“Little Wildcats” бэлтгэх сургууль
“Little Wildcats” бэлтгэх сургууль нь өндөр чанартай хөтөлбөртэй: түүнд хүүхдүүдэд нийгэм, хэл,
хөдөлгөөнийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн юм. “Little Wildcats” нь Баруун
Норфийлдийн 31-р дүүрэг болон Умард мужийн тусгай боловсролын дүүргээс (УМТБД) хамтран
явуулдаг бэлтгэх сургуулийн насны хүхдүүдийн хөтөлбөртэй бөгөөд хөгжлийн сааталтай бэлтгэх
сургуулийн насны хүүхдүүд болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн аль алинд үйлчилдэг
байна.
Суралцагчид:
● Суралцагчид нь 31-р дүүрэгийн эсвэл ойролцоо дүүргийн оршин суугч байх ёостой бөгөөд
оршин сууж байгагаа бүртгэлийн үер батлах болно.
● Суралцагчид 9- сарын 1 гэхэд доод тал нь 3 хүрсэн байх ёстой.
○ 3 аас доош насны хүүхдүүдийн сонголтын талаар лавлан уу.
● Ангид 14-16 хүүхдүүдтэй байх бөгөөд суралцагчдын тал нь юум уу түүнээс цөөн тооных нь
тусгай боловсролын үйлчилгээ авах шаардлага ханган бага насны хүүхдүүдийн хөтөлбөрт
хамрагдаж чаддаг.
Календар болон Цагийн Хуваарь:
● “Little Wildcats” нь 31-р дүүргийн Винкельман сургуулийн хуваарийг мөрдөнө.
● Өглөөний сургалт - жоохон хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд бэлтгэх ангид танилцуулна
08:30 - 11:00 цагт
● Үдийн сургалт – бага насны хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд бэлтгэх ангид бэлднэ
● 12:30 - 15:00 цагт
Бүртгэл болон Төлбөрийн:
● 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хөтөлбөрийн бүртгэл 2017 оны 2 сарын 1нд эхэлнэ. Хэрэв та
бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөрт хүүхдээ хамруулахыг хүсвэл дүүрэгийн офистой холбогдоно уу.
Анги дүүртэл элсэлт явагдах болно.
● 2017-2018 хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр 3,500.00$
*Сургалтын төлбөрийг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.
● Бүртгэлийн хураамж 200 $ -ыг буцаан олгохгүй. (хэрэв сургалтын төлбөрийг бүтэн төлөөгүй бол
эхний сургалтын төлбөрт кредитлэх болно)
● Сургуулийн хөтөлбөрт элсэн ороход суралцагчид эрүүл мэндийн үзлэгт орж, шаардлагатай
дархжаалуулалт хийсэн тэмдэглэлийг үзүүлнэ. Энэ бол Иллинойс мужийн шаардлагын дагуу
хийгдэж байгаа юм.
Сургалтын Хөтөлбөр:
● Бага насны хүүхдэд багшлах эрхтэй багш нар багшилдаг бөгөөд хэл яриа болон хэлний эмгэг
засагчид, ажил мэргэжлийн болон сэтгэл засалчид, сургуулийн сэтгэл судлаачид зэрэг
сургалтанд туслах болон мэргэжилтнүүдтухайн ангид дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг.
● Бүтээлч сургалтын хөтөлбөр нь суурь зааварчилгаанд зориулагдсан судалгаанд суурилагдсан
хөтөлбөр юм. Хөгжилтэй хэл яриа, сараачихгүйгээр гараар бичих зэрэг нэмэлт хөтөлбөрүүд нь
сургуулийн өмнөх бичиг үсгийн чадварыг хөгжүүлэхэд онцгой боломж олгодог..
● Багшид чиглэгдсэн сургалт болон өөрийгөө нээхэд чиглэгдсэн хандлагууд нь 11 сонирхолтой
орчинг хамарсан байдаг. Энэ нь хаалтууд, жүжигчилсэн тоглолт, тоглоомууд, урлаг, номын сан
нээх, ус ба элс, хөгжим ба хөдөлгөөн, хоол хийх, компьютер, гадаа тоглох зэрэг юм.
● Суралцагчдын чадварыг хөгжүүлэх давтамжтай болон байнгын үнэлгээ
● Сургуулийн зүгээс тоглоомын талбай, номын сан, дотор тоглох талбай, дээд түвшний
туслагчдаар хангадаг.
● Винкельманд бүтэн өдрийн турш цэцэрлэгт орох хүүхдүүдийг бэлтгэдэг.
Тодруулах асуулт болон бүртгэл, төлбөрийн талаар дүүргийн 847-272-6880 утсаар холбогдон
лавлана уу.

