
Дунд Сургуулийн Хөтөлбөр сонгон
суралцах маягт

Сурагчийн нэр: ___________________________________________________________________________  Анги:_______________

Дунд сургууль  (нэгийг сонгоно уу)_____ Attea _____ Springman

1. Дэлхийн Хэл
6-р ангийн бүх сурагчид Дэлхийн хэлний хөтөлбөрт хамрагдана. Франц, Испани хэл нь Дунд сургуулийн
түвшинд санал болгож байгаа Дэлхийн хэл юм. 6-р ангийн хэлний хичээл нэг өдөр өнжиж орох ба хичээл
болгонд гэрийн даалгавар өгнө. 7, 8-р ангийн сурагчдын хувьд сонгосон хэлээ үргэлжлүүлэн суралцана. 3
жил дарааллан амжилттай суралцсаны эцэст ахлах сургуулийн түвшний Франц эсвэл Испани хэлний 2
дахь жилийн сургалтад шилжих боломжтой.
Аль нэгийг нь сонгоно уу: _____ Франц _____ Испани _____ Аль аль нь

2. Хөгжим тоглож сурах бүлэг
Та хүүхэддээ үлээвэр найрал, симфони найрал хөгжим, найрал дууны ангид орох  зөвлөгөөг өгнө үү.
Үлээвэр, симфони найрал хөгжмийн ангиуд нь хичээлийн цагаар нэг өдөр өнжөөд 40 минутын хугацаатай
хичээллэнэ. Мөн энэ ангийн сурагчид долоо хоног бүрийн жижиг бүлгийн хичээлүүдэд оролцоно. Энэ үеэр
тухайн хөгжмийн зэмсэг бүрийн онцлогт тохирсон арга техникийг заах ба хичээл 40 минутаар орно. Мөн
түүнчлэн сурагчид "6-р ангийн анхан шатны үлээвэр найрал хөгжим" эсвэл "6-р ангийн анхан шатны
симфони найрал хөгжим"-д бүртгүүлж шинэ хөгжмийн зэмсэг сурах боломжтой.
Найрал дууны анги хичээл эхлэхээс өмнө долоо хоногт 1 эсвэл 2 удаа өглөөний цагт (7:10-8:05 цагт)
цугларна.
Үлээвэр найрал хөгжим, симфони найрал хөгжим, найрал дууны ангитай холбоотой аливаа асуултыг дунд
сургуулийн захиралд илгээнэ үү.
*Сурагчид найрал дууны ангид бүртгүүлсэн бол үлээвэр найрал эсвэл симфони найрал хөгжмийн ангид
мөн орж болно.

_____ Найрал дуу (туршлага шаардлагагүй)

_____ Симфони найрал хөгжим (Симфони найрал хөгжмийн ангид явсан туршлагатай байх)

_____ Үлээвэр найрал хөгжим (Үлээвэр найрал хөгжмийн ангид явсан туршлагатай байх)

_____ Анхан шатны үлээвэр найрал хөгжмийн анги (туршлага шаардлагагүй)

_____Анхан шатны симфони найрал хөгжмийн анги (туршлага шаардлагагүй)

Сурагчийн гарын үсэг: ___________________________________________________________

Эцэг эхийн гарын үсэг: ____________________________________________________________

Утасны дугаар: _____________________Имэйл: __________________________________

Сургуулийн нэр (дугуйлах): GG HO PR Бусад Дүүргээс: ______________

Glen Grove = Green (Verde) Hoffman = Blue (Azúl) Pleasant Ridge = Canary (Amarillo)


