
 
 
 

 
 

ХҮНИЙ НӨӨЦ 
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS 

LONG BRANCH ELEMENTARY SCHOOL СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ  
СОНГОХ ХУГАЦААНЫ* ТӨСӨӨЛӨЛ 

 
2019 оны 3 дугаар 
сарын 5 

Эрхлэгч Доктор Patrick K. Murphy, Хүний нөөцийн хэлтсийн даргын орлогчийн үүрэг 
гүйцэтгэгч Erin Wales-Smith нар иргэд, Багш, эцэг эхчүүдийн холбоотой уулзаж, 
зарлалыг танилцуулан захирлын сонгон шалгаруулалтын талаар ярина.   

2019 оны 3 дугаар 
сарын 14 

Эрхлэгч Доктор Patrick K. Murphy, Хүний нөөцийн хэлтсийн даргын орлогчийн үүрэг 
гүйцэтгэгч Erin Wales-Smith нар ажилтнуудтай уулзаж, зарлалыг танилцуулан захирлын 
сонгон шалгаруулалтын талаар ярина.   

2019 оны 3 дугаар 
сарын 15 

Хүний нөөцийн хэлтэс тус албан тушаалыг гурван долоо хоногийн хугацаанд зарлан 
сурталчилна. 

2019 оны 4 дүгээр 
сарын 4-өөс 18  

Сургуулийн сурагч, тэдний эцэг эхэд “Сургуулийн тухай яриа” сониныг санал хүсэлт 
өгөх холбоосны хамт хүргүүлнэ.  
Уг холбоосыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ныг дуустал сургуулийн цахим хуудаснаа 
байршуулна. 
 
Холбоосыг Long Branch сургуулийн ажилтнуудад хороонд ажиллах сонирхол илэрхийлэхийг урих 
зорилгоор хүргүүлнэ. 

2019 оны 4 дүгээр 
сарын 25 

Сургуулийн цахим хуудаснаа ирүүлсэн сургуулийн давуу тал, сургуульд тулгарч буй 
хамгийн чухал хүндрэл сорилт, шинэ захиралд байвал зохих зан чанартай холбоотой 
мэдээллийг байршуулна.  (Жич: Ярилцлагад орох нэр дэвшигчдэд эдгээр санал 
хүсэлтийн талаарх мэдээллийг хүргэнэ.) 

2019 оны 5 дугаар 
сарын 6-ны долоо 
хоног 
 

Эхний шатны ярилцлага - Эрхлэгч болон ажилтнууд шаардлагуудыг хамгийн сайн 
хангаж буй нэр дэвшигчидтэй ярилцлага хийнэ.  Тус үе шатыг амжилттай давсан нэр 
дэвшигчдийг хоёр дахь шатны ярилцлагад оруулахаар хороонд хүргүүлнэ. 

2019 оны 5 дугаар 
сарын 6-ны долоо 
хоног 
  

Хоёр дахь шатны ярилцлага - Хороо нэр дэвшигчидтэй ярилцлага хийж, эрхлэгчид санал 
хүргүүлнэ. 

• Салбар дундын комисс: Хүний нөөцийн хэлтсийн эрхлэгчийн орлогч, 
Захиргааны үйлчилгээний хэлтсийн эрхлэгчийн орлогч, 1 Захирал, 4 Багш, 2 
Туслах ажилтан, 4 Эцэг эх, 1-2 Хянагч. 
 

Хүний нөөцийн хэлтсийн эрхлэгчийн орлогч эсхүл түүний томилсон этгээд хороог даргална. 
Захиргааны үйлчилгээний хэлтсийн эрхлэгчийн орлогч хороонд суух захирлын төлөөлөгчийг сонгоно. 
Заах болон сургалтын албаны эрхлэгчийн орлогч багшлах ажилтнуудын төлөөлөгчийг сонгоно. 
Багш, эцэг эхчүүдийн холбоо багш/иргэдийн төлөөллийг сонгоно.  

2019 оны 5 дугаар 
сарын 13-ны долоо 
хоног 
 

Гуравдугаар шатны ярилцлага - Эрхлэгч сонгогдсон нэр дэвшигчтэй ярилцлага хийнэ. 
 

2019 оны 5 дугаар 
сарын 23 

Эрхлэгч Сургуулийн зөвлөлд 2019 оны 5 дугаар сарын 23-нд төлөвлөж буй зөвлөлийн 
дараагийн хурлын үеэр шийдвэр гаргуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ. 

 
*Arlington public schools сургуулиудын одоогийн захирал шилжих хүсэлт гаргаж, Эрхлэгч уг захирлыг сургуулийн удирдах 
зөвлөлд ажиллуулахаар тодорхойлох шийдвэр гаргавал эсхүл Эрхлэгч одоо ажиллаж буй захирлыг томилох нь зүйтэй 
гэж шийдвэл Захирлыг сонгон шалгаруулах уг хугацааг мөрдөхгүй байж болно.  


