
 
 
 
 
 
 

Thomas Jefferson дунд сургууль 
ОУБ “MYP” 1-р сарын сонин 

Өөрсдийгөө, ирээдүйгээ, дэлхий ертөнцөө ойлгож сайжруулахын төлөө 
хамтдаа суралцаж байна.  

Энэ сарын шилдэг сурагч: ДҮГНЭЛТ 
Бүх сурах үйл явц дүгнэлтээс 
эхтэй. Бид дэлхий ертөнц, 
өөрсдийн болон бусдын бодол 
санаа, туршлагыг харгалзаж 
үздэг. 
Манай шилдэг сурагчид бол 
Dolphins - Miia Kreek, Dragons - 
Ryan Collins, Eagles - Grace 
Olivera, Gators - Malek Ben 
Hammouda, Monarch - Jawan Sbeitan, Owl - Unayza Aziz, 
Penguins - Alondra Martinez, Phoenix - Samantha Levy, 
Stingrays - Sam Brown. Эх сурвалж: pixbay.com  

ШИНЭЧИЛСЭН: ОУБ-ын боловсрол гэж юу вэ? 
ОУББ нэг гол баримт бичигтээ оруулсан 
өөрчлөлтийг нийтэлжээ: ОУБ-ын 
боловсрол гэж юу вэ? Энэ нь 
боловсролоор дамжуулан дэлхий 
ертөнцийг улам сайжруулахад 
анхаардаг. Энэ нь олон улсын сэтгэлгээ, 
заах ба суралцах арга зүй, үзэл 
баримтлалын сургалт, суралцагчийн 
профайлыг задалж авч үздэг. Уг баримт 
бичигт лавлах, үзэл баримтлал, олон 
улсын контекст, хамтын ажиллагаа, 
амжилтад хүрэх саад бэрхшээлийг 
арилгах, үнэлж мэдээлэх замаар ОУБ-ын багш нар сурагчдад 
хэрхэн зааж сургавал зохихыг тайлбарласан. Эндээс уншина 
уу. 

Эцэг эх/Олон нийтийн үнэлгээний семинар  
1-р сард болсон Багш нарын 
сургалтын үеэр сурагчид хэрхэн сайн 
сурах талаар сурагчдаар өөрсдөөр 
нь яриулж багш нарт мэдээлэл 
өглөө. Сурагчид дүн үнэлгээ 
авахаасаа өмнө ярилцаж, зөвлөмж 
авч, дадлагажих цаг хэрэгтэй байна 
гэж хэлэв. Шалгуурт суурилсан 

үнэлгээгээр бид чухам үүнийг хийхийг эрмэлзэж байна. Бид 1-
р сарын 21-ний өдөр ЭЭЗ-ийн уулзалтын өмнөхөн эцэг эх, 
олон нийтийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Бид үр 
дүнгийн болон мэдлэгийн ахиц дэвшлийн үнэлгээ, шалгуурт 
үндэслэн дүнг хэрхэн тогтоох талаар ярилцсан. Мөн стандарт 
горимыг идэвхжүүлсэн үед Synergy дэх ParentVue ямар 
харагдах жишээг үзсэн. Бид олон асуултад хариулсан. Үүнийг 
эндээс үзнэ үү. Эх сурвалж: 
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20  

ДСХ-ийн (“MYP”) анги, бодит үнэлгээ 
Манай 2 дахь жил буюу 7-р ангийн 
математикийн багш нар жил бүр 
болдог Олон улсын хоолны яармаг 
зохион байгуулсан. Сальвадорын 
пупуса гамбираас эхлээд Этиопын 
инжера талх гээд амттай хоол унд 
олон байв. Сурагчид 4-5 хүний 
хоолыг 10-12 болгож нэмэгдүүлсэн 
жороор хоол хийхийн тулд холбоо 

хамаарал, үндэслэлийн ухагдахууныг амьдралд ашиглах 
шаардлагатай байлаа. Энэ жил бид маш их жигнэмэг, бялуу, 
шоколадтай боов хийж, амттанаар бялхаж байсан. Үүнийг А 
шалгуур ашиглан үнэлсэн: Мэдэж ойлгох, С шалгуур: 
Харилцах. Эх сурвалж: 
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20  

Олон нийтийн төсөл 
Бид “YJP”-н олон нийтийн төслийн хоёр дахь ээлжийг дуусгаж 
байна. Одоогоор хамгийн түгээмэл сэдэв бол амьтдад туслах 
явдал байв. Манай сурагчид нарийн боов борлуулж амьтдыг 
орон байраар хангахад тусалдаг. Гэвч Арлингтон хотод 
амьтдад туслах нь манай сурагчдын хийж бүтээхээр 
эрмэлзсэн цорын ганц зүйл биш юм. Сурагчид орангутанаас 
эхлээд улаан хулсны баавгай гээд дэлхийн өнцөг булан бүрд 
устаж ховордсон төрөл зүйлд анхаарч байна. Манай хүүхдүүд 
эдгээр амьтдад тулгарч буй аюул заналын талаарх мэдлэгээ 
дээшлүүлж байна. Мөн олон сурагчдын нэгдэл орон байргүй 
хүмүүст туслах, дэлхийн дулаарлыг бууруулах чиглэлд дахин 
анхаарлаа хандуулж байна. Өөр бүлэг сурагч давтлага өгөхөд 
анхаарч байгаа бөгөөд манай цөөн хэдэн сурагч аль хэдийн 
Fleet бага сургууль дээр сурагчдад давтлага өгч байна.  

Үйлчилгээнд суралцах 
Манай 2 дахь жилийн хэл, 
уран зохиолын багш нар 
Дүүргийн удирдах 
зөвлөлийн гишүүд 
Christian Dorsey, Erik 
Gutshall, Сургуулийн 
удирдах зөвлөлийн 
гишүүд Monique O’Grady, 
Barbara Kanninen, АУС-ийн дүүргийн Тогтвортой байдлын 
менежер Cathy Lin нартай жил бүр явагддаг Иргэний 
танхимын уулзалт хийлээ. Сурагчид хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс эхлээд хүрээлэн буй орчин гээд янз бүрийн 
асуудлын талаар бичсэн. Сурагчид манай орон нутгийн албан 
тушаалтнуудад илтгэл танилцуулга тавьж, бодлогошруулсан 
асуултууд тавьсан.  Эх сурвалж: 
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20  

https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/What-is-an-IB-Education.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/What-is-an-IB-Education.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/MYP-Criteria-Based-Grades-Parent-Workshop.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/MYP-Criteria-Based-Grades-Parent-Workshop.pdf
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20


Үндэсний газар зүйн зөгий 
Манай Хувь хүн, нийгмийн хичээлийн 
сурагчид 1-р сарын 14-нд “Үндэсний 
газарзүйн зөгий” тэмцээний үеэр олон 
улсын хэмжээнд сэтгэдэг болохоо 
харуулсан. Dr. Nolan твиттертээ “Бүх 
оролцогчдод баяр хүргэе! Тэд бүгд 
эрсдэлээс айгаагүй.” гэж бичсэн 
билээ. Ингээд Ms. Jordan-ы удирдсан 
гурван үеийн дараа Dan Meyer ялагчаар тодорсон юм. Эх 
сурвалж:  
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20  

Удахгүй болох арга хэмжээ, үйлчилгээний хуваарь 
● Мягмар гараг бүр 17:00 цагт унадаг дугуй засах сайн 

дурын ажил Phoenix Bikes дэлгүүр дээр,  909 S. 
Dinwiddie St (дэлгэрэнгүйг эндээс) 
 

● Лхагва гараг бүр 18:30 цагт тахианы мах уутлах сайн 
дурын ажил AFAC дээр, 2708 S. Nelson St, 
(дэлгэрэнгүйг эндээс) 
 

● Пүрэв гараг бүр хичээлийн дараа 264 тоот танхимд 
Ноён Malinosky-тай хамт Jefferson сургуулийн 
байгаль орчны клуб дээр очоорой 

 

https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf

