www.apsva.us/boundaries
http://www.apsva.us/boundaries

