
  
  

 GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT HỌC KHU MUKILTEO 
 Chương trình Mầm non 

Về chương trình của chúng tôi... 
Học khu Mukilteo hàng năm phục vụ khoảng 175 học sinh mầm non ba, bốn, và năm tuổi với nhiều loại khuyết 
tật / chậm phát triển. Những học sinh này đã được đánh giá và đủ tiêu chuẩn để được nhận các dịch vụ giáo dục 
đặc biệt trong nhiều lĩnh vực, gồm cả tiền-học thuật, giao tiếp, xã hội / hành vi, thích ứng, và kỹ năng vận động 
tinh / thô. Các lớp học được giảng dạy bởi giáo viên giáo dục đặc biệt được chứng nhận chuyên về học tập và 
phát triển mầm non.  

Một cơ hội học mầm non miễn phí! 
Chương trình của chúng tôi đang mở rộng để bao gồm nhiều môi trường hoà nhập hơn. Những lớp học này được 
tạo thành từ cả trẻ em phát triển thông thường và trẻ em có nhu cầu đặc biệt được chỉ định. Các lớp học cung cấp 
cơ hội phong phú trong tất cả các lĩnh vực phát triển bao gồm sự đồng cảm và nuôi dưỡng tình bạn lành mạnh.  
Các đối tác đồng đẳng phát triển thông thường tăng cường giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt bằng cách 
trở thành một người bạn, người giúp đỡ, và người lãnh đạo. Đồng đẳng đối tác giúp đỡ thông qua vui chơi, tương 
tác xã hội và các hoạt động học tập hợp tác. Họ cũng làm gương cho những hành vi điển hình trong trường học, 
chẳng hạn như chia sẻ, thay phiên, và tham gia. Tất cả học sinh trong chương trình tham gia vào nhiều loại hoạt 
động mầm non phù hợp với sự phát triển. Xin lưu ý: Con bạn phải tròn ba tuổi trước ngày 31 tháng 8 và sống trong 
ranh giới học khu Mukilteo để đủ điều kiện vào đối tác đồng đẳng. 

Thông tin Chương trình 

Điều gì: Một chương trình giảng dạy mầm non được phê duyệt được sử dụng để dạy tiền-học thuật, ngôn ngữ / 
giao tiếp, và kỹ năng xã hội / hành vi trong các hoạt động học tập tương tác toàn bộ và nhóm nhỏ, gồm cả hướng 
dẫn trực tiếp và các hoạt động vui chơi có hướng dẫn / ý nghĩa. Mỗi lớp học mầm non có một giáo viên và thêm 
hai trợ giảng. 

Địa điểm: Các lớp học mầm non được đặt tại ba địa điểm khác nhau - Tiểu học Challenger, Tiểu học Columbia, 
và Tiểu học Serene Lake. 

Thời gian: Các buổi học kéo dài 2,5 tiếng, được cung cấp vào buổi sáng (9:00 – 11:30 sáng) hay buổi chiều 
(12:55 – 3:25 chiều) Thứ Hai - Thứ Năm. Không có lớp mầm non vào thứ Sáu. 

Chuyên chở: Phải được cung cấp bởi cha mẹ. 

Liên lạc với chúng tôi: Để tìm hiểu thêm về chương trình của chúng tôi và quá trình đăng ký, vui lòng liên lạc với 
Rana Mahmassani tại mahmassanirx@mukilteo.wednet.edu 
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