
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calling Families with Preschool Age Children! 

BUSD is Accepting Applications for 2020-2021 for General 
Education Peers to Participate in our SEED Preschool Friends 

Program 
 
Location 

General Information Program Information 

• Horace Mann Child Development Center 
3401 Scott Road, Burbank 

Times 
• AM: 8:30-11:00  OR PM: 12:00-2:30 

Cost 
• 3 days a week: M, W, F $300/month 
• 5 days a week: M-F $500/month 

Other 
• Children must be 3 and potty trained 
• Students are transported by their parents 
• Children bring their snacks 

Additional Information 
• Space is limited 
• Application available at the elementary 

school sites and at 
https://www.burbankusd.org/sped 

• $50 deposit is required to reserve a spot 
• Please send completed application and 

deposit by June 30, 2020 to Jeri Dyer in 
the Special Education Office 

• Questions? Call Sandi Shearer, 
Administrative Secretary 
Special Education Office (818)729-4524 

• Program begins on August 17, 2020 

 
 
 
 
 
 
 

• General education peers and special needs 
preschool students learn & work together. 
All children work on developing 
kindergarten readiness skills including 
learning to learn, social, emotional, joint 
attention, pre-academic, and self-regulation. 

• Classes taught by credentialed special 
education and early childhood education 
teachers; trained instructional assistants in 
each classroom. 

• Our curriculum is aligned with the California 
Preschool Learning Foundations. 

http://www.burbankusd.org/sped


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Llamado a familias con niños en edad preescolar! 

El BUSD está aceptando solicitudes para el ciclo 2020-2021 
de niños de educación general para participar en nuestro 

Programa de Amigos de Preescolar SEED. 
 

Lugar 
Información general Información del programa 

• Horace Mann Child Development Center 
3401 Scott Road, Burbank 

Horarios 
• a. m.: 8:30-11:00  ó p. m.: 12:00-2:30 

Costo 
• 3 días por semana: Lu, Mi, Vi $300/mes 
• 5 días por semana: Lu-Vi $500/mes 

Otros 
• Los niños deben tener 3 años y saber ir al baño 
• Los padres deben transporter a sus estudiantes 
• Los niños deben traer sus bocadillos 

Información adicional 
• El cupo es limitado. 
• La solicitud está disponible en las escuelas 

primarias y en el pagina web de BUSD: 
https://www.burbankusd.org/sped. 

• Se requiere $50 de depósito para reservar 
un lugar. 

• Envíe su solicitud llena y el monto del depósito 
antes del 30 de Junio, 2020 a Jeri Dyer en la 
Oficina de Educación Especial 

• ¿Tiene preguntas? Llame a Sandi Shearer, 
secretaria administrative en la 
Oficina de Educación Especial, (818) 729-4524 

• El programa comienza el 17 de Agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 

• En este nuevo program los niños en edad 
preescolar de educación general y de 
educación especial aprenden y juegan juntos. 
Todos los niños desarrollan las habilidades de 
preparación para kindergarten incluyendo las 
areas social, emocional, atención conjunta, 
pre-académica y de auto-control. 

• Las clases son enseñadas por profesores 
acreditados en educación especial y educación 
para la primera infancia; hay asistentes 
educativos capacitados en todas las aulas. 

• Nuestro programa de estudios está alineado 
con los Fundamentos del Aprendizaje 
Preescolar en California (California Preschool 
Learning Foundations). 

http://www.burbankusd.org/sped


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կոչ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ ունեցող ընտանիքներու! 

BUSD կ՚ընդունի ընդհանուր կրթութեան հասակակիցներու 
2020- 2021 դիմումնագիրներ՝ մեր SEED նախադպրոցի 

բարեկամներու ծրագրին մասնակցելու համար 
 

 
Վայր 

Ընդհանուր տեղեկութիւն Ծրագրի տեղեկութիւն 

• Horace Mann մանկական զարգացման կեդրոն 
3401 Scott Road, Burbank 

Ժամեր 
• Առաւօտեան 8:30-11:00 ԿԱՄ 
• Կէսօրէ ետք 12:00-2:30 

Արժէք 
• Շաբաթը 3 օր՝ Երկշ., Չորեք.,Ուրբ. 

$300/ամսական 
• Շաբաթը 5 օր՝ Երկշ.-Ուրբ. 

$500/ամսական 
Այլ  

• Երեխաները պէտք է 3 տարեկան ըլլան եւ 
միզամանի վարժուած։ 

• Աշակերտները կը փոխադրուին իրենց 
ծնողներուն կողմէ։ 

• Երեխաները կը բերեն իրենց նախաճաշիկը։ 

 
• Ընդհանուր կրթութեան հասակակակիցները 

եւ յատուկ կարիքներով նախադպրոցական 
աշակերտները կը սորվին ու կ՚աշխատին 
միասին։ 
Բոլոր երեխաները կ՚աշխատին զարգացնել 

Յաւելեալ տեղեկութիւն 
• Տեղերը սահմանափակ են։ 
• Դիմումնագիրը տրամադրելի է 

նախակրթարաններու վայրերուն եւ 
https://www.burbankusd.org/sped կայքէջին մէջ։ 

• Տեղ պահելու համար՝ անհրաժեշտ է $50 
կանխավճար։ 

• Հաճեցէք ամբողջացած դիմումնագիրը եւ 
կանխավճարը ղրկել Jeri Dyer ին (Յատուկ 
Կրթութեան Գրասենեակ) մինչեւ հունիսի 
30, 2020։ 

• Հարցումնե՞ր։ Հեռաձայնեցէք Sandi Shearer ին 
Յատուկ Կրթութեան գրասենեակի վարչական 
քարտուղարուհի, ջ (818)729-4524 թիւին 

• Ծրագիրը կը սկսի Օգոստոս 17ին։ 

մանկապարտէզի պատրաստութեան 
կարողութիւններ, ներառեալ՝ սորվիլ 
սորվելու, ընկերային, յուզական, համատեղ 
ուշադրութիւն, նախաուսումնական եւ 
ինքնականոնաւորում։ 

• Դասերը կ՚աւանդեն վկայուած յատուկ 
կրթութեան եւ վաղ մանկական կրթութեան 
ուսուցիչներ. մարզուած դասաւանդման 
օգնականներ կան ամէն դասարանի մէջ։ 

• Մեր ուսումնական ծրագիրը կը հետեւի 
Գալիֆորնիոյ Նախադպրոցական Ուսման 
Հիմնարկութիւններուն (California Preschool 
Learning Foundations)։ 

http://www.burbankusd.org/sped
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