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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. 



 
 

Хүндэт Гэр Бүлүүд ээ, 
 

 
 
 

2021 оны 10-р сар 

Баяр хүргэе! Таны хүүхэд бага сургуулийн сүүлийн жилдээ хүрсэн бөгөөд удахгүй дунд, ахлах сургуульд 
орох аялал эхэлнэ. Арлингтон хотод дунд сургуулийн түвшний бусад хэд хэдэн эрдэм шинжилгээний 
сонголттой хамт суралцах, нийгэмд тустай хөршийн дунд сургуулиудтай болсондоо баяртай байна. Боломжит 
хувилбаруудыг судлахдаа хүүхдийнхээ өвөрмөц чанарыг санаарай. Ингэснээр та хүүхдийнхээ хувийн давуу 
тал, сонирхол, хэрэгцээнд хамгийн сайн тохирох сургуулийг олоход тусална. 

Дунд ангид шилжсэнээр сурагчид болон гэр бүлүүд ирээдүйнхээ төлөвлөгөөг эргэн харж, анхаарлаа 
төвлөрүүлэх боломжийг оюутнуудад олгодог. Энэ бол КОВИД-19 тахал эхэлснээс хойш өөрчлөгдсөн байж 
болзошгүй боловсролын зорилго, ажил мэргэжлийн хүсэл эрмэлзлийн талаар сурагчидтай ярилцахад 
тохиромжтой цаг юм. Сурагчид тахлын үеэр өөрсдийнхөө талаар маш их зүйлийг сурч, маш их зүйлийг 
мэдэрсэн; тэд шинэ сонирхол олж авсан эсвэл дуртай сэдвүүдээ сонирхохоо больсон байж магадгүй бөгөөд 
энэ нь удахгүй дунд сургуульд шилжих төлөвлөгөөнд нөлөөлж болзошгүй юм. Шилжилтийг сурагчид болон гэр 
бүлүүдэд аль болох саадгүй болгохын тулд бид энд байна. 

Математик эсвэл гадаад хэлний аль алинд нь эрдэм шинжилгээний нарийн хичээлд хамрагдах боломжуудын 
талаар хүүхэдтэйгээ ярилцаж эхлэхийг би танд зөвлөж байна. Урам зориг, дэмжлэг нь 
өндөр хүлээлтийг бий болгож, таны хүүхдийг бүрэн чадавхтай болгоход нь туслах болно гэдгийг бид мэднэ.     
Судалгаанаас харахад дунд ангидаа Алгебр 1-д хамрагдсан сурагчид ахлах сургуульдаа математик, байгалийн 
ухааны хичээлд хамрагдахад бэлэн байдаг бөгөөд энэ нь тэднийг дунд сургуулийн дараах эрэл хайгуулд 
амжилттай бэлтгэх болно. Үүнтэй адилаар, дунд сургуульд гадаад хэлний хичээлд хамрагдах нь ахлах сургуульд 
илүү эрдэм шинжилгээний нарийн төвөгтэй хичээлүүдэд сурагчдыг бэлтгэж эхэлдэг. Эцэстээ энэ курсын ажлаар 
тэд ахлах сургуульд байхдаа коллежийн кредит авах боломжтой. 

Хүүхдийнхээ амьдралд тэнцвэртэй байдлыг бий болгож, хадгалах нь адил чухал юм. Клуб, урлаг, спорт, 
хөгжим гэх мэт хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа нь таны хүүхдийн ерөнхий сайн сайхан байдалд үнэхээр тустай 
бөгөөд дунд сургуульдаа тэнцвэртэй суралцах боломжийг олгоно. 

Төлөвлөлтийн үйл явцад идэвхтэй оролцохыг уриалмаар байна. Дунд сургуульд томилогдсон сургуулийн 
зөвлөх таны хүүхэдтэй хамтран тэдний сонирхол, төгсөлтөд шаардагдах хичээлүүдийг тусгасан зургаан жилийн 
сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах болно.  Академик 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, хүүхдийнхээ илэрхийлсэн бодол, хүсэл тэмүүллийг 
хуваалцаарай. Энэ бүх төлөвлөлт нь таны хүүхдийн төгсөлтийн зорилго болон APS-ийн дараа хийх дараагийн 
алхамд шууд чиглэгдэх ёстой. 

Би таныг www.apsva.us/engage сайтаас онлайнаар үзэх боломжтой 2018-2024 оны APS Стратегийн 
төлөвлөгөөтэй танилцахыг зөвлөж байна. Стратегийн төлөвлөгөө нь бүх сурагчдыг аюулгүй, эрүүл, эрх тэгш, 
дэмжлэг үзүүлэх сургалтын орчинд сурч, хөгжихийг баталгаажуулж, тэднийг амжилтанд хүргэх хүртээмжтэй 
хамтын нийгэмлэгийг бүрдүүлдэг. 

www.apsva.us эсвэл манай олон нийтийн мэдээллийн сувгуудаар дамжуулан APS-ийн хамгийн сүүлийн үеийн 
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-д эзэмшсэн дунд сургуулийн туршлагыг баяжуулж, амжилттай болгохын 
тулд бид тантай хамтран ажиллахдаа баяртай байна. 
Хүндэтгэсэн, 

 
 

 
 
 
 
Доктор Франциско Дюран, 
Боловсролын Ухааны 
Доктор 
Эрхлэгч 

http://www.apsva.us/engage
http://www.apsva.us/
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Таны Дунд Сургуулийн 
Сонголтууд 

 

 
Бүх сурагчид өөрсдийн оршин суугаа тодорхой 

ирц/зааглалын бүсээр тогтоосон хөршийн сургуульд элсэх 
баталгаатай. (Арын хавтас дээрх Дунд сургуулийн 
байршил, зааглалын газрын зургийг хараарай, APS вэб 
сайтын apsva.us/ boundaries руу орж, эсвэл 703-228-8000 
утсаар холбогдон 
хүүхдийнхээ ойр орчмын сургуулийг тодруулна уу.) 
Сурагчид Сургуулийн Удирдах зөвлөлд жил бүр гаргадаг 
ахлах ахлагчийн шинэчлэлд үндэслэн шилжүүлэг хүлээн 
авч буй хөршийн сургуульд  
шилжин суралцах сонголттой сургууль/хөтөлбөрт 
хамрагдах хүсэлт гаргаж болно. 
Сонголтын сургууль ба хөтөлбөрүүд 

Тус мужийн бүх оюутнууд Эйч-Би Вүүдлауны дунд 
хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Энэ нь тодорхой 
ирц/зааглалын бүсгүй бөгөөд тус тусдаа элсэлтийн 
бодлого, үйл явцтай. Та 2022-23 оны хичээлийн жилд Эйч-
Би Вүүдлаунд элсэх өргөдөл гаргахын тулд  
Сонголтын сургуулиудын өргөдлийг бөглөх ёстой. 

Ганстоны Испани хэлний хэсэгчилсэн иммершион 
болон Монтессори дунд шатны хөтөлбөрүүд нь Испани 

хэлний хэсэгчилсэн иммершион хөтөлбөр эсвэл 
Монтессори анхан шатны хөтөлбөрийг дүүргэсэн 
одоогийн Арлингтоны сурагчдад нээлттэй. Арлингтонд 
эсвэл аливаа хөтөлбөрийн хувьд шинэ сурагчид 
2022-23 оны хичээлийн жилд Сонголтын сургуулиудад 
өргөдөл гаргах ёстой. 

Дээр дурдсан хөтөлбөрүүдийн аль нэгэнд хамрагдсан 
оюутнуудад автобусаар үйлчилнэ. 

2022-23 оны хичээлийн жилд дунд сургуулийн 
сонголтуудын талаар дэлгэрэнгүй 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 Уулзалтууд болон Шилжих 
Үйл Явц 

 
 

СОНГОЛТЫН СУРГУУЛИУД БА ХӨТӨЛБӨРҮҮД 
 
2022-23 оны хичээлийн жилийн сонголттой сургууль 

эсвэл хөтөлбөрт өргөдөл гаргах хугацаа нь 2021 оны 11-р 
сарын 1-ээс 2022 оны 1-р сарын 21 хүртэл байна. 

Сонголтын сургуулиуд ба хөтөлбөрийн өргөдлийг  2022 
оны 1-р сарын 21-ний 16:00 цагийн дотор онлайнаар бөглөх 
ёстой. Онлайн анкет бөглөхөд туслахыг хүсвэл 703-228-
8000 дугаарын утсаар Тавтай морил төвтэй холбогдох, 
эсвэл APS вэб сайтад зочилно уу: apsva.us/school-options. 
Хөршийн сургуулиуд руу шилжих 

2022-23 оны хичээлийн жилд ойр орчмын шилжилтийн 
өргөдөл 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 цаг хүртэл онлайнаар бөглөх ёстой. 
Онлайн анкет бөглөхөд туслахыг хүсвэл 703-228-8000 
дугаарын утсаар Тавтай морил төвтэй холбогдох, эсвэл 
APS вэб сайтад зочилно уу: apsva.us/school-options. 
Сургуульд суурилсан мэдээлэл өгөх уулзалт 

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

КОВИД-19 цар тахлын улмаас бүх сургуулиуд виртуал 
мэдээлэл өгөх уулзалт зохион байгуулна. Бүх уулзалтын 
бичлэгийг хийх бөгөөд лайв уулзалтын дараа онлайнаар 
үзэх боломжтой. Мэдээлэл өгөх уулзалтын холбоосыг мөн 
apsva.us/school-options/middle-school-choices/school- 
information-sessions/ хаягаас авах боломжтой. 

 

 

Дороти Хэмм 

703-228-2910 

Ганстон 

703-228-6900 

 

Жефферсон 

703-228-5900 

 

Кенмор 

703-228-6800 

Свансон 

703-228-5500 

Уйллиамсбург 

703-228-5450 

Эйч-Би 
Вүүдлаун 

703-228-6363 

2022 оны 1-р сарын 20 

18:30 цаг 

2022 оны 1-р сарын 19 (Испани хэл)  19:00 цаг 

2022 оны 1-р сарын 20 (Англи хэл)  19:00 цаг 

 

             2022 оны 1-р сарын 7 19:00 цаг 

2022 оны 1-р сарын 5 (Испани хэл)  19:00 цаг 

2022 оны 1-р сарын 12 (Англи хэл)  19:00 цаг 

 

  2022 оны 1-р сарын 13 18:30 цаг 

  2022 оны 1-р сарын 12  19:00 цаг 

 

         2022 оны 1-р сарын 11 19:00 цаг 
 

МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УУЛЗАЛТ 
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APS Дунд Сургуулиуд  
 

ДОРОТИ ХЭММ ДУНД СУРГУУЛЬ 

 
Эллен Смит, Захирал 

703-228-2910 
dorothyhamm.apsva.us 

4100 Вэкэйшн Лэйн, Арлингтон, Виржиниа 22207 

Черридэйл нийгэмлэгт 
байрладаг Дороти Хэмм 
дунд сургууль нь 1994 
оноос хойш нээлттэй 
байгаа Арлингтон улсын 
сургуулиудын анхны 
хорооллын 
дунд сургууль юм. 
Анхны барилгыг 1951 
онд барьж дуусгаж, 
Дороти Хэмм сургуулийг 

өргөн хонгил, гэрэл гэгээтэй анги танхим, гоёмсог терразцо 
шалаар хангасан бол саяхан дотоод заслыг нь шинэ 
шүүгээ, өнгөлөг ханын чимэглэл, Урлаг, Бизнесийн 
боловсрол, Технологийн боловсрол, Гэр бүл, Хэрэглээний 
шинжлэх ухааны зэрэг ангиудыг багтаасан болно.  

Барилгын баруун талд баригдаж дууссан нэмэлт хэсэгт 
туслах биеийн тамирын заал, эрүүл мэнд, фитнессийн 
өрөө, хувцас солих өрөө, гоёмсог номын сан, медиа хана 
бүхий оюутны нийтийн талбай, хамгийн сүүлийн үеийн 3 
хичээлийн 15 нэмэлт хичээлийн танхимтай. шинжлэх 
ухааны ангиуд бий. Нэмэлт орчны тохижилтод 1959 онд 
Стратфорд Жр. Хай хэмээх анхны барилга байгууламжийг 
нэгтгэсэн дөрвөн оюутны талаар сурагчид болон олон 
нийтийн гишүүдэд мэдлэг олгож, талархал илэрхийлдэг 
явган хүний замыг багтаасан болно. 

Холлс Хилл хотын оршин суугч, ээж, Арлингтоны иргэний 
эрхийн төлөө тэмцэгч  

Дороти М.Бигелоу Хэммийн нэрэмжит энэхүү дунд 
сургуулийн хамт олон сурагчдыг чанга үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулж, бүх сурагчдын тэгш байдал, сайн 
боловсрол эзэмших боломжийг хангах, хэлээр баялаг 
суралцах туршлагатай холбоотой ажлыг үргэлжлүүлэхийг 
эрмэлздэг. Сонголтыг ангидаа нэгтгэх, сурагчийн дуу 
хоолойг үнэлэх, семинараар дамжуулан жинхэнэ суралцах 
туршлагыг бий болгоход чиглэсэн сурагч төвтэй сургалтын 
практикийг ашиглан багш нар сурагчдын бие даасан 
сургалтын хэрэгцээг хангах үүднээс APS Сургалтын 
хөтөлбөрийг өөрчилдөг. 

Арлингтоны улсын сургуулийн Стратегийн төлөвлөгөөнд 
өсвөр үеийнхний талаарх судалгааны хамт сургуульд 
насанд хүрсэн хүнтэй эерэг харилцаа тогтоох нь 
амжилтанд хүрэх түлхүүр болно гэж заасан байдаг. Дороти 
Хэммийн ТА (Багшийн зөвлөх) багш нь хүүхдийн анхны 
дэмжигч юм.  Тэд сурагчдыг угтан авч, сурагчдад 
харьяалагдах мэдрэмжийг хөгжүүлэх, сурагчийн зохион 
байгуулалтын ур чадварыг хөнгөвчлөх, тэдний сурлагын 
гүйцэтгэлийг хянаж, дэмжих болно. Энэ багштай эцэг эхийн 
хамтын ажиллагаа нь сурагч бүрийн дунд сургуулийн 
жилүүдийг "Шилдэг жил" болгох сургуулийн эрхэм зорилгод 
чухал ач холбогдолтой юм. 

ГАНСТОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Каунтигийн хэмжээний Испани хэлний хэсэгчилсэн 
иммершион хөтөлбөр ба Монтессори дунд шатны 
хөтөлбөр 

Доктор Лори Уйггинс, Захирал 

703-228-6900; 703-519-9183 (Факс) 

gunston.apsva.us 

2700 Өмнөд Ланг гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22206 

Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс бүрэн 
магадлан итгэмжилсэн. 

Ганстон дунд сургууль 
бол Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллага шиг онцгой 
сургууль юм. Ганстон нь 
гурван ялгаатай боловч  
харилцан уялдаатай 
хөтөлбөрүүдтэй, үүнд 
Хэсэгчилсэн испани 
хэлний иммершион 
хөтөлбөр, Монтессори 
дунд шатны хөтөлбөр,  

уламжлалт дунд сургуулийн хөтөлбөр орно. Нэмж 
дурдахад 50 гаруй улс орон маш олон янзын сурагчийн 
байгууллагад төлөөлөлтэй байдаг.  Ганстоны оюутан бүр 
ахлах сургууль болон түүнээс хойшхи сургуульд суралцах 
хамгийн олон сонголттой байхын тулд 
хамгийн чангаар суралцана гэж найдаж байна.  Гол зорилго 
нь сурагчид ахлах сургуульд болон түүнээс хойшхи 
хугацаанд амжилтанд хүрэхэд шаардлагатай ур чадвар, 
авъяас чадвараараа Ганстон дунд сургуулийг орхих явдал 
юм. Ганстоны ажилтнууд сургуулийн хамт олонтой - сурагч 
бүр, эцэг эх бүр, багш бүр - хамтран ажиллаж, хүндэтгэл, 
ойлголцлыг бий болгох уур амьсгалд дамжуулан эдгээр 
зорилгод хүрэхийн тулд ажилладаг. 

Хүнд хэцүү сургалтын хөтөлбөрөөс гадна Ганстоны 
сурагчид нийгэм, сэтгэл хөдлөл, оюуны хөгжлийг дэмжих 
хичээлээс гадуурх болон хамтарсан олон үйл ажиллагаанд 
оролцдог. 
Сурагчид сургууль хоорондын хөнгөн атлетикийн төрөлд 
оролцох боломжтой бөгөөд 25 гаруй өөр клуб, хичээлийн 
дараах үйл ажиллагааг сонгох боломжтой. Нэмж дурдахад, 
Ганстон дунд сургууль нь Арлингтон каунтигийн Цэцэрлэгт 
хүрээлэн, амралт зугаалгын газартай хамтран өсвөр 
насныханд зориулсан хичээлийн дараах амралт зугаалгын 
хөтөлбөрийг ивээн тэтгэдэг хамтарсан байгууламж юм. 

Ганстон мөн шагнал бүхий дүрслэх урлаг, технологийн 
хөтөлбөртэй. Урлаг, жүжиг, хөгжим, видео сэтгүүл зүйн 
чиглэлээр хичээллэдэг сурагчид хөдөлмөр, авьяас 
чадвараараа орон нутаг, улсын хэмжээнд зохион 
байгуулагддаг уралдаан тэмцээнд тогтмол шалгардаг. 
Багш нарын хамтын ажиллагаа нь сурагчдад өвөрмөц, 
бүтээлч суралцах туршлагыг сонгох сонголттой агуулгын 
хичээлийг нэгтгэх олон боломжийг бий болгодог. 

Ганстоны шилдэг ажилтнууд сурагчдад эрдэм 
шинжилгээний сорилтыг бий болгож, оюуны сониуч 
байдлыг өдөөх боловсролын боломжийг бий болгоход 
зориулагдсан. Сурагчид гэр, сургуулийн хамтын 
ажиллагааны сүнслэг байдлын ач тусыг хүртэж, Ганстоныг 
бүх хүүхдүүд амжилтанд хүрдэг газар болгодог. Ганстон 
дунд сургуулийн даалгавар: амжилт юм! 
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ЭЙЧ-БИ ВҮҮДЛАУН ДУНД 
БОЛОСВРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

Каунтигийн хэмжээний хөтөлбөр 

Доктор Кэйси Робинсон, Захирал 

703-228-6363; 703-558-0317 (Факс) 

hbwoodlawn.apsva.us 

1601 Уйлсон өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22201 

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, сурагчдын 
удирддаг 

сонгон хичээл, дугуйлан, долоо хоног бүрийн Хотын 
хурлаар дамжуулан  
сурагч, багш, эцэг эх бүр тэгш дуу хоолойгоо илэрхийлэх 
замаар олон нийт бүх сурагчдыг хөгжүүлэх, боловсролын 
зорилгоо хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд хамтран 
ажилладаг. 

Сурагчийн сонголт нь Эйч-Би Вүүдлауны альтернатив 
дунд боловсролын хөтөлбөрийн гол чиглэл юм.  Сурагчид 
үүргээ биелүүлэхийн тулд цагаа хэрхэн зөв ашиглахаа 
шийдэх ёстой. Өөрийгөө удирдах цагийн хэмжээ 6-р 
ангиас 12-р анги хүртэл аажмаар нэмэгддэг. Энэхүү эрх 
чөлөөтэй байдлыг хэрэгжүүлэхийн тулд сургууль нь 
сурагчдынхаа сайн санаанд итгэж, хувийн хариуцлагын 
үнэ цэнийг заадаг. 1971 онд “Ухаантай хүнд хэлэх үг 
хангалттай” гэсэн үгийг сургуулийн уриа болгон сонгож, 
эрх чөлөөг хариуцлагатай холбож үздэг. 

Сурагч бүр Эйч-Би Вүүдлауны хөтөлбөрт янз бүрийн 
түвшний бие даасан байдал, 

өөрийн гэсэн сэдэлтэй орж ирдэг. Тус факультет нь 
сурагчидтай хувь хүн, жижиг бүлгүүд болон ангийн 
түвшинд ажилладаг бөгөөд тэднийг боловсролын 
хөтөлбөртөө хяналтаа нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. 
Эйч-Би Вүүдлаун нь манай зөвлөх багшийн хөтөлбөрөөр 
дамжуулан сурагчдын хэрэгцээг хангадаг. ТА хөтөлбөр нь 
сурагч бүрийг барилга доторх насанд хүрсэн хүнтэй 
холбож, бүх гэр бүлийг тусгайлан харилцах цэгтэй 
байлгах боломжийг олгодог. Сурагч бүр өөрийн сурлага, 
нийгмийн чадавхидаа хүрэхийн тулд шаардлагатай 
зүйлээ авахын тулд багш, ТА нар 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. 

ТОМАС ЖЕФФЕРСОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Олон Улсын Баклаврын Дунд боловсролын хөтөлбөрт 
дэлхийн сургууль 

 

Kэйша Богган, Захирал 

703-228-5900; 703-979-3744 (Факс) 

jefferson.apsva.us 
125 Өмнөд Оулд Глебе зам, Арлингтон, Виржиниа 22204 

Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс бүрэн 
магадлан итгэмжилсэн. 

Томас Жефферсон дунд 
сургууль нь 2007 оны 
хавар Олон Улсын 
Бакалаврын 
Байгууллагаас (IBO) 
зөвшөөрөл авсан 
Олон улсын бакалаврын 
дунд боловсролын 

хөтөлбөр (IBMYP) юм. Энэхүү      хөтөлбөр нь сурагчдад  
 
суралцах, шүүмжлэх сэтгэлгээний салбар хоорондын 
хандлагыг сурталчлах дэлхийн эрдэм шинжилгээний 
хөтөлбөрт хамрагдах зорилготой юм. Арлингтон дахь 
цорын ганц IB-ийн Дунд боловсролын хөтөлбөр нь 
оюутнуудад насан туршийн суралцах ур чадвараас гадна 
эрдэм шинжилгээний сорилтуудын хүрээг олгодог. Энэхүү 
хөтөлбөр нь "сургуулийн уламжлалт хичээлүүдийг 
хамарсан боловч давсан боловсролын хандлагыг санал 
болгодог.” 

Сурагчид олон нийтийн төсөл, үйлчилгээний үйл 
ажиллагаа болох Олон улсын наадам, Олон нийтийн 
төслийн үзэсгэлэн; Шинжлэх ухааны үзэсгэлэн, Олон 
улсын кино өдөрт оролцдог. Томас Жефферсон сургууль 
6-р ангиас эхлэн сонгон суралцах хичээл болгон дэлхийн 
хэлийг заадаг. Томас Жефферсоны сурагчид 
сурагчдын удирдсан бага хурлыг зохион байгуулдаг 
бөгөөд эцэг эх/асран хамгаалагч, зөвлөх багштайгаа 
эрдэм шинжилгээнийхээ талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг. 

2019 онд Томас Жефферсоны сурагчид шаргуу 
хөдөлмөр, хичээл зүтгэлээрээ орон нутгийн болон 
үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Ийм хүлээн 
зөвшөөрлийн жишээнд SchoolsNEXT дизайны уралдаанд 
тэргүүн байр эзэлсэн; APS HEADS UP-д тэргүүн байр 
эзэлсэн! PSA тэмцээн; IB 
Дундад Атлантын шилдэг багшийн шагналыг хүлээн авах; 
шалгалтаар кредит цуглуулж, дээд амжилт тогтоожээ. 
Томас Жефферсоны сурагчид мөн NOVA бүсийн шинжлэх 
ухаан, инженерийн үзэсгэлэн, НҮБ-ын загвар чуулганд 
оролцож, байр эзэлсэн бөгөөд 2018 оны Каунтигийн 
бөхийн аварга болсон. 

Томас Жефферсон тасралтгүй суралцахад сурагч 
төвтэй хандлагыг санал болгодог.  Салбар хоорондын баг, 
уян хатан хуваарь, багш зөвлөхийн хөтөлбөр нь 
сургуулийн хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг юм. Томас 
Жефферсоны эрч хүчтэй ажилтнууд бүх сурагчдыг 
хүмүүжүүлж, аль болох өндөр түвшинд хүрэхийг уриалсан 
сэтгэл хөдөлгөм, үр бүтээлтэй дунд сургуулийн 
хөтөлбөрийг бий болгохоор тасралтгүй ажилладаг. Томас 
Жефферсоны дунд сургуульд бид өөрсдийгөө, 
ирээдүйгээ, ертөнцөө ойлгож, сайжруулахын тулд 
хамтдаа суралцана гэдэгт итгэдэг. 
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КЕНМОР ДУНД СУРГУУЛЬ 
STEAM 
Arts & Communications Technology Focus-ээр дэмжигдсэн 
 
Дэвид МакБрайд, Захирал 

703-228-6800; 703-998-3069 (Факс) 
kenmore.apsva.us 
200 Өмнөд Карлин Спрингс зам, Арлингтон, Виржиниа 
22204 
Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс 
бүрэн магадлан итгэмжилсэн. 

Кенмор дунд сургууль 
нь STEAM (шинжлэх 
ухаан, технологи, 
инженерчлэл, урлаг, 
математик) -р 
дэмжигдсэн 
урлаг, технологид 
төвлөрсөн сургууль юм. 
Эрдмийн сургалтын 
хөтөлбөрийг шинэлэг 
байдлаар сайжруулсан, 

сурагчид сургалтад урлаг, технологийг нэгтгэсэн хамтын 
даалгавар дээр ажилладаг сурах арга барилтай. Кенмор нь 
жилийн турш хөгжим, жүжиг, бүжгийн үзүүлбэр, мөн жил 
бүр болдог Кофены газар, Урлаг & Жазз үзэсгэлэн, 
Шинжлэх ухааны үдэш, Фокус фестивал зэрэгт гол 
анхаарлаа хандуулдаг. 

Кенморын сурагчид үндэсний хэмжээнд Эрдмийн 
урлагийн шагнал хүртсэн; Виржиниагийн Шинжлэх 
Ухааны Академид шинжлэх ухааны судалгааны баримт 
бичгүүдийг танилцуулсан; уран илтгэлийн уралдаан, 
үндэсний латин хэлний шалгалтанд оролцсон; хамтлаг, 
найрал дуу, найрал хөгжимд зориулсан хөгжмийн 
наадамд дээд шагнал хүртсэн; олон нийтийн 
үйлчилгээний төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. 

Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Кенморын анхаарлын 
төвд орсон бөгөөд одоо сурагчдыг анхны робот техник, 
Кенмор Кугар мэдээ, ACT II анги зэрэг хичээлээс гадуурх 
үйл ажиллагаануудаар дамжуулан STEAM-тай холбоотой 
сэдэв, туршлагыг судлахад нь урамшуулах STEAM 
гэрчилгээтэй болсон. 

Кенмор бол гэр бүлээрээ оролцож, үнэлдэг хүртээмжтэй 
сургуулийн нийгэмлэг юм. Эцэг эхийн семинар, туслах 
бүлгүүдийг сургуулиас Кенморын PTA болон сургуулийн 
хэлтэстэй хамтран зохион байгуулдаг. Нийгэм, сэтгэл 
санааны хөгжлийг олон нийтийн үйлчилгээ, сайн дурын үйл 
ажиллагаагаар чухалчилдаг. 

Сургууль эерэг зан үйлийг (PBIS) дэмжих системчилсэн 
арга барилыг ашигладаг. Эрдмийн оролцоо нь уян хатан 
багшийн зөвлөгөө өгөх бүлгүүд, мөн нэмэлт сонгон хичээл, 
хичээлийн дараах дэмжлэгээр дэмжигддэг. 

Кенмор сургуулийн байгууламж нь Ургац хураах 
мөрөөдөл: Испанийн соёлын баяр, тусгай хөтөлбөрт 
хамрагдсан оюутнуудад зориулсан "Inclusion Revolution" 
арга хэмжээ, Африк-Америкчуудын жил бүр зохион 
байгуулдаг уншлага зэрэг олон талт байдал, оролцоог 
тэмдэглэдэг сургууль, дүүргийн олон хөтөлбөрүүдийг 
зохион байгуулдаг. 

Тус барилгад 2017 онд засвар хийгдсэн бөгөөд 
одоо дизайн сэтгэлгээ, үйлдвэрлэлийн шинэ 
лабораторитой болжээ. 
Робот техник, өргөтгөсөн анги танхим, сайжруулсан олон 
зориулалттай өрөө, биеийн тамирын хичээл хийх нэмэлт 
зай, олон нийтийн клубын өрөөтэй. 

СВАНСОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Боловсролын Зөвлөлийн Тасралтгүй сайжруулалтын 
шагнал, 2020 он  

Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн шагнал, 
2018 он 
Боловсролын Зөвлөлийн Шилдэг шагнал, 2016, 2018 он 
Боловсролын Зөвлөлийн Онцлох амжилтын шагнал, 2014, 
2017, 2019 он 

Рене Харбер, Захирал 

703-228-5500; 703-536-2775 (Факс) 
swanson.apsva.us 

5800 Н. Вашингтон өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22205 

Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс бүрэн 
магадлан итгэмжилсэн. 

 
Свансон дунд сургууль 
нь 2021 оны 1-р сард 82 
жилийн ойгоо 
тэмдэглэж, сурагчдыг 
сурч, өсч хөгжихөд нь 
амжилттай дэмжиж 
ирсэн олон жилийн 
уламжлалаа 
үргэлжлүүлж,  

Тэтгэлэг~Сүнс~Үйлчлэл гэсэн уриаг илэрхийлсэн байдаг. 
Манай сургуулийн хамт олон дунд ангийн хүүхдийн бие 

бялдар, нийгэм, сэтгэл хөдлөл, оюуны хөгжлийн хэрэгцээг 
хангахын төлөө ажилладаг.  Манай багшийн ажилтнууд 
салбар дундын багийн заах, уян хатан хуваарь, багшийн 
зөвлөх хөтөлбөр (STAR), судлах сургалтын сонголтууд, 
спортоос эхлээд робот техник хүртэлх үйл ажиллагааг 
багтаасан өргөн хүрээтэй хичээлээс гадуурх хөтөлбөрийг 
үнэлж, сурталчилдаг. Свансон нь сурагч бүрийн сурах 
зорилгыг сайтар бодож, зааварчилгааг хийж, сурагчдын 
соёлын олон янз байдлыг онцолдог. Суралцах боломж нь 
сурагчдыг мэдээлэлд хэрхэн дүн шинжилгээ хийж, ойлгох, 
асуудлыг шийдвэрлэх, өөрчлөлтөд дасан зохицох, дэлхийн 
хамтын нийгэмлэгийн үр бүтээлтэй гишүүд байх зорилготой 
насан туршийн суралцагчид болоход татан оролцуулдаг. 

Мэргэжлийн сургалтын нийгэмлэгийн хувьд Свансоны 
багш нар долоо хоног бүр бие биетэйгээ хамтран ажиллаж, 
сурагчдын мэддэг зүйлд тулгуурлан, бүх сурагчдын 
хэрэгцээг хангахын тулд зааврыг өөрчилдөг. 

Свансоны багш, ажилтнууд мэргэжлийн дадлагаа 
сайжруулах, сурагчдын сонирхолтой үйл ажиллагаанд 
чиглүүлж, 
сурагчдын оюуны сониуч байдлыг өдөөж, шүүмжлэлтэй 
сэтгэгчдийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн утга учиртай 
мэргэжлийн хөгжилд тууштай оролцдог. 

Свансон сурагчдын сурлага, нийгмийн амжилтыг 
хангахын тулд эцэг эхтэйгээ хамтран ажиллахыг 
эрхэмлэдэг. Свансонд амжилт бол олон нийтийн хүчин 
чармайлт бөгөөд сурагчид, эцэг эх, багш нар, ажилтнуудаас 
бүрддэг. Бид бол Свонсон адмиралууд! 
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УИЛЬЯМСБУРГ ДУНД СУРГУУЛЬ 
 
Боловсролын шилдэгт зориулсан Захирагчийн шагнал 
2015, 2017 он  
Боловсролын Зөвлөлийн Шилдгийн шагнал 2014, 2018, 
2019 он 
 
Брайэн Бойкин, Захирал 

703-228-5450; 703-536-2870 (Факс) 
williamsburg.apsva.us 

3600 Хойд Харрисон гудамж, Арлингтон, Виржиниа 22207 
Энэ сургуулийг Виржиниагийн Хамтын Нөхөрлөлөөс 
бүрэн магадлан итгэмжилсэн. 

 
1955 онд зориулагдсан 
Уильямсбург дунд 
сургууль нь Арлингтон 
дахь боловсролын 
чанга хөтөлбөрийн 
салшгүй хэсэг юм. АНУ-
ын хамгийн түүхэн 
хотуудын нэгээр 
нэрлэгдсэн тус 
сургууль нь 

өнгөрсөн үеийн шилдэг зүйлсийг хадгалан үлдээж, 
сурагчдыг ирээдүй рүү хөтөлж, 
тэрхүү хүчирхэг өв уламжлалыг дагаж мөрдөхийг 
эрмэлздэг. 

Манай сургуулийн хамт олон хүн бүрийн тэгш байдал, 
хүртээмж, өндөр түвшний суралцах чадварыг эрхэмлэдэг. 
Бага болон ахлах сургуулийн хооронд амжилттай 
шилжилтийг хангахын тулд хичээлдээ болон ангиас 
гадуур хичээл зүтгэлтэй багш, ажилтнууд нь сурагчидтай 
хамтран ажилладаг. Уильямсбург нь олон талт байдлыг 
тэмдэглэж,  
зан чанарын боловсролыг хэрэгжүүлж, ажилтнууд болон 
сурагчдын 21-р зууны технологиор хангах замаар 
сурагчдыг дээд боловсролд бэлтгэдэг. 

Уильямсбургийн эрдмийн хөтөлбөр нь сурагчид 
сурлага, нийгэм, сэтгэл хөдлөлийн хувьд өсөж хөгжих 
боломжтой сургалтын анги хоорондын салбар дундын 
багийн арга барилаас бүрддэг. 
Сургуулийн сурлагын амжилт нь бидний ялгавартай 
сургалт, хувь хүний сургалт, оюутанд төвлөрсөн 
мэргэжлийн сургалтын нийгэмлэгийн төлөөх 
амлалттай ихээхэн холбоотой байж болох юм. Багш, 
зөвлөгч, менежерүүд нь сурагчдад хувийн ашиг сонирхлыг 
нь удирдан чиглүүлэн судлах замаар сэтгэн бодох 
чадвартай, үр бүтээлтэй, нийгмийн хувь нэмрээ оруулдаг 
гишүүн болох боломжийг олгодог боловсролын 
туршлагаар хангахын тулд хамтран ажилладаг. 

Хичээлийн дараах өргөн хүрээтэй хөтөлбөр нь 
сурагчдын сонирхол, хэрэгцээг тусгасан байдаг. Үйл 
ажиллагаанууд нь эрдэм шинжилгээний баяжуулалт, 
робот техник, олон нийтийн үйлчилгээ болон бусад 
сурагчдын удирдсан клубууд юм. Тус сургууль нь 
сургуулийн доторх болон сургууль хоорондын олон 
төрлийн спортыг санал болгодог. Хөнгөн атлетикаас гадна 
WMS нь дүрслэх урлагийн шилдэг хөтөлбөртэй бөгөөд  
манай сурагчид орон нутаг, муж улсын түвшинд өндөр 
амжилт үзүүлдгээрээ байнга хүлээн зөвшөөрөгддөг. 

Уильямсбург нь иргэний сэтгэлгээтэй, соёлын 
мэдрэмжтэй насан туршийн суралцагчдыг аюулгүй, 
дэмжлэгтэй орчинд хөгжүүлэхийг эрмэлздэг. 

Хүүхдээ Дунд Сургуульд 
Бүртгүүлэх 

 

 

ОДООГИЙН АРЛИНГТОНЫ СУРАГЧИД 

ХИЧЭЭЛИЙН СОНГОЛТ/АКАДЕМИК ТӨЛӨВЛӨЛТ 
Бага ангиас дунд анги руу шилжихийг хөнгөвчлөхийн тулд 
дунд ангийн зөвлөхүүд 2-р сарын сүүл, 3-р сарын эхээр 
бага сургуулиудад очиж тавдугаар ангийн сурагчидтай 
уулздаг. Эцэг эхчүүдэд зориулсан мэдээлэл өгөх 
уулзалтууд нь эцэг эхчүүдэд дунд сургуулийн хичээлийг 
төлөвлөх, ойлгоход тусалдаг. 2-р сард гарах 2022-23 оны 
Дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр (POS) нь дунд 
сургуулийн түвшний сургалтын хөтөлбөр, үйлчилгээний 
талаар ерөнхий болон тодорхой мэдээллийг өгдөг. 
Тавдугаар ангийн сурагч бүр ангийн багш, сургуулийн 
зөвлөх, эцэг эхтэйгээ хамтран зургадугаар ангид суралцах 
хичээлээ сонгоно. Курсын хүсэлтийн маягтыг (CRF) 
бөглөж, эцэг эх нь зөвшөөрч, дунд сургуульд илгээнэ. 
Сурагчид дунд сургуулийн түвшинд ахлах сургуульдаа 4-6 
жилийн сургалтын төлөвлөгөө боловсруулдаг. Сурагч 
бүрийн төлөвлөгөө нь хувь хүн бөгөөд сурагчийг ахлах 
сургуульд бэлтгэх хатуу шаардлагад нийцэх арга замыг 
тодорхойлсон. Төлөвлөгөөг жил бүр сургуулийн зөвлөхтэй 
уулзах үеэр сурагч шинэчилдэг.  Эцэг эхчүүдийг идэвхтэй 
оролцохыг уриалж байна. Эрдмийн төлөвлөлтийн үйл 
явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл  
apsva.us/academicplanning хаягаар зочилно уу 

 

ШИНЭ СУРАГЧИД 
Хэрэв таны хүүхэд англиас өөр хэлээр анхдагч хэлээр 
ярьдаг, эсвэл гадаадад боловсролын системд суралцаж 
байсан бол Хэлний үйлчилгээний бүртгэлийн төвийн 
(LSRC) 703-228-7663 дугаарт холбогдон хүүхдээ 
бүртгүүлнэ. Бусад бүх тохиолдолд ойр орчмынхоо дунд 
сургууль эсвэл хүүхдээ элсүүлсэн сургуульдаа бүртгүүлнэ. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг apsva.us/ lsrc/student-registration/ 
хаягаас авах боломжтой. 

 
ХҮҮХДЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХЭД ХЭРЭГТЭЙ БАРИМТ БИЧИГ 

• 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). 

• Сурагчийн эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагч 
нь Арлингтон хотод амьдардаг болохыг нотлох 
баримт: одоогийн түрээс эсвэл моргейжийн гэрээ 

• Хэрэв хамаарах бөгөөд боломжтой бол өөр сургуулийн 
систем эсвэл улс орны албан ёсны сургуулийн бүртгэл 

• Сурагчийн бүртгэлийн маягтыг бөглөж, сургуульд 
хүргүүлсэн байна. Энэ маягтыг Арлингтоны аль ч 
сургууль эсвэл  apsva.us/ registration бүртгэлээс 

авах боломжтой. 

• Нэвтрэхээс өмнөх 12 сарын дотор хийсэн сүрьеэгийн 
үзлэг, дархлаажуулалтын бүртгэл зэрэг эрүүл 
мэндийн мэдээлэл (Эрүүл мэндийн шаардлагыг 
харна уу) 

Нэмэлт мэдээлэл болон бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх 
маягтыг APS www.apsva.us. гэсэн вэб сайтын "Бүртгэл" 

хэсгээс аваарай. 

http://www.apsva.us/
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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 хийхийг 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. Шалгалт 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 
Сурагчид сургуульд орохын өмнө хамгийн сүүлийн 

үеийн дархлаажуулалтын бүртгэлийг өгөх шаардлагатай. 
Нэмж дурдахад 7-р ангийн сурагчдын хувьд дараахыг 
шаарддаг: 

• Татран/сахуу/хөхүүл ханиад (Tdap) 

• Менингококк (MenACWY) 

• HPV вакцин (эхний тунг 7-р ангид орохоос өмнө 
хийсэн). Эцэг эхчүүд вакцин хийлгээгүй тохиолдолд 
HPV-ын шаардлагаас "татгалзах” боломжтой. 
"Татгалзах" статусын захидал эсвэл гэрчилгээ 
шаардлагагүй.) 

Сургуульд элсэхэд шаардагдах хамгийн бага 
дархлаажуулалтын дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 
www.vdh.virginia сайтаас авна уу. 
gov/immunization/requirements/. 

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

 

СПОРТ ДАХЬ ОРОЛЦОО 
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. Маягтыг дунд сургууль 
эсвэл дараах хаягаар авах боломжтой 
www.vhsl.org/forms/. Бөглөсөн маягтыг хүүхдийнхээ 

сургуулийн Үйл ажиллагааны захиралд хүлээлгэн өгөх 
ёстой. 

Хяналтын Хөтөлбөрийн 
Элсэлтийн Мэдээлэл  

ХЯНАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Хяналт нь зургаа, долдугаар, наймдугаар ангийн 

сурагчдад хяналт тавьж, хөрөнгө босгох үйл ажиллагаа 
явуулдаг хичээлийн дараах өдөр тутмын хөтөлбөр юм. Энэ 
хөтөлбөр нь бүх таван дунд сургуульд сургуулиа тараахаас 
18 цаг хүртэл тогтмол хуваарьтай хичээлийн өдрүүдэд 
хэрэгжинэ. 

Хяналт нь сурагчдад суралцах, амрах эсвэл төрөл 
бүрийн үйл ажиллагаанд оролцох эерэг орчныг 
бүрдүүлдэг. Сурагчид мөн сургуулийн дотоод хөтөлбөр, 
дугуйлан зэрэг хичээлийн дараах тогтмол хуваарьт үйл 
ажиллагаанд оролцох боломжтой. Гэсэн хэдий ч Хяналт 
хөтөлбөрт бүх сурагчид сургуулийн үйл ажиллагаанд 
оролцохын өмнө хөтөлбөрийн удирдагчид мэдэгдэж, 
буцаж ирэхдээ нэвтрэх шаардлагатай. 

Хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчдын сарын төлбөрийг 
өрхийн орлогоос хамааруулсан шатлалаар тооцдог. 

 

БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 
Бүртгэл 2022 оны хавар apsva.us/extday хаягаар 

онлайнаар эхэлнэ. Өргөтгөсөн өдрийн төв оффис дээр 
компьютерт нэвтрэх, бүртгэлийн тусламж авах боломжтой. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг extended.day@apsva.us 
эсвэл extended.day@apsva.us 703-228-6069 хаягаар 
 авна уу. Өргөтгөсөн өдрийн төв оффис нь Сифакс 
боловсролын төв, 
2110 Вашингтон өргөн чөлөө, Арлингтон, Виржиниа 22204 
хаягт байрладаг. 

 

Дунд Сургуулийн 
Сурагчтай Эцэг Эхчүүдэд 

Зориулсан Зөвлөмж 
 

 

Дараагийн гурван хичээлийн жил нь таны хүүхдийн 
хувьд сурлага, эрэл хайгуул, бие даасан байдал өсөх, бие 
бялдар, сэтгэл санааны өөрчлөлтийн үе байх болно. Та 
хүүхдийнхээ амьдралд хамгийн нөлөө бүхий хүн хэвээр 
үлдэхийн тулд дараахад анхаараарай: 

• Сургууль болон сургалтын үйл ажиллагаанд оролц. 

• Хүүхдийнхээ хичээлийг сонирхож, гэрийн 
даалгавраа зөв удирдахад нь тусал. 

• Сургуулийн зөвлөх, багш нартай үе үед холбогдож, 
эцэг эхийн хуралд оролц. 

• Хүүхдээ сургуульд тогтмол хамруулж байгаарай. 

• Хүүхдээ шинэ сонирхол, шинэ найз нөхөдтэй 
болоход нь урамшуул. 

• Хүүхдийнхээ найз нөхөд, хаана байгааг үргэлж мэдэж ав. 

• Хүүхэддээ туслах эсвэл сонсоход бэлэн гэдгээ байнга 
сануулж, шаардлагатай үед дэргэд нь бай. 

• Хүүхдээ зөвлөгчтэйгээ танилцахад нь урамшуул. 

• Сургуулийн эцэг эхийн хуралд оролцож, сургуульд 
хэрхэн сайн дурын ажил хийх боломжтойг судал. 

• Сургууль дээрх хүүхдийнхээ хичээл зүтгэлийг байнга үнэлж, 
шагнаж бай. 

http://www.vdh.virginia/
http://www.vhsl.org/forms/
mailto:Өргөтгөсөн%20өдрийн%20төв%20албанаас
mailto:Өргөтгөсөн%20өдрийн%20төв%20албанаас
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Хэрэгтэй Вэб Холбоос Лавлагаа 
 

 

www.apsva.us 
 
APS вэб сайтын "Бүртгэл" хэсэгт очиж тодорхой 
мэдээллийг авна уу 

• Бүртгэлийн журам ба маягтууд 

• Сонголт ба шилжих 

• Сургуулийн зааглал 

• Хэлний үйлчилгээний бүртгэлийн төв (англи хэл 
хоёрдогч хэл болох эсвэл гадаадад сургуульд сурч 
байсан сурагчид) 

 
APS вэб сайтын "Хөтөлбөр/Үйлчилгээ" хэсгээс 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу 

• Академик төлөвлөлт 

• Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 

• Олон талт байдал, тэгш байдал, оролцоо 

• Өргөтгөсөн өдрийн (бүртгэх) хөтөлбөр 

• Гэр бүл ба олон нийтийн оролцоо (FACE) 

• Эцэг эхийн нөөцийн төв (PRC) 

• Тусгай боловсрол 
APS вэб сайтын "Сургуулийн зөвлөл" хэсгээс 

Сургуулийн зөвлөлийн журмын талаар илүү ихийг мэдэж 
аваарай. 

• Бодлого J-5.3.30: Элсэлт ба хуваарилалт 

• Бодлого J-5.3.31: Сонголт ба шилжих 

 

ДОРОТИ ХЭММ ДУНД СУРГУУЛЬ 

Эллен Смит, Захирал 

4100 Вэкэйшн Лэйн, 22207 

703-228-2910 
dorothyhamm.apsva.us 

 

ГАНСТОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Доктор Лори Уйггинс, Захирал 

2700 Өмнөд Ланг гудамж, 22206 

703-228-6900 

gunston.apsva.us 

 
ЭЙЧ-БИ ВҮҮДЛАУН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН 

ХӨТӨЛБӨР (6-12 АНГИ) 

Доктор Кэйси Робинсон, Захирал 

1601 Уйлсон өргөн чөлөө, 22201 

703-228-6363 

hbwoodlawn.apsva.us 

 
ТОМАС ЖЕФФЕРСОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Kэйша Богган, Захирал 

125 Өмнөд Оулд Глебе зам, 22204 

703-228-5900 
jefferson.apsva.us 

 
КЕНМОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Дэвид МакБрайд, Захирал 

200 Өмнөд Карлин Спрингс зам, 22204 

703-228-6800 

kenmore.apsva.us 

 
СВАНСОН ДУНД СУРГУУЛЬ 

Рене Харбер, Захирал 

5800 Хойд Вашингтон өргөн чөлөө, 22205 

703-228-5500 

swanson.apsva.us 

 
УИЛЬЯМСБУРГ ДУНД СУРГУУЛЬ 

Брайэн Бойкин, Захирал 

3600 Хойд Харрисон гудамж, 22207 

703-228-5450 

williamsburg.apsva.us 

 
 
 

 

APS нүүр хуудсан дээрх "Гэр бүл" холбоосоор 

зочилно уу: 

• ParentVUE холбоосууд 

• Үдийн хоолны цэс, Үнэгүй, Хямдралтай хоолны 

програм 

• Эцэг эхийн академи (эцэг эхчүүдэд зориулсан 

үнэгүй сургалтууд) 

• APS гарын авлага болон бусад мэдээлэл 

http://www.apsva.us/


 

 

APS Дунд Сургуулийн Байрлал ба Зааглал 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Mиль 
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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. 

Ялгах тэмдэг 

 Каунтигийн хэмжээний бүрэн дунд сургууль 

Дунд сургууль 

 Дунд сургуулийн зааглал 


