
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

8. Ам бү лийн тоо: ______ 

9. Танай ө рхийн жилийн 

нийт орлого?  

____________________ 

 

 

1. Хүүхдийн Нэр: (Нэр)      (Овог)   ____________________ 

2.    Хүйс. Эр  __   Эм  _ 3. Төрсөн огноо: (Сар) ________ (Өдөр) ______ (Жил) __________ 

Бүх сурагчид бие дааж бие засч сурсан байх (живх ашиглахгүй байх) 

4. Эцэг эх/ Асран хамгаалагчийн нэр: _______________________________________________ 

Утасны дугаар:    Нэмэлт утас:  ________ И-мэйл:   ______________ 

5.  Эцэг эх/ Асран хамгаалагчийн нэр:    ________________ 

Утасны дугаар:  ______________ Нэмэлт утас:  ________ И-мэйл:   ______________ 

6. Гэрийн хаяг:     _____Зип: ____  Харъяа сургууль: ______________________ 

7. Өргөдлийн хамт The Office of Early Childhood Income Verification маягт, орлогын тодорхойлолт, нас тодорхойлох баримт болон 

хаягийн тодорхойлолт -ийг хамт ирүүлэх ёстой. 

Ам бүлийн тоо Орлогын дээд түвшин 

 100% 130% 200% 350% 

1 $12,140 $15,782 $24,280 $42,490 

2 $16,460 $21,398 $32,920 $57,610 

3 $20,780 $27,014 $41,560 $72,730 

4 $25,100 $32,630 $50,200 $87,850 

5 $29,420 $38,246 $58,840 $102,970 

6 $33,740 $43,862 $67,480 $118,090 

7 $38,060 $49,478 $76,120 $133,210 

8 $42,380 $55,094 $84,760 $148,330 

8-с дээш ам бүлтэй өрх нэмэлт ам бүлийн тоогоор $4,320 нэмж тооцно. 

*Дээрх Federal Poverty хүснэгт дэхь орлогын 350% -иас хэтрээгүй орлоготой гэр бүл VPI 

хөтөлбөрт тэнцэнэ. Тэнцсэн гэр бүлд төлбөргүй байна.  

VPI тусламжийн дүрэмд заасны дагуу дараах мэдээллийг Виржиниа мужид мэдүүлэх ёстой. Таны өгсөн хариултууд нууц 
байна. 

 Тийм Үгүй  Тийм Үгүй 

10. Танай гэр бүл одоогоор гэр 
оронгүй эсэх? 

  11. Хүүхдийн эцэг эх бага эсвэл огт боловсрол эзэмшээгүй 
эсэх? 

  

12. Та өрх  толгойлсон эцэг/ эх үү?   13. Хүүхдийг эцэг эхээс өөр хүн өсгөж байгааа юу?   

14. Хүүхэд асрамжийн төвд байгаа 
эсэх? 

  15. Хүүхдийн эцэг эхийн аль нэг нь цэргийн алба хааж 
байгаа эсэх? 

  

16. Хүүхдийн эцэг эхийн аль нэг нь 
хоригдож байгаа эсэх? 

  17. Танай хүүхэд Англиас өөр хэлээр ярьдаг уу? 
18. Тийм бол ямар хэлээр ярьдаг вэ?  
____________________________________ 

  

Эдгээр мэдээллүүдийн үнэн зөвийг би баталж байна. Шалгах явцад дээрх мэдээлэл үнэнд нийцэхгүй бол манай хүүхдийн 

өргөдөл хүчингүй болно гэдгийг ойлгож байна. 

 

 Эцэг эх/ Асран хамгаалагчийн гарын үсэг______________________   Огноо: _____________ 

 

 

 

 

VIRGINIA PRESCHOOL INITIATIVE (VPI) 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨРГӨДӨЛ  2018-2019 

Сургуулийн ө мнө х нас (2018 оны 09 сарын 30-с ө мнө  4 нас) 

Өргө длийн хамрах хугацаа: 2018 оны 02 сарын 01-с 04 сарын 16 

  

#8 болон #9-р мөрийг 

ашиглан, орлогын 

хэмжээг хүснэгтэд 

дугуйлна уу.  

Office Use: Огноо: 

Received by:  

Location: 



Хүүхдийн ах/эгч/дүү Арлингтон хотын аль нэг сургуульд сурдаг уу? _____   Үгүй _____ Тийм, бол аль 

сургууль? ______________________ 

Танай хүүхэд ихэр үү? ______ ҮГҮЙ _____    ТИЙМ *Ихэр хүүхдүүдийг нэг орон тоонд тооцно. Ихэр 

хүүхдийг нэгнээс нь салгаж сургуульд авахгүй. 

Хувилбар сургуулиуд ATS, Campbell, Key, Claremont Дараах хувилбар сургуулиудаас сонирхож буй 

сургуулиа сонгоно уу. 

_____ Arlington Traditional School (ATS) 

_____ Campbell (Expeditionary Learning) 

_____ Claremont (Испани хэлний хосолсон) 

_____ Key (Испани хэлний хосолсон) 

Дээрх хувилбар сургуулиудад сугалаагаар орж суралцсан сурагч тухайн сургуульд цэцэрлэгээс-5-р 

анги хүртэл улирал суралцаж болно. 

VPI ангиуд байршдаг сургуулиуд: Abingdon, Ashlawn, Barcroft, Barrett, Carlin Springs, Drew, Henry, 

Hoffman-Boston, Long Branch, Oakridge, Randolph. 

Хувилбар сургуульд сонгогдсоноос бусад бүх сурагчид харъяа сургуульдаа суралцана. Хэрэв 

өргөдөл гаргагчдийн тоо VPI ангийн орон тооноос давсан нөхцөлд Арлингтоны ЕБС сугалаа явуулж 

орон тоог дүүргэх ба мөн дугаарлах жагсаалтад оруулна. 

Arlington Science Focus (ASF) харъяаны хүүхдүүд сонгогдвол Barrett-д суралцана. 

Discovery, Glebe, Jamestown, Mckinley, Nottingham, Taylor and Tuckahoe харъяаны хүүхдүүд 

сонгогдвол Hoffman-Boston-д суралцана. 

Харъяа сургуулийнхаа хүлээлгийн жагсаалтад орсон сурагчдийг Hoffman-Boston дахь хөтөлбөрт орон 

тоо гармагц шилжүүлэн сургах боломжтой.  

Санууштай чухал өдрүүд: 

Өргөдал авах хугацаа: 2018 оны 02 сарын 1-с 2018 оны 04 сарын 16 

Сугалаа: 2018 оны 04 сарын 23 

Сугалаагаар сонгогдсон болон хүлээлгийн жагсаалтад орсон тухай мэдээлэх: 2018 оны 04 сарын 30 
 
Мэдэгдэл авсан эцэг эхчүүд сонгогдсон сургуулиа бататгах, эсвэл татгалзах эцсийн хугацаа: 2018 
оны 05 сарын 21   
*Хэрэв дурьдсан хугацаанаас өмнө бататгаагүй бол хүлээлгийн жагсаалт дахь дараагийн хүүхдэд 
шилжүүлнэ.  
Бүртгэл: 06 сарын 25-с өмнө, эсвэл наад зах нь Welcome Center-т бүртгэл хийлгэх цаг авсан байх. 

Virginia Preschool Initiative Хөтөлбөрийн бүх сурагчдад автобусаар үйлчилнэ. 

Өргөдлийг Арлингтон ЕБС-н 2110 Washington Blvd.  Suite 100, Arlington, VA 22204 хаяг дахь Welcome Center-т авна. 

(Welcome Center-н цагийн хуваарь: Даваа-Баасан 7:30- 4:30pm. Өргөдөл авах хугацаанд Пүрэв гараг бүр орой 8 цаг 

хүртэл өргөдлийн маягтыг хүлээж авна). Асуултыг Early Childhood Албаны 703-228-8632, Welcome Center-н 703-228-

8000 тоот утсаар лавлана уу.  


