
 

 

 

3 настан: Өргөдлийг зөвхөн 

сугалааны өргөдөл гаргах 

хугацаанд ирүүлнэ. 

Заасан хугацааны дараа 

ирүүлсэн өргөдлийг 

өргөдөл өгсөн дэс 

дарааллын дагуу 

хүлээлгийн жагсаалтад 

оруулна.  

 

4 настан: Нээлтэй орон 

тоонд зориулагдсан 

өргөдлийг зөвхөн 

сугалааны өргөдөл гаргах 

хугацаанд ирүүлнэ. 

Заасан хугацааны дараа 

ирүүлсэн өргөдлийг 

өргөдөл өгсөн дэс 

дарааллын дагуу 

хүлээлгийн жагсаалтад 

оруулна.  

 

Five year olds: Нээлтэй 

орон тоонд зориулагдсан 

өргөдлийг зөвхөн 

сугалааны өргөдөл гаргах 

хугацаанд ирүүлнэ. 

Заасан хугацааны дараа 

ирүүлсэн өргөдлийг 

өргөдөл өгсөн дэс 

дарааллын дагуу 

хүлээлгийн жагсаалтад 

оруулна. 

 

Montessori ангиуд дараах 

сургуулиудад байршина: 

 

Barrett 

Carlin Springs 

Discovery 

Hoffman-Boston 

Jamestown 

 

Drew Model Elementary 

School (сонголтын 

сургууль) 

3-5 настай сурагчдыг 

сургана. 

 

 

1. Хүүхдийн нэр:  ___________________________________________________________________  

  (Нэр)   (Овог) 

 2.  Эр  ____ Эм ____   3.  Төрсөн огноо: ____________________________ (сар/өдөр/он) 
 

4.  Сурагчид бие засч сурсан байх (живх ашиглахгүй) Хүүхдийн нас 2018 оны 09 

сарын 30-ны байдлаар:    ______3 настай ______4 настай ______5 настай 
 

5. Эцэг эх/Асран хамгаалагчийн нэр:________________________________________________ 

 Өдөр утас:  _____________________   Орой утас:  ____________________________ 

 Гар утас: ____________________ Имэйл: ______________________________________ 

6.   Эцэг эх/Асран хамгаалагчийн нэр:_______________________________________________ 

 Өдөр утас:  _____________________   Орой утас:  ____________________________ 

 Гар утас: ____________________ Имэйл: ______________________________________ 
 

7.  Гэрийн хаяг:____________________________________________Зип:___________________          
     

8.  Таны харъяаны бага сургуулийн бүс юу вэ? ____________________  

9.  Арлингтоны ЕБС-д болон, Montessori ангид сурч байгаа хүүхэд байгаа юу?  

 Тийм: _____ Үгүй _____        Нэр:___________________________ Нас: ______  
 

12. Зөвхөн 3-4 настай сурагчдын хувьд: Montessori анги тус бүрт орон тооны 2/3—г 2018-

19 хичээлийн жилийн орлого $88,240 болон түүнээс бага орлоготой өрхүүдэд 

хуваарилдаг. ($88,240 нь 4 ам бүлтэй өрхийн дундаж орлогын 80% болно.) 
 

          Танай жилийн орлого $88,240 болон түүнээс бага уу?  ____Тийм   ____ Үгүй 
  

3,4 настай сурагчийн сургалтын төлбөрийг өрхийн орлогоос хамаарч тогтоох бөгөөд 

орлогыг шалгаж болно. $88,240-с бага орлоготой өрхийн 4 настай сурагчид сургалтын 

төлбөргүй байна. Сургалтын төлбөрийн хэмжээг жил бүр Сургуулийн УЗ хянах бөгөөд 7 

сарын 1-ны дараа өөрчлөгдөж болно. Montessori сургалтын төлбөрийг энд үзнэ үү 
www.apsva.us/early-childhood-prek/montessori-program/ 

 

13. 5  настай сурагчдын хувьд: Montessoriд хамрагдаж байсан 5 настнуудад давуу эрх 

олгоно. Танай хүүхэд Montessori –д хамрагдаж байсан уу? Тийм: _______ Үгүй: ________ 
 

 

Эдгээр мэдээлэл үнэн зөвийг нотолж байна. Шалгах явцад мэдээлэл буруу ташаа нь 

тогтоогдвол манай хүүхдийн өргөдөл хүчингүй болно гэдгийг ойлгож байна. 
 

 

Эцэг эх/асран хамгаалагчийн гарын үсэг:     Огноо:   

  

PRIMARY MONTESSORI ӨРГӨДӨЛ 

(3,4,5 нас)  
Өргөдөл авах хугацаа: 2018-02-1-с 2018-04-16 

2018-2019 оны хичээлийн жил 

For Office Use Only:   

Date Received:___________ Received by:________________________________________________ 

Application Status: □ 2/3  □ 1/3   Accepted:________ Wait list: _______        
 



 

Drew Montessori нь Үндсэн Montessori-ийн цорын ганц СОНГОЛТ ХӨТӨЛБӨР юм. Танай гэр бүл энэ хөтөлбөрт хамрагдах 

сонирхолтой эсэхийг дор дурьдана уу. Сугалаагаар энэ байршилд сонгогдож, сургуульд хамрагдсан сурагчид цэцэрлэгээс

-5-р ангид дэвшин суралцах боломжтой.  Сонирхож буй сургуулиа сонгоно уу: 

 

    ________ Drew   

 

    _______  Харъяаны Primary Montessori. Дараах хүснэгтээс өөрийн харъяалалд хамаарах сургуулимйг тодорхойлно. Сурагчид 

зөвхөн өөрийн харъяалалд хамаарах сургуульд хамрагдана.  

 

Сугалааны эхний хэсэг Үндсэн Montessori (DREW)-д хамаарах бөгөөд үүнд Montessori –д өргөдөл гаргасан бүх өргөдөл гаргагчид 

хамаарна) 

Үндсэн Montessori –д өргөдөл гаргасан ч сонгогдоогүй өргөдөл гаргагчийг өөрийн харъяаны, орох сонирхол илэрхийлсэн 

сургуулийн жагсаалтад оруулна.   

    Үндсэн Montessori байршлийг харъяаны сургуулиар тогтоох 

  

 

     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Чухал өдрүүд: 

Өргөдөл хүлээн авах: 2018 оны 02 сарын 1– 04 сарын 16 

Сугалааг 2018 оны 04 сарын 23-нд Welcome Center-т Department of Teaching and Learning– баг хариуцаж явуулна. 

Сугалаанд таарсан, эсвэл хүлээлгийн жагсаалтад орсон тухай өрхүүдэд 2018 оны 04 сарын 30-с өмнө бичгээр мэдээлнэ. 

Эцэг эхчүүд тухайн орон тоог бататгах, эсвэл цуцлах эсэх шийдвэрээ 2018 оны 05 сарын 21-с өмнө мэдэгдэх ёстой. 

Iдурьдсан хугацаанаас өмнө хариу өгөөгүй бол орон тоог хүлээлгийн жагсаалтад буй дараагийн хүүхдэд шилжүүлнэ.  

Гэр бүлүүд 2018 оны 06 сарын 25-с өмнө сурагчийн бүртгэлийг хийлгэсэн, сургуультайгаа уулзсан байна. (эрүүл мэндийн 

шаардлагуудыг дараа нь гүйцэтгэж болно). 

Үндсэн Montessori Хөтөлбөрт авах 

Хэрэв орон тоо баталгаажсан бол сурагчийн эцэг эхэд шуудангаар болон утсаар мэдээлнэ. Тухайн үед гэр бүлүүд Office of 

Early Childhood Income Verification –маягтыг бусад шаардагдах бичиг баримтын хамт ирүүлнэ.  

 

Гэр бүлүүд тухайн хичээлийн жилд хамаарах Montessori сургалтын  төлбөртэй танилцаж, өөрт хамаарах төлбөрийн хэмжээг 

тооцно уу. Сургалтын төлбөрийн хэмжээ хотын ЕБС-н вэбсайтад, мөн Office of Early Childhood-н 703-228-8632 тоот утсаар 

лавлана уу. 

Намар хичээл эхлэх үед бүртгэлийн болон эрүүл мэндийн бүх нөхцөл шаардлагуудыг хангасан сурагчдын хичээлд суухыг 

зөвшөөрнө. 

 

Сургуулийн автобус 

3 настай сурагчдад сургуулийн автобус үйлчлэхгүй. 

Танай харъяаны сургууль: Өргөдөл дараах сургуулиуд дахь Үндсэн Montessori Хөтөлбөрт 

хамаарна. 

Abingdon Hoffman-Boston 

ASF Discovery/Jamestown 

Ashlawn Barrett/Jamestown/Discovery 

Barcroft Barrett/Hoffman-Boston/Carlin Springs 

Barrett Barrett/Carlin Springs 

Carlin Springs Carlin Springs/Hoffman-Boston 

Discovery Discovery 

Drew Hoffman-Boston 

Glebe Discovery/Jamestown 

Henry Hoffman-Boston/Barrett/Carlin Springs 

Hoffman-Boston Hoffman-Boston 

Jamestown Jamestown 

Long Branch Jamestown/Hoffman-Boston 

McKinley Discovery/Jamestown 

Nottingham Jamestown/Discovery 

Oakridge Hoffman-Boston 

Randolph Hoffman-Boston 

Taylor Discovery/Jamestown 

Tuckahoe Discovery/Jamestown 


