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Арлингтоны улсын сургуулиуд арьс өнгө, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, шашин шүтлэг, хүйс, нас, эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг баримжаа, 
жирэмслэлт, гэр бүлийн байдал, удамшлын мэдээлэл, хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлээр ялгаварлан гадуурхахыг 
хориглодог. Энэхүү бодлого нь сургалт, хөтөлбөр, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, биеийн тамир, хөнгөн атлетик, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд тэгш хамрагдах боломжийг олгодог. Энэхүү бодлогыг зөрчсөн тохиолдолд 703-228-6008 
дугаарын утсаар Сургуулийн Дэмжлэг Үзүүлэх Албаны Дарга, 703-228-6110 дугаарын утсаар Хүний Нөөцийн Эрхлэгчийн Туслахад мэдэгдэнэ. 



Хүндэтгэ

сэн, 

 

 

2021 оны 11-р сар 

Хүндэт гэр бүлүүд ээ, 
 

Баяр хүргэе! Таны хүүхэд удахгүй ахлах сургуульд орох, ирээдүйн боломжоо бодож эхлэх болно. 
Арлингтон хотод ахлах сургуулийн түвшинд бусад хэд хэдэн эрдэм шинжилгээний сонголттогоор суралцах, 

нийгэмд дэмжлэг үзүүлэх ахлах сургуулиудтай болсон нь азтай хэрэг билээ. Хүүхдийн хэрэгцээг бүхэлд нь хангах нь 
бид сурагчдын эрдэм шинжилгээ, нийгэм-сэтгэл санааны сайн сайхны төлөө тууштай байна гэсэн үг юм; бид оюутны 
амжилтад чухал ач холбогдолтой төрөл бүрийн дугуйлан, урлаг, хөгжим, спорт, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг 
санал болгодог бөгөөд мөн сурагчдыг аюулгүй байлгаж, дэмжихийн тулд итгэлтэй насанд хүрэгчидтэй байхыг 
баталгаажуулдаг. 

Ахлах сургуульд шилжсэнээр сурагчид болон гэр бүлүүд ирээдүйнхээ төлөвлөгөөг эргэн харж, анхаарлаа 
төвлөрүүлэх боломжийг сурагчдад олгодог. Энэ бол КОВИД-19 тахал эхэлснээс хойш өөрчлөгдсөн байж болзошгүй 
боловсролын зорилго, ажил мэргэжлийн хүсэл эрмэлзлийн талаар сурагчидтай ярилцах төгс цаг юм. Сурагчид 
тахлын үеэр өөрсдийнхөө талаар маш их зүйлийг сурч, маш их зүйлийг мэдэрсэн; тэд шинэ сонирхолтой болж эсвэл 
дуртай сэдвүүдээ сонирхохоо больсон байж магадгүй бөгөөд энэ нь удахгүй ахлах сургуульд шилжих төлөвлөгөөнд 
нөлөөлж болзошгүй юм.        Сурагчид болон гэр бүлүүдэд шилжилтийг аль болох саадгүй болгохын тулд бид 
ажиллаж байна. 

Ахлах сургууль бүрийн зөвлөгөө, ажил мэргэжлийн боловсролын ажилтнууд танай гэр бүл ахлах сургуулийн үеэр 
болон дараа нь сонголтуудыг судлахад дэмжлэг, зааварчилгаа өгөх болно. Тэд мөн сурагчийн сонирхлыг тусгасан, 
төгсөлтийн болон дунд боловсролын дараах зорилгод шаардлагатай хичээлүүдийг багтаасан дөрвөн жилийн 
сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад туслах болно. Эрдмийн төлөвлөгөөний хуулбарыг таны хяналт, санал 
хүсэлтийн дагуу гэрт тань илгээнэ. Сургуулийн захирал, зөвлөгч, багш нартай сурагчдын амжилт, сайн сайхан 
байдалд ямар дэмжлэг үзүүлэх боломжтой талаар ярилцаж, сурагчдынхаа илэрхийлсэн бодол, хүсэл тэмүүллийг 
хуваалцана. Төлөвлөгөө нь таны сурагчийн ахлах сургууль болон сургуулиа төгссөний дараах амьдралын зорилгод 
чиглэгдсэн байх ёстой. 

Сурагчтай ахлах сургуулийнх нь карьерийн эхэн үед суралцах боломжтой математик, шинжлэх ухаан, гадаад 
хэлний хичээлийн талаар ярилцахыг би танд зөвлөж байна. Эдгээр сургалтууд нь сурагчид дунд боловсролын 
дараах болон карьерийн шилдэг боломжуудыг олж илрүүлэх, бэлтгэхэд нь туслах болно. Би бүх сурагчдыг ахлах 
сургуулийнхаа карьерын туршид нэг буюу хэд хэдэн Ахисан Түвшний Сургалт (AP) эсвэл хос элсэлтийн ангид 
хамрагдахыг зөвлөж байна - энэ нь сурагчдад дунд боловсролын дараах боловсрол, амьдралын сорилтод бэлтгэхэд 
тусалдаг. Энэхүү сургалтын ажил нь ахлах сургуульд байхдаа коллежийн кредит цуглуулахад хүргэдэг. 

Би таныг www.apsva.us/ engage. цахим хуудаснаас авах боломжтой 2018-2024 оны APS Стратеги төлөвлөгөөтэй 
танилцахыг зөвлөж байна. Стратегийн төлөвлөгөө нь бүх сурагчдыг аюулгүй, эрүүл, эрх тэгш, дэмжлэг үзүүлэх 
сургалтын орчинд сурч, хөгжихийг баталгаажуулж, бүх сурагчдад амжилтанд хүрэх боломжийг олгох хүртээмжтэй 
хамтын нийгэмлэгийг бүрдүүлдэг. 

www.apsva.us эсвэл манай олон нийтийн мэдээллийн сувгуудаар дамжуулан хамгийн сүүлийн үеийн APS мэдээг 
цаг тухайд нь аваарай. Одоогийн олон нийтийн оролцооны боломжуудын талаар мэдээлэл олж, APS вэб сайтын 
"APS-тай холбогдох" хэсэгт санал хүсэлтээ өгнө үү. APS үргэлжлүүлэн хөгжиж, сурагчдын ирээдүйг эерэгээр 
тодорхойлох шийдвэр гаргахад олон нийтийн санал, зохицуулалттай хамтын ажиллагаа нь үйл явцын чухал хэсэг 
юм. Таны хүүхдийн APS дээрх ахлах сургуулийн туршлагыг баяжуулж, амжилттай болгохын тулд бид хамтран 
ажиллахдаа баяртай байна. 

 

Хүндэтгэсэн, 
 

Франциско Дюран, Боловсролын Ухааны Доктор 
Эрхлэгч 

http://www.apsva.us/
http://www.apsva.us/
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Таны Ахлах Сургуулийн 
Сонголтууд 

 
 

 
Бүх сурагчид өөрсдийн оршин суугаа тодорхой 

ирц/зааглалын бүсээр тогтоосон хөршийн сургуульд 
элсэх нь баталгаатай байдаг.  (Арын хавтас дээрх 
газрын зургийг харна уу, 703-228-8000 руу залгаж 
эсвэл APS вэб сайт, apsva.us/boundaries руу орж 
хөрш сургуулиа тодорхойлно.) Сурагчид Сургуулийн 
Зөвлөлд 
 жил бүр гаргадаг Эрхлэгчийн шинэчлэлд үндэслэн 
шилжүүлэг хүлээн авч буй хөршийн сургуульд шилжин 
суралцах сонголттой  
сургууль/хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргаж болно. 

 
СОНГОЛТЫН СУРГУУЛИУД БА ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

Тус мужийн бүх сурагчид Эйч-Би Вүүдлаун дунд 
сургуулийн хөтөлбөр болон Арлингтоны Ажил 
мэргэжлийн төвийн Арлингтон Техникийн сургуульд 
хамрагдах боломжтой. Вашингтон-Либерти дэх Олон 
улсын бакалаврын (IB) хөтөлбөр, Уэйкфийлд дэх 
ахисан түвшний сургалт (AP) зэрэг сүлжээ нь эдгээр 
хөршийн сургуульд сурахгүй оюутнуудад зориулсан 
сонголтууд юм. 

Та эдгээр хөтөлбөрт хамрагдах 2022-23 оны 
хичээлийн жилийн Сонголтын сургуулиудын 
өргөдлийг ирүүлэх ёстой. 

Ганстоунд Испаний хэлний хэсэгчилсэн 
иммершион хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд хичээл 
сонгон шалгаруулах замаар Уэйкфийлдийн Испаний 
хэлний хэсэгчилсэн иммершион хөтөлбөрт 
хамрагдах боломжтой. APS-ийн шинэ оюутнууд 
эсвэл 
иммершион хөтөлбөрт оролцохын тулд Сонголтын 
сургуулиудын өргөдлийг ирүүлэх ёстой. 

Томас Жефферсоны Шинжлэх ухаан, технологийн 
ахлах 

сургууль (Файрфакс) элсэлтийн шаардлагыг хангасан 
оюутнуудад нээлттэй бөгөөд та сургуульд өргөдлөө 
гаргах ёстой (7-р хуудсыг үзнэ үү). 

Дээр дурдсан хөтөлбөрүүдийн аль нэгэнд 
хамрагдах боломжтой сурагчдад сургуулийн 
автобусаар үйлчилнэ. 

2022-23 оны хичээлийн жил дэх ахлах сургуулийн 
сонголтуудын талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл 
703-228-8000 дугаарт залгаж эсвэл apsva.us/school-
options хаягаар APS вэб сайтын "Сонголтууд ба 
шилжих" хэсгээс авна уу. 

ХӨРШИЙН СУРГУУЛЬ РУУ ШИЛЖИХ 
Сургуулийн Зөвлөлийн Бодлогын J-5.3.31-д 

заасны дагуу хөршийн сургуулиуд санхүүгийн 
хязгаарлалт, хүчин чадлын хязгаарыг харгалзан 
аль болох шилжин ирэгсдийг хүлээн авдаг. 2022-23 
оны хичээлийн жил дэх хөршийн сургуулийн 
сонголтуудын талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл 
703-228-8000 дугаарт залгаж эсвэл apsva.us/school-
options хаягаар APS вэб сайтын "Сонголтууд ба 
шилжих" хэсгээс авна уу. 

2022-23 оны Хичээлийн Жилд 
Зориулсан Сургуулийн 

Мэдээлэл Өгөх Уулзалт болон 

Шилжин Суралцах Үйл Явц 
 

 

 
СОНГОЛТЫН СУРГУУЛИУД БА ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

2022-23 оны хичээлийн жилийн сонголтын 
сургууль эсвэл хөтөлбөрт өргөдөл гаргах хугацаа 
нь 2021 оны 11-р сарын 1-ээс 2022 оны 1-р сарын 
21 хүртэл байна. 

Сонголтын сургууль ба хөтөлбөрийн өргөдлийг 
2022 оны 1-р сарын 21-ний 16:00 цаг гэхэд 
онлайнаар бөглөж өгсөн байх ёстой. Онлайн 
анкет бөглөхөд тусламж авахыг хүсвэл 703-228-8000 
дугаарын утсаар Тавтай морил төвтэй холбогдох 
эсвэл APS вэбсайтын "Сонголтууд ба шилжүүлэг" хэсэгт 
Apsva.us/school-options холбоосоор зочилно уу. 

 

Хөршийн Сургууль руу Шилжих 
2022-2023 оны хичээлийн жилд хөршийн сургуульд 

шилжих хүсэлт гаргах хугацаа 2022 оны 2-р сарын 21-
ээс 2022 оны 3-р сарын 11 хүртэл байна. 

Хөршийн сургууль руу шилжих өргөдлийг 2022 оны 3-р 
сарын 11-ний 16:00 цагийн дотор онлайнаар бөглөх 
ёстой. Өргөдөл гаргахад тусламж авахыг хүсвэл 703-228-
8000 дугаарын утсаар Тавтай морил төвтэй холбогдох 
эсвэл APS вэбсайтын "Сонголтууд ба шилжүүлэг" хэсэгт 
Apsva.us/school-options холбоосоор зочилно уу. 
Сургуульд суурилсан мэдээлэл өгөх уулзалт 

Эцэг эхчүүдийг хөршийн сургууль эсвэл сонголтын 
сургууль/хөтөлбөрт сургуулийн мэдээлэл өгөх 
уулзалтад оролцохыг зөвлөж байна. Сургуулийн 
мэдээлэл өгөх уулзалтууд нь гэр бүлүүдэд сургуулийн 
талаар илүү ихийг мэдэх, сургуулийн ажилтнуудтай 
уулзах, сургууль бүрийн хувийн шинж чанарыг 
ерөнхийд нь ойлгох боломжийг олгодог. 

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ийн цар тахлын 
улмаас бүх сургуулиудад виртуал мэдээллийн уулзалт 
зохион байгуулагдана. Шууд хуралдааны дараа бүх 
хуралдааныг бичиж, онлайнаар үзэх боломжтой 
болгосон. 
Мэдээлэл өгөх уулзалтын холбоос нь мөн  
apsva.us/school-options/high-school-choices/high-school- 
information-sessions/ хаягаар боломжтой. 

МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УУЛЗАЛТ 

Арлингтон Тек 

703-228-5800 

Хэсэг 1: 2021 оны 11-р сарын 10, 19:00 

цаг 

Хэсэг 2: 2021 оны 12-р сарын 7, 19:00 цаг 

H-B Вүүдлаун 2022 оны 1-р сарын 10, 19:00 цаг 

703-228-6363 

Уэйкфийлд 

703-228-6700 

АР Сүлжээ: 2021 оны 11-р сарын 9, 19:00 

цаг 

Иммершион: 2021 оны 11-р сарын 9, 

19:45 цаг 

Вашингтон-Либерти 2021 оны 12-р сарын 1, 19:00 цаг. 

703-228-6200 

Йорктаун 2021 оны 12-р сарын 8, 19:00 цаг. 

703-228-5400 
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APS Ахлах Сургуулиуд ба Хөтөлбөрүүд  

УЭЙКФИЙЛД АХЛАХ СУРГУУЛЬ 
АР Кэпстоун сургууль 
Олон улсын Испаний академийн оны шилдэг сургууль 
Хатуу байдал, харилцаа холбоо, тэсвэр хатуужил, 
хариуцлага, үр дүн 
Доктор Крис Уйллмор, Захирал 

703-228-6700 • 703-575-8832 (Факс) 
1325 Өмнөд Динуидди гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22206 
wakefield.apsva.us 
Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс 
бүрэн магадлан итгэмжилсэн. 

Уэйкфийлд бол амжилтын 
төлөө хамтран ажилладаг 
оюутнууд, ажилтнууд, эцэг 
эхчүүдийн идэвхтэй 
нийгэмлэг юм. Уэйкфийлд 
хамгийн сүүлийн үеийн 
барилгад бүх оюутнуудад  
зохих эрдэм 

шинжилгээний сорилтуудыг өгдөг.  Төгсөгчдийн 92 хувь нь 
коллежид үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа бөгөөд 2021 онд 
төгсөгчид бараг 12 сая ам.долларын тэтгэлэг, буцалтгүй 
тусламжийг авсан. 

Уэйкфийлдийн амжилттай сурагчдыг бий болгох 
санаачилга нь тус сургуульд хоёр удаа зочилсон 
ерөнхийлөгч Обамагийн анхаарлыг татсан. Нэмж дурдахад 
Виржиниа мужийн амбан захирагч асан Терри МакАулифт 
манай Ахлахын төсөл маш их сэтгэгдэл төрүүлсэн тул 2016 
онд тэрээр Уэйкфийлд дэх шинэ дипломын төлөвлөгөөгөө 
танилцуулсан. 

Уэйкфийлд нь ахлах сургуулийн Испани хэлний 
Иммершион хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд Испаний хэлний 
Боловсролын яамнаас Испаний хэлний Олон улсын 
академиар томилдог онцлогтой. Испаний хэлний Элчин 
Сайдын Яам жил бүр Элчин сайдын гэрчилгээтэй бүх 
Иммершион хөтөлбөрт хамрагдагчдыг хүлээн зөвшөөрдөг. 
Уэйкфийлд мөн франц, латин, герман, мандарин, япон, араб 
хэлийг санал болгодог. 

Манай Ахисан Түвшний Сургалт (AP) сүлжээ нь 
оюутнуудыг ахисан түвшний сургалтанд хамрагдахыг дэмжиж, 
бэлтгэдэг. 
Уэйкфийлд энэхүү санаачилгын төлөө Коллежийн Зөвлөлийн 
нэр хүндтэй Урам зоригийн шагналаар шагнагдсан бөгөөд 
оюутнуудын ахлах ангидаа хэрэгжүүлдэг ажил мэргэжлийн 
чиглэлээр бие даасан судалгааны төсөл болох Кэпстоун 
Дипломыг санал болгохоор сонгогдсон. 

Уэйкфийлд шилжилтийн үеийн арга барил, Эрдэм 
шинжилгээний шилдэгт зориулсан Есдүгээр Ангийн Сан нь 
есдүгээр ангийн сурагчдыг агуулгын бүсийн багш нараас 
бүрдсэн үндсэн багтай болгодог. Есдүгээр ангид ингэж хандах 
нь ахлах сургуулийн эхний жилдээ суралцаж буй оюутнуудад 
ихээхэн дэмжлэг болдог. 

Кохорт болон Нэгдсэн Цөөнхийн Охид хөтөлбөрүүд нь 
цөөнх гаралтай сурагчдыг эрдэм шинжилгээний хичээлд сууж, 
коллежид амжилттай шилжихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
ажилладаг. Кохорт хөтөлбөр нь Африк-Америк, Испани 
гаралтай эрэгтэй сурагчидтай хамтран ажилладаг бол Нэгдсэн 
Цөөнхийн Охид нь бүх цөөнхийн эмэгтэйчүүдэд нээлттэй 
байдаг. 

Олон нийтийн хүчтэй харилцаатай Уэйкфийлдэд суралцах 
чиглэлээр хэд хэдэн түншлэл бий. Нэг нь оюутнуудыг 
мэргэжлийн тайзны уран бүтээлд оролцуулах боломжийг 
олгодог Сигначюр театр юм. Уэйкфийлд мөн Урбан 
Аллайнстай хамтран сонгогдсон ахмадуудыг тухайн бүс нутагт 

цалинтай дадлагад хамруулдаг. 

 
ВАШИНГТОН-ЛИБЕРТИ АХЛАХ СУРГУУЛЬ 

IB Дэлхийн сургууль 

Боловсролын Зөвлөлийн Онцгой амжилтын шагнал, 
2017, 2018 он 

Антонио Холл, Захирал 

703-228-6200 • 703-524-9814 (Факс) 

1301 Хойд Стаффорд гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22201 

wl.apsva.us 

Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс бүрэн 
магадлан итгэмжилсэн. 

Вашингтон-Либерти нь 
Арлингтон хотод 
байгуулагдсан гурван 
бүрэн дунд сургуулийн 
анхных нь байв. Өдгөө 
96 дахь жилдээ үйл 
ажиллагаагаа явуулж 
байгаа тус сургууль нь 
дэлхийн 70 гаруй орны 
төлөөлөл болсон, 

100 гаруй клуб, байгууллагад оролцдог олон янзын 
оюутнуудтай. Вашингтон-Либерти нь АНУ-ын Боловсролын 
яам, Виржиниа мужийн Боловсролын Зөвлөл, Виржиниа 
мужийн Боловсролын Газар, Вашингтон Пост зэрэг 
байгууллагуудаас хүртсэн өргөмжлөл зэрэг түүх, 
уламжлалаараа бахархдаг. 
Вашингтон-Либерти сургуулийг Виржиниагийн Сургуулийн 
Зөвлөлийн Холбоо "Амжилтын үзүүлэн" болгон онцолсон. 

Вашингтон-Либерти мужид есдүгээр ангидаа элсэж буй 
сурагчид дунд сургуулиас ахлах сургуульд орох үйл явцыг 
хөнгөвчлөх зорилготой шилжилтийн хөтөлбөр болох 9-р 
Ангийн Холболтод оролцдог. Сурагчдыг жижиг сургалтын 
нийгэмлэгт нэгтгэсэн дөрвөн үндсэн хичээлийн багш, тусгай 
боловсролын багш, англи хэл суралцагч оюутнуудад 
зориулсан англи хэлний (EL) багштай. 
Есдүгээр ангийн сурагчид багш, удирдлага, зөвлөгч нараас 
зохицуулалттай дэмжлэг авдаг. 

Олон улсын бакалаврын (IB) дипломыг анх 1998 онд 13 
оюутан төгсөхөд Вашингтон-Либерти сургуульд олгож 
байжээ. Тэр цагаас хойш 1,231 оюутан Виржиниагийн 
Ахисан Түвшний Сургалтын дипломтой хамт IB дипломын 
хөтөлбөрт хамрагдсан байна. Бусад олон оюутнууд IB 
сертификатын бие даасан сургалтанд хамрагдсан. IB курс, 
шалгалтыг амжилттай дүүргэх нь коллежийн кредит эсвэл 
коллеж, их дээд сургуульд ахисан түвшний статустай 
болоход хүргэдэг. 

Вашингтон-Либерти нь мөн оюутнуудаас коллежийн 
кредит авах боломжтой төгсөлтийн шалгалтыг өгөхийг 
шаарддаг Ахисан Түвшний Хөтөлбөрийн (AP) курсуудыг 
санал болгодог. Сурагчид нэгдүгээр курсээс эхлэн AP 
хичээлээ эхлүүлж болно. 

2021 онд Вашингтон-Либерти сургуулийн төгсөгчид 20 
сая гаруй ам.долларын тэтгэлэгт хамрагдсан.  Төгсөгчдийн 
92 хувь нь шууд дээд боловсрол эзэмшиж, 81 гаруй хувь нь 
дөрвөн жилийн коллеж, их дээд сургуульд элсэн суралцаж 
байна. 

Вашингтон Либерти сургуулийн Ажлыг онолоос 
практик болгон судлах нь нэртэй Ахмадын Туршлага 
Хөтөлбөр нь 17 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Ахмад 
настнуудын 98 хувь нь 2021 оны Ахмадын Туршлага 
Хөтөлбөрт хамрагдсан. 



5  

ЙОРКТАУН АХЛАХ СУРГУУЛЬ 

Үндэсний шилдэг сургууль 

Боловсролын Зөвлөлийн Онцгой амжилтын шагнал 2014-

17, 2021 он 

Доктор Кевин Кларк, Захирал 

703-228-5400 • 703-228-5409 (Факс) 

5200 Йорктаун өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22207 

yhs.apsva.us 

Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс 
бүрэн магадлан итгэмжилсэн. 

Йорктаун ахлах сургуульд бид 
тэгш байдал, шилдэг байдал, 
эрх мэдэлд хүрдэг. Энэхүү 
амлалт нь Йорктауны ROCS 
гэж нэрлэгддэг Нийгэм, Сэтгэл 
Хөдлөлийн Боловсролын 
(SEL)  - Бусдыг, хамт олон, 
хамгийн гол нь өөрийгөө 
хүндэл уриатай өвөрмөц 
хөтөлбөрт тусгагдсан болно. 
Йорктаун нь энэхүү хөтөлбөрт 
хамрагдаж, Дүрийн 
Боловсролын Түншлэлээр 

 
"Үндэсний зан чанарын сургууль" болж, Клаудиа Додсоны 
нэрэмжит Спорт, ёс зүй, шударга байдлын шагналаар 
шагнагдсан. 

Вашингтон Пост сонин Йорктауныг метроны бүс дэх 
эрдэм шинжилгээний хувьд хамгийн их сорилттой ахлах 
сургуулиудын нэг гэж үздэг бөгөөд Йорктауны төгсөгчдийн 
90 гаруй хувь нь дунд боловсролын дараах боловсрол 
эзэмшдэг. Йорктауны сурагчид салбар дундын сургалт, 
Ахисан Түвшний Хөтөлбөр (AP), Хос Элсэлт (DE), Ажил 
Мэргэжлийн болон Техникийн Боловсрол (CTE) зэрэг 
хичээлүүдэд оролцдог. 

Йорктаун нь сурагч бүрийн хэрэгцээг хангахад чиглэсэн 
өргөн хүрээний хөтөлбөр, хэд хэдэн хөтөлбөр, дэмжлэгийн 
сүлжээнүүд болох 
Патриотын үеийн зөвлөгөө, есдүгээр анги дахь салбар 
дундын дэлхийн түүх, англи хэлний хичээлүүд, сурагчдын 
үе тэнгийн зааварчилгаа, 
хөнгөн атлетик, үйл ажиллагааны цогц хөтөлбөр зэрэг 
хөтөлбөрүүдээр дамжуулан суралцдаг. Сурагчийн нэмэлт 
дэмжлэгт бичгийн дэмжлэг үзүүлэх төв, математикийн 
лаборатори, Патриотын үеийн дэмжлэг, хичээлийн дараах 
зорилтот сургалтын тусламж орно. 

Йорктауны "Эх тэгш байдал, манлайлал, төрийн 
үйлчилгээний төв" нь манлайлал, үйлчилгээ, тэгш байдал, 
нийгэм-сэтгэл хөдлөлийн сургалтын чиглэлээр оюутны янз 
бүрийн хөтөлбөрүүдийг зохицуулдаг. Нэмж дурдахад, 
Йорктаун нь олон нийтийг төлөвшүүлэх, сурагч, ажилчдын 
эерэг харилцааг хадгалахын тулд сургуулийн хөтөлбөрийн 
туршид нөхөн сэргээх практикийг хэрэгжүүлдэг. 

Йорктауны бүтэн хүүхэд гэж анхаардаг байдал нь 
ахмад настнуудын бодит амьдрал, практик дадлагаар 
дамжуулан ажил мэргэжлийн замналыг судлах боломжийг 
олгодог Ахмадын туршлага юм. 

Бүх сурагчдад тэгш байдал, хүртээмжтэй байх, төгс 
төгөлдөрт хүрэх олон арга зам, оюутнуудыг чадавхжуулах 
нийгэм-сэтгэл хөдлөлийн боловсролыг чухалчилдаг 
Йорктаун ахлах сургууль нь сурч, хөгжих гайхалтай газар 
юм. 

 

ЭЙЧ-БИ ВҮҮДЛАУН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН 
ХӨТӨЛБӨР 

Каунтигийн хэмжээний хөтөлбөр 

Доктор Кэйси Робинсон, Захирал 

703-228-6363 • 703-558-0317 (Факс) 

1601 Уйлсон өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22201 

hbwoodlawn.apsva.us 

Эйч-Би Вүүдлаун дунд 
боловсролын хөтөлбөр 
нь халамжтай хамт 
олон, өөрөө удирдах ёс, 
эрх тэгш байдал, бие 
даан суралцах гэсэн 
дөрвөн тулгуурыг 
баримталдаг. 
Сурагчдаар 
удирдуулсан бага 
хурал, сонгон хичээл, 

дугуйлан, долоо хоног бүрийн Хотын хурлаар дамжуулан 
сурагч, багш, эцэг эх бүр тэгш дуу хоолойгоо хүргэж, хамт 
олон нийт сурагчдад харьяалагдах мэдрэмжийг хөгжүүлэх, 
боловсролын зорилгоо биелүүлэхэд нь туслахын тулд 
хамтран ажилладаг. 

Сурагчийн сонголт нь Эйч-Би Вүүдлауны алтернатив 
дунд боловсролын хөтөлбөрийн гол чиглэл юм. Сурагчид 
үүргээ биелүүлэхийн тулд цагаа хэрхэн зөв ашиглахаа 
шийдэх ёстой. Өөрийгөө 
удирдах цагийн хэмжээ 6-аас 12-р анги хүртэл аажмаар 
нэмэгддэг. Энэхүү эрх чөлөөний саналыг хэрэгжүүлэхийн 
тулд сургууль нь сурагчдынхаа сайн санаанд итгэж, хувийн 
хариуцлагын үнэ цэнийг заадаг. 1971 онд “Ухаантай хүнд үг 
хэлвэл хангалттай” гэдэг сургаалийг сургуулийн уриа 
болгон сонгож, эрх чөлөөг хариуцлагатай холбож өгсөн 
байдаг. 

Сурагч бүр Эйч-Би Вүүдлауны хөтөлбөрийн янз бүрийн 
түвшний бие даасан, сэдэлжүүлэх хөтөлбөрт ордог. Тус 
факультет нь сурагчидтай хувь хүн болгон, жижиг бүлгүүд 
болон ангийн түвшинд ажилладаг бөгөөд тэдэнд 
боловсролын хөтөлбөртөө хяналтаа нэмэгдүүлэх 
боломжийг олгодог. Эйч-Би Вүүдлаун нь багшийн зөвлөх 
хөтөлбөрөөр дамжуулан сурагч бүрийг насанд хүрсэн 
хүнтэй холбож, бүх гэр бүлд тусгайлсан холбоо барих 
цэгтэй байх боломжийг олгодог 
багшийн зөвлөх хөтөлбөрөөр дамжуулан сурагчдын 
хэрэгцээг хангадаг. Багш, багшийн туслах нь сурагч бүр 
өөрийн сурлага, нийгмийн чадавхидаа хүрэхийн тулд 
шаардлагатай зүйлээ авахуйц байхаар гэр бүлүүдтэй 
хамтран ажилладаг. 

Бидний эрхэм зорилго бол Эйч-Би Вүүдлауны 
төгсөгчдөд өөрийн бие даасан гишүүдээ үнэлдэг нийгэмд 
байх, суралцах туршлагыг олгох бөгөөд тэднийг ахлах 
сургуулийн дараах амьдралд 
өөрсдийн сонирхол, чадварын талаар төлөвшсөн, бодитой 
ойлголттой, суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй хандахад бэлтгэх 
явдал юм.  

АРЛИНГТОН ОЛОН НИЙТИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ 

Каунтигийн хэмжээний альтернатив ахлах сургууль 

Доктор Барбара Томпсон, Захирал 

703-228-5350 • 703-521-0139 (Факс) 

800 С.Уолтер Рийд зам, Арлингтон, Виржиниа 22204 

achs.apsva.us 
Арлингтоны олон нийтийн ахлах сургууль нь 16 ба түүнээс дээш 
насны оршин суугчдад өдрийн ангид семестрийн үндсэн дээр (нэг 
семестерт төгссөн анги), оройн ангид нэг жилийн (нэг семестрт 
төгссөн анги) аль ч ангид ахлах сургуулийн  
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диплом авах шаардлагатай           
хичээлүүдийг  санал болгодог 
өөр ахлах сургууль юм. 
Хичээл өглөө 8:00-21:10 
цагийн хооронд хичээллэнэ. 
Тус мужийн хэмжээнд 
элсэгчдийн дунд сургуулийн 
хувьд Арлингтоны олон 
нийтийн ахлах сургууль нь 
өөрийн дипломоо олгодог. 

ACHS нь 2021 онд Виржиниагийн Боловсролын Зөвлөлийн 
Тасралтгүй сайжруулалт гэсэн шагналын эзэн болсон. 

Арлингтон хотын ахлах сургуулийн олон янзын сурагчид 
коллеж, ажил, ирээдүйд өөрсдийгөө бэлтгэхийн зэрэгцээ 
ахлах сургуулийн диплом авахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг. 
Сурагчид ахлах сургуулийн шалгуурыг дүүргэх зуураа 
коллежид давхар элсэх кредитэд хамрагдах, мөн NOVA 
зөвлөхүүдтэй хамтран коллежид шилжин суралцах 
боломжтой. Арлингтоны Ажил мэргэжлийн төвийн хажууд 
байрлах байршил нь ажил мэргэжил болон техникийн 
сургалтуудыг дүүргэх, салбарын гэрчилгээ авах, коллежид 
нэмэлт элсэлтийн давхар кредит авах нэмэлт боломжуудыг 
олгодог. 

Арлингтоны олон нийтийн ахлах сургууль сурагчдад 
дараах зүйлийг санал болгодог: 

• сурагчийн хувийн хуваарийн хэрэгцээ, хичээлийн 
шаардлагад нийцүүлэн хуваарь гаргах уян хатан байдал; 

• жилийн дотор найм ба түүнээс дээш кредит авах боломж, 
кредитийн хурдатгал эсвэл кредитийг нөхөн сэргээх 
боломж; 

• сурагчдад суралцах чадвараа бие даан харуулах 
боломжийг олгодог чадварт суурилсан ангиуд; 

• сонголт - оюутнууд сургуульд суралцахаар сонгох; 

• 16 ба түүнээс дээш настай орох боломж; насны дээд 
хязгаар байхгүй (сургуулийн наснаас дээш настай 
сурагчид сургалтын төлбөр төлдөг); 

• хос элсэлтийн хөтөлбөрөөр дамжуулан NOVA-ийн зарим 
курсын коллежийн кредит авдаг; болон 

• ихэвчлэн жижиг ангиудад суралцагчдын сурах хэв маягт 
нийцүүлэн эсвэл онлайн форматаар дамжуулан 
хувьчилсан сургалт. Багш, ажилчид нь бие даасан, 
дэмжлэг үзүүлэх уур амьсгалыг бий болгосон. 
Арлингтон хотын ахлах сургуульд элсэх хүсэлтэй 

сурагчид тус сургуультай шууд холбогдоно уу, 
эсвэл элсэлтийн мэдээлэл болон лавлагааг авахын тулд 
одоогийн сургуулийнхаа зөвлөхтэй уулзана уу. Сургууль руу 
утасдаж мэдээлэл, кредит хянуулах, хөтөлбөр төлөвлөлт 
болон бүртгүүлэх цаг товлох боломжтой. 

 

АРЛИНГТОН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ 
Захирагчийн Ажил мэргэжлийн ба техникийн академи 
Маргарет Чунг, Захирал 

703-228-5800 • 703-228-5815 (Факс) 
816 Уолтор Рийд зам, Арлингтон, Виржиниа 22204 
careercenter.apsva.us 
Ажил Мэргэжлийн Төв дэх Арлингтон Тек 

Арлингтон Тек нь сурагчдыг коллежид болон ажлын 
байран дахь асуудлыг хамтран шийдвэрлэх замаар 
амжилтанд хүрэхэд бэлтгэдэг, төсөлд суурилсан, ахлах 
сургуулийн чанга хөтөлбөр юм. Сурагчид Ажил 
мэргэжлийн болон техникийн боловсрол (CTE) хичээлээр 
салбар дундын үндсэн академик мэдлэгээ үр дүнтэй 
хослуулж, бодит асуудлуудыг шийдэж, орон нутгийн 
иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхэд суралцдаг. Арлингтон Тек нь 

сурагчдад CTE-ийн төрөл бүрийн 
хөтөлбөрүүдийг судалж, 
гэрчилгээ авах, Хойд 
Виржиниагийн Олон Нийтийн 
Коллежид (NVCC) давхар элсэх 
замаар коллежийн кредит эрт 
авах замаар коллежид үсрэн орох 
боломжийг олгодог. Сурагчид 
ерөнхий боловсролын гэрчилгээ  

эсвэл олон төрлийн чиглэлээр мэргэшсэн зэрэгтэй авч болно. 
Төсөлд суурилсан сургалтын туршлагын үр дүнд Арлингтоны 
Текийн сурагчид нэг жилийн хугацаанд дадлагажигч, зөвлөх 
эсвэл бие даасан судлаачаар ажиллаж ахлах ангийн төслийг 
дуусгах болно. Арлингтон Тект суралцах нь идэвхтэй 
(ажиллагаагаар), жинхэнэ (төслүүдээр дамжуулан) бөгөөд 
сурагчдын сонирхолд тулгуурладаг. 

Ажил мэргэжлийн төвийн эрхэм зорилго нь Мэдээллийн 
технологи, дижитал медиа, инженерчлэл, үйлдвэрлэлийн 
худалдаа, эрүүл мэнд, эмнэлгийн үйлчилгээ, төрийн болон 
хүний үйлчилгээний чиглэлээр 25 өвөрмөц Ажил 
мэргэжлийн болон техникийн боловсрол (CTE) хөтөлбөрт 
практик хэрэглээг ашиглан “Хийх замаар суралцах хүсэл 
тэмүүллийг төлөвшүүлэх” юм. Эдгээр ажил мэргэжлийн 
болон коллежид бэлдэх хөтөлбөрүүдээр дамжуулан Ажил 
мэргэжлийн төв нь зах зээлийн ур чадвар, салбарын 
гэрчилгээ, коллежийн кредит, ажил дээр суурилсан 
дадлага хийх боломжийг сайжруулдаг. Сурагчид CTE 
ангидаа төрөлх сургуулиасаа Ажил мэргэжлийн төв рүү 
өдөр бүр автобусаар явдаг. 

Хойд Виржиниагийн Олон Нийтийн Коллеж (NVCC)-той 
хамтран ажилласнаар сурагчид CTE болон эрдмийн 
курсуудад давхар элсэн орж, ахлах сургууль болон 
коллежийн кредитийг авах боломжтой. 

Ажил мэргэжлийн төвийн нэмэлт хөтөлбөрүүдэд эрдэм 
шинжилгээ, Англи хэл суралцагчийн институт, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн бэлэн байдлын хөтөлбөр, Өсвөр насны 
хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх хөтөлбөр орно. 

Ажил мэргэжлийн төвд CTE болон академик ангид 
суралцах хүсэлтэй оюутнууд төрөлх сургуулийнхаа 
зөвлөхтэй холбоо барина уу. 

 
ЛАНГСТОН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ 
ХӨТӨЛБӨР 

Доктор Филип “Чип” Бонар, Удирдлага 

703-228-5295 • 703-807-0614 (Факс) 

2121 Хойд Калпепер гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22207 

hsc.apsva.us 

Лангстоны ахлах 
сургуулийн үргэлжлэл 
хөтөлбөр нь оюутнуудад 
ахлах сургуулийн диплом 
авах өөр аргыг санал 
болгодог. Сурагчид 
ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчидтай 
адил 
хичээлийн шаардлага, 
кредитийн тоо, 

SOL үнэлгээний шалгалтыг хариуцдаг ч энэ хөтөлбөр нь 
сурагчдад ахлах сургуулийн диплом авах арга зам, 
хугацааны уян хатан байдлыг санал болгодог. 
Лангстонд: 

• Сурагчид жилд найм ба түүнээс дээш кредит авах 
боломжтой. 
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• Хичээл нь семестрт суурилдаг бөгөөд сурагчид улирал 
бүр нэг, хоёр, гурав, дөрвөн анги дүүргэж, кредитээ 
сэргээх эсвэл хурдасгах боломжтой. 

• Сурагчийн санхүүгийн зардал наснаас хамааран өөр 
байдаг. 

•  Сурагчид Лангстонд суралцахаар сонгосон эсвэл 
ерөнхий боловсролын сургуулиуд тэднийг санал болгож 
болно. 

• Лангстонд орохын тулд сурагчид дор хаяж 16 настай 
байх ёстой; насны дээд хязгаар байхгүй. 

• Шаардлагуудыг биелүүлсний дараа сурагчид төрөлх 
сургуулиасаа ахлах сургуулийн стандарт буюу ахисан 
түвшний гэрчилгээ авдаг. 

• Хос элсэлтийн хөтөлбөрөөр Хойд Виржиниагийн Олон 
Нийтийн Коллежийн (NVCC) зарим курсуудад коллежийн 
кредит авах боломжтой. 
Загварын дагуу жижиг хөтөлбөрт хамрагдсаны үр дүнд 

багш, ажилчид дэмжлэг үзүүлэх, хувь хүний уур амьсгалыг 
бий болгосон.  Багш нар янз бүрийн хэрэгцээ, сургалтын хэв 
маягтай сурагчдад нэг ангид олон түвшний эсвэл хичээл 
заах чадвартай байдаг. 

 
НЬЮ ДАЙРЕКШИНС 
Доктор Филип “Чип” Бонар, Удирдлага 

703-228-2117 • 703-875-8290 (Факс) 
2121 Хойд Калпепер гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22207 
newdirections.aspva.us 
 
Нью Дайрекшинс хөтөлбөр нь тодорхойлогдсон сурагчдад 
сургалтын нарийн хуваарь, үр дүнтэй зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээг жижиг, халамжтай орчинд олгодог. Түүний 
өндөр бүтэцтэй, дэмжлэг үзүүлэх сургалтын орчин нь 
сурагчдад төгсөлтөд шаардагдах ахлах сургуулийн 
кредитийг авах боломжийг олгодог. Доор жагсаасан шинж 
чанарууд нь одоогоор Нью Дайрекшинд элсэж буй 
сурагчдад хамаарна. 

• Сурагч нь дор хаяж 14 настай, сургуулийн 
есдүгээр анги төгссөн байна. 

• Сурагч шүүхийн хяналтад байдаг бөгөөд тэнсэн 
харгалзах ажилтантай. 

• Сурагч сургууль эсвэл нийгэмд бэрхшээлтэй 
тулгарсан. 

• Сурагчид хатуу хяналттай сургуулийн орчин хэрэгтэй. 

• Суралцийг төрөлх сургуулиас нь санал болгож, 
шалгалтын комисс хүлээж авдаг. 
Нью Дайрекшинс нь эрдэм шинжилгээний статусыг 

сайжруулах, эерэг зан чанарыг төлөвшүүлэх, туршилтын 
үүргээ амжилттай биелүүлэх гэсэн гурван үндсэн 
зорилготой. Сурагчид эрдмийн зорилгодоо хүрэхийн тулд 
ахиц дэвшил гаргах төлөвтэй байгаа бөгөөд гэртээ 
хичээлийн ажлыг бататгах хөтөлбөр боловсруулахын 
тулд ажилтнуудтай уулзахыг гэр бүлүүдэд зөвлөж байна. 

Сурагчид Нью Дайрекшинс хөтөлбөрийг хэд хэдэн 
замын аль нэгээр нь амжилттай дүүргэдэг. (a) APS 
төгсөлтийн шаардлагыг хангаж, ахлах сургуулиа 
төгссөн; (б) төрөлх ахлах сургуульдаа буцаж ирэх; 
эсвэл 

(c) Лангстон дахь ахлах сургуулийг үргэлжлүүлэх 
хөтөлбөрт шилжих болно. 

ЮНИС КЕННЕДИ ШРАЙВЕР 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУСГАЙ БОЛОВСРОЛ, 6-
12 АНГИ 

Жорж Хеван, Захирал 

703-228-6440 • 703-247-3162 (Факс) 

1601 Уйлсон өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22201 

shriver.apsva.us 
Шрайвер хөтөлбөр нь оюуны хомсдолын улмаас өргөн 
хүрээний хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагатай 11-22 насны 
оюутнуудад тусгай боловсрол олгодог. Шрайвер нь тусгай 
боловсролын хэрэгцээтэй сурагчдад үйлчлэхийн тулд 
ангийн болон олон нийтийн нөөцийг ашигладаг. Арлингтоны 
тасралтгүй үйлчилгээний амлалтын нэг хэсэг болгон энэхүү 
хөтөлбөр нь  сурагчдад насанд хүрээд нийгэмд байр сууриа 
эзлэхэд туслах зааварчилгааг өгдөг. Эцэг эх, олон нийтийн 
байгууллагууд нь төлөвлөлт, үйлчилгээний салшгүй хэсэг 
юм. Шрайвер хөтөлбөрийн сурагчид олон нийтийн дунд 
ажилладаг бөгөөд ихэвчлэн ажлын байр руу шилждэг.  
Шилжилтийн төлөвлөгөө 14 наснаас эхэлдэг боловч насанд 
хүрэгчдэд зориулсан тусламж үйлчилгээний бодит 
менежмент нь 18 наснаас өмнөхөн эхэлдэг. 

Насанд хүрэгчдийн хамтын амьдралд бэлтгэх нь 
Шрайвер хөтөлбөрийн гол зорилго юм. Энэхүү зорилгод 
хүрэхийн тулд сурагч бүрийн хэрэгцээг хангах өргөн 
хүрээний хөтөлбөрүүдийг боловсруулдаг. Сургалтын чиглэл 
нь 
мэргэжлийн болон олон нийтийн ур чадвар, өдөр тутмын 
амьдралын ур чадвар, харилцаа холбоо, чөлөөт цаг, 
амралт зугаалга болон бусад бие даасан ур чадварт 
суурилдаг. 

 

ТОМАС ЖЕФФЕРСОНЫ ШИНЖЛЭХ 
УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ 
СУРГУУЛЬ (ФЭЙРФАКС) 
6560 Брэддок зам, Александриа, Виржиниа 22312 
tjhsst.fcps.edu 
Жереми Шюгарт, Элсэлт хариуцсан захирал 

TJHSST Элсэлтийн алба 
8115 Гэйтхаус зам, Фоллс сүм, Виржиниа 
22042 571-423-3770 • 571-423-3777 (Факс) 
Э-мэйл: tjadmissions@fcps.edu 
www.TJAdmissions.org 

 
Томас Жефферсоны Шинжлэх Ухаан Технологийн 

Ахлах Сургууль (TJHSST) нь шинжлэх ухаан, технологи, 
инженерчлэл, математикийг онцолсон коллежид бэлтгэх 
иж бүрэн хөтөлбөрийг санал болгодог Фэйрфакс 
каунтигийн олон нийтийн Засаг даргын сургууль юм. 8-р 
ангид элсэж, эрчимжүүлсэн Алгебр I (эсвэл дээд түвшний 
математикийн курс) хөтөлбөрт элссэн APS-ийн аль ч 
сурагч өргөдөл гаргаж болно. Сурагч элссэн тохиолдолд 
бүх сургалтын төлбөрийг APS төлж, унаагаар хангана. 

Өргөдөл 10-р сарын 25-нд нээгдэж, 11-р сарын 19-
нд хаагдана. Сурагчид 1-р сарын 29-ний бямба гаригт 

Арлингтон мужийн сургуульд зохион байгуулагдах 
шалгалтыг биечлэн өгнө, үүнийг хараахан зарлаагүй байна. 

Сургууль болон энэхүү элсэлтийн явцын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол www.TJAdmissions.org. 
гэдгээр зочлоорой 
Хэрэв танд асуулт байвал 571-423-3770 дугаарын утсаар 
Элсэлтийн албатай ярих эсвэл tjadmissions@fcps.edu 

Хаягаар э-мэйл явуулна уу. 

mailto:tjadmissions@fcps.edu
http://www.tjadmissions.org/
http://www.tjadmissions.org/
mailto:tjadmissions@fcps.edu
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Сурагчаа Бүртгүүлэх Тухай 
 

ОДООГИЙН АРЛИНГТОНЫ СУРАГЧИД 

ХИЧЭЭЛИЙН СОНГОЛТ/АКАДЕМИК ТӨЛӨВЛӨЛТ 
Дунд сургуулиас ахлах анги руу шилжих шилжилтийг 
хөнгөвчлөхийн тулд ахлах сургуулийн зөвлөхүүд 1-р сарын 
сүүл, 2-р сарын эхээр дунд сургуулиудаар явж наймдугаар 
ангийн сурагчидтай уулздаг. Ахлах сургуулийн хичээлийг 
төлөвлөх, удирдан чиглүүлэхэд гэр бүлүүдэд туслах 
зорилгоор сургууль дээр суурилсан мэдээлэл өгөх 
уулзалтыг зохион байгуулдаг. 

2022-23 оны Ахлах Сургуулийн Сургалтын Хөтөлбөр 

(POS) нь 1-р сард дунд, ахлах сургуулиуд болон APS-ийн 
www.apsva.us вэб сайтад тавигдах болно. POS нь 
төгсөлтийн хатуу шаардлагыг хангах, ахлах сургуулиа 
төгссөний дараа сурагчид сонголт хийхэд бэлтгэх цогц 
хөтөлбөрийг эцэг эх, сурагчдад төлөвлөхөд туслах 
зорилготой юм. 

Виржиниа Мужийн Төгсөгчдийн Дүрмийн дагуу 
төгсөлтийн шинэ шаардлага нь 2018 оны намар (2023 оны 
анги) есдүгээр ангид элсэх оюутнуудад хүчин төгөлдөр 
болсон. Стандарт диплом болон Ахисан Түвшний 
Сургалтын Дипломын стандарт кредитийн тоо ижил хэвээр 
байгаа боловч тус хоёр дипломын хувьд агуулгын чиглэлээр 
курс дамжиж, сургалтын төгсгөлийн үнэлгээнд хамрагдах 
шаардлагатай баталгаажуулсан кредитийн тоо тав (англи 
хэл дээр унших, англи хэл дээр бичих, математик, шинжлэх 
ухаан, түүх/нийгмийн шинжлэх ухаан бүрд нэг кредит) болж 
буурсан. 

Дунд ангийн сурагч бүр ахлах сургуульдаа 
4-6 жилийн сургалтын төлөвлөгөөтэй байдаг. Төлөвлөгөөг 
хавар сургуулийн зөвлөхтэй уулзах үеэр сурагч шинэчилнэ. 
Сурагч, 
эцэг эх, сургуулийн зөвлөхийн хамтын хүчин чармайлтын 
дагуу Хичээлийн хүсэлтийн маягтыг (CRF) уулзалтын дараа 
бөглөнө. Академик төлөвлөлтийн үйл явцын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл сургуулийнхаа 
зөвлөгөө өгөх вэб сайт эсвэл apsva.us/academicplanning 
хаягаар байрлах APS вэб сайтад зочилно уу. 
 

 

ШИНЭ СУРАГЧИД 
Хэрэв таны хүүхэд англи хэлнээс өөр хэлээр ярьдаг, эсвэл 
гадаадад боловсролын системд суралцаж байсан бол 
Хэлний үйлчилгээний бүртгэлийн төвийн (LSRC) 703-228-
8000 дугаарт холбогдож хүүхдээ бүртгүүлнэ үү. Бусад бүх 
тохиолдолд ойр орчмынхоо ахлах сургууль эсвэл 
хүүхдийнхээ элссэн сургуульд бүртгүүлээрэй. 

 

ХҮҮХДЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БАРИМТ БИЧИГ 
ХЭРЭГТЭЙ 

• Хүүхдийн нас, хууль ёсны нэрийг нотлох баримт - 
төрсний гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар (Хэрэв 
баталгаажуулсан хуулбарыг өгөх боломжгүй бол 
Баталгааг бөглөх ёстой. APS нь Баталгааны хуулбарыг 
хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх эрхтэй). 

• Эцэг эх/хууль ёсны асран хамгаалагч нь Арлингтон 
мужид амьдардаг болохыг нотлох баримт - одоогийн 
түрээс эсвэл моргейжийн гэрээ 

• Хэрэв хамаарах бөгөөд боломжтой бол өөр сургуулийн 
систем эсвэл улсаас авсан албан ёсны сургуулийн 
бүртгэл 

• Дархлаажуулалтын бүртгэл, сургуульд орохоос өмнөх 
12 сарын дотор хийсэн сүрьеэгийн үзлэгийн бичиг 
баримтыг агуулсан эрүүл мэндийн мэдээлэл. (Эрүүл 
мэндийн шаардлагыг үзнэ үү.) 

Нэмэлт мэдээлэл болон бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх 
маягтыг APS вэб сайт www.apsva.us.-ын "Бүртгэл" хэсгээс 
авна уу. 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШААРДЛАГА 
Тэмдэглэл: Эдгээр шаардлагыг хангаагүй сурагчдыг 
сургуульд оруулахыг зөвшөөрөхгүй. 
Биеийн үзлэг 

Сурагчийн эрүүл мэндийн мэдээллийг 
(дархлаажуулалт, биеийн үзлэг, хэрэв байгаа бол) 
сургуульд ирүүлэх ёстой. Сургуульд элсэхээс өмнө 12 
сарын дотор биеийн үзлэг хийлгэхийг зөвлөдөг боловч 
дунд сургуулийн спортоор хичээллэхээс бусад тохиолдолд 
шаардлагагүй. Дархлаажуулалтын бүртгэл шаардлагатай 
бөгөөд дархлаажуулалт бүрийн сар, өдөр, жилийг жагсаах 
ёстой. Шаардлагатай дархлаажуулалтын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг доороос үзнэ үү. 
 

Сүрьеэгийн шаардлага 
Сургуульд орохоос өмнөх 12 сарын дотор сүрьеэгийн 

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

ШААРДЛАГАТАЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТ 
Оюутнууд сургуульд орохын өмнө хамгийн сүүлийн 

үеийн дархлаажуулалтын бүртгэлийг өгөх шаардлагатай. 
Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн сурагчдад дараах зүйлс хэрэгтэй: 

• Татран/сахуу/хөхүүл ханиад (Tdap) 

• Менингококк (MenACWY) 

• ХPV вакцин (эхний тунг 7-р ангид орохоос өмнө 
хийсэн). Эцэг эхчүүд вакцин хийлгэхгүй тохиолдолд 
ХПВ-ын шаардлагаас "татгалзах" боломжтой.) 

Өсөн нэмэгдэж буй 12-р ангийн сурагчдад дараах зүйлс 

хэрэгтэй: 

• Менингококкийн эсрэг вакцин 
Сургуульд ороход тавигдах хамгийн бага 

дархлаажуулалтын дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 
vdh.virginia.gov/ immunization/requirements/ сайтаас авна уу. 

Эрүүл мэндийн элсэлтийн шаардлага эсвэл 
дархлаажуулалтын талаарх асуултыг Арлингтоны 
сургууль бүрийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч 
эсвэл Сургуулийн эрүүл мэндийн туслахаас эсвэл 703-
228-1651 дугаарын утсаар Сургуулийн эрүүл мэндийн 
албанаас лавлах боломжтой. 

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


9  

СПОРТОД ОРОЛЦОХ 
Хичээлийн жилийн намрын улиралд спортоор 

хичээллэхийн тулд сурагч 5-р сарын 1-ний өдөр эсвэл 
түүнээс хойшхи өдөр бөглөсөн, хүчинтэй биеийн 
үзлэгийн хуудастай байх шаардлагатай. Маягтууд нь 
дунд сургуульд байх ба 
Www.vhsl.org/forms/ хаягаар бас бий. Бөглөсөн маягтыг 

хүүхдийнхээ сургуулийн Үйл ажиллагааны захиралд 
хүлээлгэн өгөх ёстой. 

 

Ахлах Сургуулийн 

Сурагчтай Эцэг Эхчүүдэд 

Зориулсан Зөвлөмж 
 

 
Ирэх жил таны сурагчдад ахлах сургуулийн сэтгэл 
хөдөлгөм, шинэ сорилтуудыг авчрах бөгөөд дараагийн 
дөрвөн хичээлийн жил нь сурлагын өсөлт, эрэл хайгуул, 
бие даасан байдлыг өргөжүүлэх үе байх болно. 
Сурагчид туслах зарим ашигтай зөвлөмжүүд: 

• Сургууль болон сурагчдынхаа үйл 
ажиллагаанд оролц. 

• Сурагч тань сургуулийн даалгавар, 
хариуцлагыг бүртгэх системтэй, гэрийн 
даалгавраа хийх тогтмол хуваарьтай байгаа 
эсэхийг шалга. 

• Сурагчийн хичээлийг сонирхож байгаагаа харуул. 

Гэрийн даалгавар, төслийн талаар байнга асуу. Бүх 
зүйлийг хийж, ойлгож байгаа эсэхийг шалга. 

• Сургууль эсвэл сургуулийн хэлтсээс өгсөн мэдээллийг 
сурагчтайгаа уншиж танилцаарай. Сурагчаас юу 

шаарддаг талаар мэдэхийн тулд Хичээлийн шинэ 
жилийн үдэшлэгт оролц. 

• Сурагчийн зөвлөгч, багш нартайгаа байнга 
холбоотой бай. 

• Суралцид зөвлөгчтэйгээ танилцахад нь 
урамшуул. 

• Сурагч тань сургуульд тогтмол хамрагдаж байгаа 
эсэхийг шалгаж бай. 

• Сурагчдаа шинэ сонирхлыг эрэлхийлж, шаардлагатай 
бол спорт, клуб, сургалтын хөтөлбөрт хамрагдахад нь 
урамшуул. 

• Сурагчийн найзуудыг мэдэж, хаана байгааг нь үргэлж 

мэддэг бай. 

• Суралчдаа туслах эсвэл сонсоход бэлэн гэдгээ 
байнга сануулж, шаардлагатай үед дэргэд нь 

бай. 

• Сургуулийн эцэг эхийн хуралд оролцож, сургуульд 

хэрхэн сайн дурын ажил хийх боломжтойг судал. 

• Сурагчийн хичээл зүтгэлийг байнга үнэлж, 
шагнаж бай. 
APS вэбсайтад зочилж, олон төрлийн мэдээллийг 

аваарай, үүнд: K-12 нөөц, дижитал төхөөрөмжийн 
тусламж, сургалтын хөтөлбөр, эцэг эхийн академи (эцэг 
эхчүүдэд зориулсан үнэгүй сургалтууд), VDOE улсын 
тайлангийн картууд болон бусад олон зүйлс. 

Лавлагаа 
 

 

АХЛАХ СУРГУУЛИУД 

Арлингтон Олон Нийтийн Ахлах Сургууль 

Доктор Барбара Томпсон, Захирал 

800 С. Уолтер Рийд зам, 22204 • 703-228-5350 

achs.apsva.us 

Уэйкфийлд Ахлах Сургууль 

Доктор Крис Уйллмор, Захирал 

1325 Өмнөд Динуйдди гудамж, 22206 • 703-228-6700 

wakefield.apsva.us 

Вашингтон-Либерти Ахлах Сургууль 

Антонио Холл, Захирал 

1301 Хойд Стаффорд гудамж, 22201 • 703-228-6200 

wl.apsva.us 

Йорктаун Ахлах Сургууль 

Доктор Кевин Кларк, Захирал 

5200 Йорктаун өргөн чөлөө, 22207 • 703-228-5400 

yhs.apsva.us 

 
БУСАД ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

Арлингтон Тек/Арлингтон Ажил Мэргэжлийн Төв 

Маргарет Чунг, Захирал 

816 Өмнөд Уолтер Рийд зам, 22204 • 702-228-5800 

careercenter.apsva.us 

Эйч-Би Вүүдлаун Дунд Боловсролын Хөтөлбөр 

Доктор Кэйси Робинсон, Захирал 

1601 Уйлсон өргөн чөлөө, 22201 • 703-228-6363 

hbwoodlawn.apsva.us 

Лангстон Ахлах Сургуулийн Үргэлжлэл Хөтөлбөр 

Доктор Филип “Чип” Бонар, Удирдлага 

2121 Хойд Калпепер гудамж, 22207 • 703-228-5295 

hsc.apsva.us 

Нью Дайрекшинс 

Доктор Филип “Чип” Бонар, Удирдлага 

2121 Хойд Калпепер гудамж, 22207 • 703-228-2117 

newdirections.apsva.us 

Юнис Кеннеди Шрайвер Хөтөлбөр 
(Тусгай Боловсрол, Нас 11-22) Жорж 
Хеван, Захирал 
1601 Уйлсон өргөн чөлөө, 22201 • 703-228-6440 
shriver.apsva.us 

Томас Жефферсоны Шинжлэх Ухаан, Технологийн Ахлах 
Сургууль 

Сургууль: 6560 Брэддок зам, Александриа 22312 

tjhsst.fcps.edu 

Жереми Шюгарт, Элсэлтийн захирал, 
Элсэлтийн алба: 8115 Гэйтхаус зам, Фоллс 
сүм, Виржиниа 22042 • 571-423-3770 
www.TJAdmissions.org 

http://www.vhsl.org/forms/
http://www.tjadmissions.org/


 

Тэмдэглэл: 

Манай хайлт хийх боломжтой байршуулагчийг ашиглан 

хөршийнхөө сургуулийг тодорхойлохын тулд APS вэб сайтын 

(www.apsva.us) "Бүртгэл" хэсэгт очно уу. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургууль, олон нийттэй харилцах 

албанаас 703-228-6005 утсаар авна уу. 

 

APS Ахлах Сургуулийн Байрлал ба Зааг 
 

  

 

 
 

    

Ялгах тэмдэг 

 Каунтигийн хэмжээний бүрэн дунд хөтөлбөр 

Ахлах сургууль 

 Ахлах сургуулийн зааглал 

 

Миль 

 


