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Вітаємо Вас у Саскачевані!
Конгрес українців Канади в Саскачевані радий
запропонувати Вам та Вашій родині довідник Освіта Вашої
дитини в Саскачевані, метою якого є надання інформації
про систему освіти в нашій провінції.
Сподіваємося, що цей довідник, доступний англійською та
українською мовами, відповість на Ваші запитання та
допоможе Вам зорієнтуватися у шкільній системі навчання
Саскачевану. Для Вашої зручності тут подані інформаційні
ресурси, контактні телефони та адреси веб-сайтів.
Додаткову інформаційну підтримку Ви також зможете
отримати від працівників з питань поселення у
провінційних офісах Конгресу в Саскатуні та Реджайні.
Система освіти в Саскачевані надає можливість кожній
дитині в провінції зростати та розвиватися в академічному,
культурному, фізичному та духовному аспектах. І тепер Ви та
Ваша дитинa чи діти, як нові жителі нашої провінції, маєте
можливість скористатися всім кращим, що може
запропонувати Саскачеван.
Ще раз передаю теплі вітання з нагоди прибуття до нашої
провінції та бажаю успіхів у навчанні.
Елена Крюґер
Президентка провінційної ради КУК Саскачеван
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ПРОВІНЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Освіта у Канаді регулюється на провінційному рівні.
У Саскачевані освіта від дошкільного віку до 12 класу
середньої школи є спільною відповідальністю уряду та
місцево обраних шкільних рад.
Шкільні ради відповідають за ті школи, які розташовані в
певному географічному районі. Ці райони називаються
шкільними відділами (School Divisions).
Шкільні відділи можуть бути розташовані в міських або
сільських дільницях. У селах, дітей з околиць привозять до
однієї місцевої школи. У містах діти, звичайно, йдуть до
найближчої школи, або до спеціалізованих шкіл.
Про програми української мови в містах Саскатуні та
Реджайні читайте на сторінках 16-20.
Місцеві громади в Саскачевані надають підтримку для
навчальних потреб шкіл, дітей та їх сімей на місцевому
рівні.

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ
Фінансування загальної середньої освіти здійснюється за
кошти платників податків. Тому навчання у всіх державних
школах є безкоштовним. Можлива лише невелика плата за
шкільне обладнання або додаткові ресурси.
У Саскачевані існують такі види державних шкіл:
Публічні - загальноосвітні школи, що надають освіту для всіх
учнів без релігійної приналежності.
Католицькі - або окремі школи, що надають освіту з
викладанням релігійних предметів.
Франкомовні - надають освіту з франкомовним багажем
знань.
1

Частина коштів з податків за нерухомість надходить до
місцевих шкільних відділів.
Платники, які хочуть, щоб їхні податки надходили до відділу
католицьких шкіл (якщо такі є у населеному пункті), повинні
зазначити про це у податковому повідомленні. В іншому
випадку, кошти автоматично надійдуть до фінансування
публічних шкіл.

РАЙОННИЙ РІВЕНЬ ШКІЛЬНІ ВІДДІЛИ
Шкільні відділи приймають важливі рішення для шкіл в
їхньому географічному районі.
У Саскачевані є 27 шкільних відділів. Карта їх розташування
знаходиться тут:
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-andlearning/prek-12-education-early-learning-and-schools/k-12school-divisions-in-saskatchewan.
Кожним шкільним відділом керує шкільна рада, яка
складається з представників, обраних членами ради для
прийняття рішень про освіту дітей в їх районі.
Шкільний відділ має власний секретаріат шкільної ради,
який наймає директора і може наймати одного або кількох
керівників з освітніх питань, освітніх радників та
адміністрацію.
Кожний шкільний відділ відповідає за:
успішне надання навчальних програм;
шкільні будівлі та обладнання;
наймання на роботу та нагляд за всіма працівниками їх
шкільного відділу (включаючи вчителів та адміністрацію);
створення програм, які задовольняють потреби
персоналу, учнів та громади певного району.
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Шкільні відділи у тих районах провінції, де існують місцеві
відділи Конгресу українців Канади в Саскачевані.
Бетлфорд та Норт-Бетлфорд
Living Sky School Division
https://www.livingskysd.ca/
Light of Christ Catholic Schools
https://www.loccsd.ca/
Вейберн
Holy Family Roman Catholic Separate School Division
https://holyfamilyrcssd.ca/
South East Cornerstone Public School Division
https://www.secpsd.ca/
Йорктон
Christ the Teacher Catholic Schools
https://christtheteacher.ca/ctt/3331-2/
Good Spirit School Division
https://www.gssd.ca/
Канора
Good Spirit School Division
https://www.gssd.ca/
Принц-Альберт
Saskatchewan Rivers Public School Division
https://www.srsd119.ca/
Prince Albert Catholic School Division
https://pacsd.ca/
Реджайна
Regina Catholic Schools
https://www.rcsd.ca/
Regina Public Schools
Телефон: 306-352-5775 або перейдіть за посиланням:
https://www.reginapublicschools.ca/registration
Про позашкільну програму, яку пропонують школи
Реджайни, читайте на сторінці 19.
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РЕЄСТРАЦІЯ ДО ШКОЛИ
У Саскачевані є закон про те, що діти віком від 6 до 16
років повинні навчатися. Діти, яким на момент реєстрації до
школи виповнилося 5 років, але до 31 січня наступного
календарного року виповниться 6 років, можуть також бути
зареєстровані до школи. Окрім того, існують програми для
дітей дошкільного віку (більше інформації на стор. 21).
Більшість дітей ходять до школи за місцем проживання. У
деяких районах батьки можуть вибирати школу для своєї
дитини згідно релігійної приналежності, мови викладання
чи особливих навчальних програм.
Щоб зареєструватися, зверніться до місцевого шкільного
відділу.
У містах Саскатуні та Реджайні реєстрація до школи
проходить через офіс шкільного відділу: Newcomer
Welcome Centre. Дітей можна зареєструвати до школи у
разі, якщо сім’я проживає в Саскатуні чи Реджайні та має
підтверджений імміграційний статус. Необхідно буде
надати імміграційні документи дитини, а також:
Підтвердження місця проживання сім’ї в Саскатуні/
Реджайні (наприклад, договір оренди або рахунок за
комунальні послуги);
Підтвердження імміграційного статусу батьків;
PR card Карта резидента (постійного проживання
батьків у Канаді) або
Record of Landing Підтвердження імміграційної
реєстрації батьків або
Діючий дозвіл батьків на роботу або дозвіл на навчання
Медична картка, якщо вона є;
Свідоцтво про народження та/або свідоцтво про
хрещення (за наявності);
Оригінали документів про освіту (перекладені версії за
наявності);
Медична документація, якщо є (наприклад, записи про
щеплення).
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Саскатун
Greater Saskatoon Catholic Schools
https://www.gscs.ca/
Тел. 306-659-7000
Про українську двомовну програму початкової та середньої
шкіл читайте на сторінці 16.
Saskatoon Public Schools
https://www.spsd.sk.ca/Pages/default.aspx#/=
Тел. 306-683-8400

СТУПЕНЕВІ РІВНІ КЛАСІВ
Початкові школи надають освіту для учнів молодших та
середніх класів.
У середніх школах навчаються підлітки старших класів.
Найбільш поширені ступені класів:
Рівень навчання

Початкові школи

Середні школи

Клас

Вік

Дошкільна група, садочок

3-4

Підготовчий клас

4-5

Клас 1

5-6

Клас 2

6-7

Клас 3

7-8

Клас 4

8-9

Клас 5

9-10

Клас 6

10-11

Клас 7

11-12

Клас 8

12-13

Клас 9

13-14

Клас 10

14-15

Клас 11

15-16

Клас 12

16-17 *

Учні віком від 18 років, яким потрібне викладання
англійської мови, повинні звернутися до місцевої
середньої школи або громадського коледжу й дізнатися
про програми, які пропонуються.
Більш зрілим учням віком від 18 років може бути
потрібним отримати загальноосвітній диплом (G.E.D.), який
дає еквівалент 12 класу та можливість вступу до
університету чи іншого вищого навчального закладу.
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ІНШІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
НАВЧАННЯ
Приватні або незалежні школи пропонують широкий
вибір програм, які можуть бути основані на релігії, мові
або академічній спеціалізації. Освіта у цих школах є
платною.
Дистанційне/онлайн навчання доступне в деяких
шкільних відділах (базова українська мова для 10, 11 і 12
класів доступна через відділ католицьких шкіл у
Саскатуні – CyberSchool), а також через Міністерство
освіти.
Домашнє навчання. Форма навчання для батьків, які
бажають самостійно навчати своїх дітей. Батьки повинні
зареєструватися в місцевому шкільному відділі та
виконувати вказівки Міністерства освіти.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ
EDSBY ТА ASPEN
Більшість шкільних відділів Саскачевану використовують
платформи EDSBY або ASPEN для спілкування між
школою та сім’ями.
На цих платформах Ви можете повідомити школу про
відсутність дитини, ознайомитися зі шкільними
інформаційними бюлетенями, бачити табелі успішності
учнів, комунікувати з вчителями вашої дитини та
призначити тристоронні зустрічі тощо.
Ваша школа надасть інформацію про доступ та
користування платформи EDSBY або ASPEN.

6

ВІДВІДУВАНІСТЬ ШКОЛИ
Учні повинні з’являтися до школи вчасно. Про відсутність
учнів з поважної причини, або через стан здоров’я
необхідно надісалати повідомлення через платформу
EDSBY або ASPEN.

ШКІЛЬНИЙ РІК
Загалом у шкільному році є 197 днів (приблизно 10 місяців).
Шкільний рік починається наприкінці серпня або на
початку вересня, а закінчується в кінці червня. Кожний
шкільний відділ визначає дати шкільного року.
У деякі дні школи закриті й заняття не провадяться:
вересень – День праці
жовтень – День подяки
листопад – День пам’яті
грудень – Різдвяні свята (близько 2 тижнів)
лютий – День сім’ї та зимові канікули
березень/квітень – Великодні свята (близько 1 тижня)
травень – День королеви Вікторії
Учні мають “вихідні дні” протягом шкільного року, коли
вчителі зайняті зборами чи семінарами з підвищення
кваліфікації. Ці дати визначаються шкільним відділом. У такі
дні діти до школи не ходять.
Якщо батьки в цей час на роботі, вони повинні подбати про
нагляд за дітьми. Залишати дітей віком молодшими за 12
років вдома без нагляду вважається неприйнятним.
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ТРАНСПОРТ
У більшості випадків діти ходять до школи пішки або їздять
шкільним автобусом.
Деякі шкільні відділи можуть надавати транспортування до
школи поза межами проживання учнів за наявності
особливих потреб (наприклад, мовні програми) або дітям,
які потребують особливої допомоги (наприклад, доступ для
інвалідного візка).
Учні середніх шкіл у більших містах самостійно відповідають
за транспорт до школи.
У сільській місцевості діти зазвичай їздять шкільним
автобусом, якщо вони проживають на фермі чи на околиці
містечка.
У шкільних автобусах учні повинні поводитися належним
чином. Водії автобусів можуть відмовити перевозити тих
учнів, які поводять себе неналежним чином, або створюють
в дорозі небезпечну ситуацію.
У випадках суворих погодних умов (наприклад,
температури нижче -30º C, снігові бурі) батьки будуть
попереджені, якщо автобуси не їздять. Якщо діти вже у
школі, їх можуть відправити додому. Батьки несуть
відповідальність за те, щоб діти не залишалися вдома без
догляду.

ПРЕДМЕТИ ТА ПРОГРАМИ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У всіх школах навчальна програма призначається
Міністерством освіти.
У початкових школах, у більшості випадків, для кожного
класу призначається один учитель/учителька на рік.
Можливі невеликі відмінності в залежності від школи.
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Шкільні предмети:
Англійська мова та література
Математика
Природничі* науки
Суспільствознавство
Охорона здоров’я
Мистецтвознавство
Фізкультура
Окрім того, пропонують додаткові предмети: релігійне
навчання, музика, іноземні мови, кар’єрна орієнтація та інші
практичні й прикладні науки.
Населення Саскачевану є досить різноманітним. Це
відображено в шкільних програмах. Провінційні програми
підтримують викладання мов, багатокультурну освіту, освіту
корінних народів та програми поглибленого мовного
навчання.
Багато шкільних відділів провінції пропонують у
позашкільний час програми з вивчення мов, музики, різних
видів спорту та інших освітніх ініціатив.
Учні, які потребують додаткової підтримки в їхньому
навчанні, мають можливість отримати допомогу через
програми, ресурси та шкільних помічників-репетиторів.
* включаючи: фізику, хімію, біологію, ботаніку та природознавство

ШКІЛЬНИЙ ДЕНЬ У
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У початковій школі день, як правило, починається о 9:00
й закінчується о 15:30. Шкільний тиждень триває від
понеділка до п’ятниці, проте в деяких районах шкільний
розклад може трохи відрізнятися.
У початкових школах учні звичайно мають одного вчителя
або вчительку протягом дня.
Під час шкільного дня є дві перерви – вранці й після обіду.
На перервах діти знаходяться під наглядом дорослих.
Учні повинні приносити з собою обід, або йти додому, якщо
вони живуть поблизу. Більшість початкових шкіл не мають
їдалень.
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Під час обідньої перерви учнів заохочують більше рухатися.
Погода у Саскачевані може бути дуже суворою, тому
відповідний одяг: теплі куртки, рукавиці, шапки і шалики,
зимове взуття є абсолютно необхідні. У дні, коли надворі
надзвичайно холодно, учні можуть залишатися у школі під
час усіх перерв.
Учні не можуть виходити за межі шкільної території
протягом дня, хіба якщо в них є письмовий дозвіл від батьків
про те, що їм необхідно вийти з поважних причин.
У більшості початкових шкіл змінне взуття для використання
в приміщенні школи є обов’язковим.
Після закінчення навчального дня учні повинні вийти зі
школи, за винятком якщо вони мають серйозну причину і
дозвіл залишитися.
Деякі школи мають програми продовженого дня для тих
дітей, які приїжджають перед навчанням, або залишаються
після шкільного дня. Ці програми можуть бути платними.

ПРОГРАМИ ТА ВИМОГИ
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Учні середньої школи мають класного керівника/керівницю
та інших учителів (у деяких випадках спеціалістів з
предметів) для кожного предмету.
Шкільні радники або інші члени шкільного персоналу
консультують учнів у виборі предметів навчання, щоб у них
було досить заліків (кредитів) для академічних програм чи
програм професійної підготовки.
Академічні програми забезпечують учнів заліковими
одиницями, які потрібні для вступу до університетів,
коледжів та інших вищих навчальних закладів.
Середні школи Саскачевану працюють за системою заліків з
10 по 12 клас. Учні 9 класу не отримують провінційних
заліків.
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Навчальні курси середньої школи поділяються на наступні
категорії:
предмети 10 класу відносяться до рівня “10”
предмети 11 класу – до рівня “20”
предмети 12 класу – до рівня “30”
1 залікова одиниця (credit) = 1 семестр (приблизно 98 годин)
навчання у класі.
Учні повинні набрати мінімум 24 залікових одиниць в 10, 11
та 12 класах щоб отримати атестат про закінчення школи.
Часто учні отримують більше 24 залікових одиниць, щоб
бути добре підготовленими для вступу до вищих
навчальних закладів.

Шкільні предмети

Необхідна
кількість
залікових
одиниць

Англійська мова та література

5

Математика

2

Точні та природничі науки

2

Суспільствознавство/Історія

3

Здоров’я/Фізична культура

1

Практичні та прикладні науки

2

Вибрані предмети

9

Всього

24

Залікові одиниці включають обов’язкові та вибрані
предмети.
Учні віком від 19 років і старше можуть отримати атестат про
закінчення середньої школи після успішного отримання 7
залікових одиниць без додаткових академічних умов.
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ШКІЛЬНИЙ ДЕНЬ У
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
(9-12 КЛАСИ)
У середній школі день, як правило, починається біля 8:30 і
закінчується біля 15:30. Шкільний тиждень триває від
понеділка до п’ятниці, але в деяких районах шкільний
розклад може незначно відрізнятися.
Розклад шкільного дня та вибір діяльностей залежить від
кожної школи.
У середній школі учні мають класного керівника/керівницю
та декількох інших вчителів які викладають різні предмети.
У більшості шкіл навчальний рік поділяється на два
семестри:
Семестр 1 - з початку вересня до кінця січня;
Семестр 2 - з початку лютого до кінця червня.
Підсумкові іспити учні пишуть наприкінці кожного
семестру.
У семестровій школі може бути 5 або 6 уроків (вікон
навчання) кожного дня. Тривалість навчання може бути від
45 хвилин до 1 год. 15 хв. залежно від предмету та шкільного
розкладу.
У несеместровій школі одні й ті самі курси викладаються
протягом року. Шкільний рік розпочинається на початку
вересня і учні складають кінцеві іспити в кінці червня.
У деяких середніх школах є кафетерії. Учні можуть купити
обід, принести обід до школи або піти додому на обід.
Учителі чи призначений черговий персонал несуть
відповідальність за всіх учнів, які залишаються на обід у
школі.
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ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ
Офіційні шкільні документи (transcripts) із заліками
надсилаються учням Міністерством освіти наприкінці класу.
Запит на них можна зробити тут:
https://www.k12.gov.sk.ca/etranscript/
Ці документи необхідні для вступу до вищих навчальних
закладів.
У більшості випадків для вступу до університету чи коледжу
в Саскачевані вступні іспити складати не потрібно.* Лише
деякі коледжі вимагають складання вступних іспитів, як,
наприклад, медичний, фармацевтичний, юридичний.
Вступ до університету залежить від вибору курсів та оцінок,
отриманих у середній школі.
У різних провінціях Канади є різні вимоги щодо вступу до
університетів.
Для більшості дисциплін студенти повинні
продемонструвати вільне володіння мовою, на якій вони
планують навчатися (англійською чи французькою).
Університетська освіта є платною. Для допомоги студентам
існують студентські позики, а також стипендії та ґранти.
* для іноземців, які здобули середню освіту за межами Канади,
включаючи українських студентів, вимоги вступу до вищих
навчальних закладів відрізняються і вимагають підтвердження
рівня знання англійської мови.

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАХОДИ
Школи надають учням нагоду брати участь у програмах під
час обідньої перерви та після школи.
Школи пропонують різні спортивні, мистецькі, культурні та
громадські заняття, які збагачують навчальний процес.
Ці програми називаються позашкільними заходами.
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Участь у цих заходах часто добровільна, заняття
безкоштовні, але можливі витрати на спортивні форми,
обладнання і транспорт.
Тренування, ігри й виступи звичайно відбуваються в
позашкільний час.
У позашкільні заходи входять заняття з різних видів спорту
(баскетбол, волейбол, футбол, спортивна гімнастика,
ковзання та керлінґ), музичні та мистецькі програми, гуртки
або клуби за інтересами (малювання, гончарство,
фотографія, танцювальні та драматичні гуртки, клуб дебатів,
шаховий клуб).

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
ВОДІЯ
Багато середніх шкіл пропонують безкоштовну програму
підготовки водія для учнів, яким виповнилося 15 років.
У Саскачевані учні можуть отримати посвідчення водія коли
їм виповнюється 16 років.
Викладання ведеться англійською мовою і включає 30
годин теорії (позашкільний час); 6 годин водіння за кермом
(під час шкільного дня).
Програма навчання водія не є обов’язковим предметом
навчання.
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ВИВЧЕННЯ ІНШИХ МОВ
Деякі шкільні відділи Саскачевану пропонують французьку
програму повного заглиблення, українську двомовну освіту
або вивчення іноземної мови як предмет. Пропонуються
наступні мовні курси: французька, українська, крі, іспанська,
німецька, мандарин, японська.
Провінційні залікові курси поширюються на такі мови як:
французька, українська, крі, дене, мічіф, накаве, накода,
нехіявевін, іспанська, німецька, мандаринська та японська.
Викладання цих мов пропонується місцевими програмами
у деяких шкільних відділах. Деякі мовні курси також
пропонуються програмами онлайн.
Дослідження показують, що діти, які вільно володіють
рідною мовою, чи мовою домашнього спілкування, здатні
перенести свої мовні навички на другу, чи третю мову.
Володіння рідною мовою є дуже важливим тому, що
дозволяє учням підтримувати тісні зв’язки з родиною,
громадою, шанувати свою культуру та спадщину.
Володіння більш ніж однією мовою дасть учням, після
закінчення середньої школи, можливість вчитися,
подорожувати чи працювати в різних куточках світу.
Hi!
Привіт!
Hola!

АНГЛІЙСЬКА,
ЯК ДОДАТКОВА МОВА (EAL)*
Учні EAL – це ті діти, які володіють мовою (чи мовами)
відмінною від англійської й потребують допомоги у
вивченні англійської, коли вони розпочинають навчання.
* також може називатися ESL (англійська як друга мова) або EFL
(англійська як іноземна мова)
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Учні EAL навчаються у звичайних класах (у відповідності до
їх віку та рівня) і мають нагоду спостерігати, слухати, брати
участь і поступово звикати до англійської мови, яка
вживається в Канаді.
Кількість часу, відведеного на викладання EAL, значно
залежить від індивідуальних потреб учнів й навчальних
ресурсів шкільного відділу та кожної школи.

ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА КУЛЬТУРИ
Українська двомовна школа імені Владики Філевича у
Саскатуні
Bishop Filevich Ukrainian Bilingual School Saskatoon
Тел. 306-659-7230
https://www.gscs.ca/fil
Українська двомовна школа імені Владики Філевича —
єдина українсько-англійська школа в провінції Саскачеван.
Двомовність означає, що 50 відсотків денного навчального
процесу проходить українською мовою.
До програм підготовчого класу, 1 або 2 класів можуть
долучатися учні без жодного досвіду спілкування
українською мовою.
Перевезення учнів до школи імені Владики Філевича
здійснюється з усіх районів міста.
Навчальна програма
Школа дотримується загальної навчальної програми
провінції за обсягом предметів, де приблизно одна
половина навчального дня проводиться українською
мовою, а друга половина – англійською. Українською мовою
викладаються такі предмети як: українська мова, релігія,
суспільствознавство, охорона здоров’я, мистецтвознавство,
фізкультура, тоді як англійською мовою викладаються:
англійська мова, математика та природничі науки.
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Навчальна програма насичена безліччю проєктів
релігійного і культурного розвитку, різноманітних
святкувань і спеціальних заходів. Це часто дає можливість
батькам, партнерам і членам громади відвідувати школу в
якості доповідачів, волонтерів або гостей. Викладання та
вивчення мови займає центральне місце у цьому процесі.
Така своєрідність школи створює для учнів безліч цікавих
можливостей. Гостями школи бувають високоповажні особи
як місцевого, так і національного та міжнародного рівнів.
Учнів школи регулярно запрошують брати участь у
різноманітних подіях як в українській громаді, так і в
широкій громаді міста Саскатуна.

Мoва — душа нарoду
Language is the soul of a nation

Садок Дзвінок
Sadok Dzvinok
Український дошкільний заклад “Садок Дзвінок“.
Ранкові заняття проводяться у вівторок, середу та четвер з
9:15 до 11:15. Транспорт не надається.
Чотирирічні діти відвідують “Садок Дзвінок“ три дні на
тиждень. Трирічні діти – двічі на тиждень, у вівторок і четвер.
Навчання починається з вивчення днів тижня, місяців, пір
року, кольорів, рахунку. Музика поєднується з навчанням.
Україномовні діти чутимуть та вивчатимуть англійську.
Бувають екскурсії за межі школи. Інколи потрібна допомога
батьків.
Дошкільна програма “Садок Дзвінок“ є платною. При
потребі надається фінансова допомога від фонду Saskatoon
Preschool Foundation. Для отримання фінансової субсидії на
навчання дітей, заповніть анкету за посиланням:
https://www.spf.sk.ca/ckfinder/userfiles/files/2021%20SUBSIDY%
20APPLICATION.pdf
Щоб дізнатися більше, або зареєструвати дітей на
дошкільну програму, пишіть до: sadok.dzvinok@gmail.com
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Українська двомовна програма при Вифлеємській
католицькій середній школі
Ukrainian Bilingual Program at Bethlehem Catholic High
School
https://www.gscs.ca/bet
Учні можуть продовжувати вивчати українську мову за
двомовною програмою у Вифлеємській католицькій
середній школі у 9-12 класах.
Перевезення учнів до школи не надається.
Значною особливістю української програми школи є те, що
учні 11/12 класів мають можливість брати участь у програмі
обміну з Україною. Наразі, через війну в Україні, програма
учнівського обміну призупинена.
Мовна школа Червона Калина
Chervona Kalyna Language School
Школа пропонує вивчення української мови,
народознавства та мистецтва дітям від 3 до 17 років у
форматі позашкільної освіти при Українській Православній
Церкві Всіх Святих. Шкільна програма дасть нагоду учням
відчути своє українське коріння та практикувати розмовну
українську мову не лише на уроках, але й беручи активну
участь у різноманітних заходах, організованих церквою та
громадою, а також багатьох шкільних заходах.
У всіх класах учні вивчатимуть культуру, традиції та
фольклор України. Учні матимуть нагоду поповнити свою
розмовну лексику та дізнатися про різновиди української
культури.
Мова: у кожному класі учні вивчатимуть основи читання та
письма, головним чином зосереджуючись на розмовних
навичках.
Мистецтво та народні ремесла: у кожному класі учні
дізнаватимуться більше про Україну та українську спадщину
через різноманітні мистецькі проєкти та народні ремесла.
Мовна школа Червона Калина є платною.
Адреса:
Українська Православна Церква Всіх Святих
Ukrainian Orthodox Church of All Saints
2616 Louise Street, Saskatoon, SK
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КіберШкола
CyberSchool
https://www.gscs.ca/cyb
Вивчення основ української мови доступне онлайн для всіх
учнів, незалежно від того, де вони знаходяться. Програма
пропонується для учнів 10, 11 і 12 класів і надає залікові
одиниці.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до:
vmarko@gscs.ca
Regina Catholic Schools
https://www.rcsd.ca/
Українська програма
Ukrainian program
Програма розрахована для учнів різних національностей 1-8
класів. Це духовна, культурна та мовна програма розвитку,
яка включає музичну основу.
Українська програма провадиться у школі св. Матвія
St. Matthew School 4710 Castle Road, Regina, SK.
Існує два види подачі програми: онлайн навчання та в класі.
Українська програма проводиться вечорами в середу та
четвер у школі св. Матвія.
Середа: 16:30 до 18:30
Четвер: 18:00 до 20:00
Якщо ви бажаєте зареєструвати свою дитину/дітей на цю
цікаву і потрібну програму, або отримати додаткову
інформацію, просимо зв’язатися із Сюзаною Когуч за
номером тел. 306-530-5786, або email: s.kohuch@rcsd.ca
Рідна Школа УНО Реджайна
"Рідна школа" провадиться під опікою Українського
Національного Об’єднання (УНО), філії м.Реджайна. Це
українська суботня школа для дітей від дошкільного до
середнього шкільного віку. Школа приймає дітей, які вже
спілкуються українською мовою вдома, а також тих, хто
бажає її вивчати.
Головна мета – вивчення української мови та культури для
збереження української спадщини.
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Ця інноваційна програма реалізується кількома способами,
зокрема:
• Українська мова як додаткова;
• Українська мова та література;
• Традиційне народне мистецтво та ремесло;
• Уроки музики та народні традиції.
Для отримання додаткової інформації та реєстрації
відвідайте сторінку Facebook
https://www.facebook.com/UNFRegina/
або напишіть до: ridna.shkola.unfrb@gmail.com

УЧНІ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОДАТКОВОЇ ДОПОМОГИ
Різноманітність умінь та можливостей учнів у Саскачевані
цінується і сприймається як норма.
Шкільні відділи визначають, який рівень підтримки
потрібен кожному учневі.
Навчальні ресурси виділяються відповідно до потреб учнів.
Учні, які потребують додаткової допомоги, навчаються за
звичайною програмою, наскільки це можливо. За
необхідності здійснюються зміни та адаптація певних
матеріалів.
Шкільні відділи Саскачевану також задовольняють потреби
академічно обдарованих дітей. Це робиться кількома
шляхами:
поглиблені академічні програми у звичайних класах
методи викладання, які розширюють академічні
здібності
індивідуальне чи групове викладання ускладнених
курсів
спеціальні школи

20

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
У Саскачевані дошкільнa освітa* не є обов’язковою, але
вважається досить важливою у переході до шкільного
середовища.
Більшість шкіл Саскачевану пропонують програму
дошкільної освіти для 5-річних дітей.
Дошкільна освіта – безкоштовна.
Шкільні відділи можуть пропонувати дошкільні освітні
програми на половину дня, на цілий день, на кожен день,
або на кожен другий день.
Метою дошкільної освіти є формування позитивного
ставлення до навчального процесу.
Діти граються, співають пісні, слухають казки, навчаються
розуміти себе, друзів та світ, в якому вони живуть.
Наприкінці року діти не мають іспитів.
* тут мається на увазі “Садочок” для 5-річних дітей

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ
Дитячі садки для немовлят та дітей дошкільного віку існують
у більшості центрів Саскачевану.
Догляд за дітьми може надаватися через приватні
помешкання або громадські організації. Дитячі садки є
також у деяких школах.
Міністерство освіти субсидує багато ліцензованих дитячих
садків провінції. Інформацію можна отримати тут:
https://www.saskatchewan.ca/residents/family-and-socialsupport/child-care
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Підготовчі групи дитячих садків існують у багатьох
громадських центрах Саскачевану.
Програма підготовчих груп може пропонуватися групою з
специфічним напрямком (як, наприклад, релігійна чи мовна
громада) чи специфічним підходом до викладання (як,
наприклад, Монтесорі). Ці програми можуть бути платними.
Метою підготовчих груп є допомога дітям у формуванні
позитивного ставлення до шкільного середовища через
ігри, спілкування, відкриття нового, розмови, розповіді та
пісні.

ШКІЛЬНІ ПРАВИЛА ТА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Багато шкіл публікують шкільний довідник, в якому
пояснюються шкільні правила та норми, кодекс поведінки
та інформація про шкільні програми. Зазвичай вони
доступні на веб-сайті школи та платформах EDSBY або
ASPEN.
Шкільні громади регулярно (щотижня або щомісяця)
намагаються інформувати батьків та опікунів про життя й
події школи.
Шкільні інформаційні бюлетені, що надсилаються додому,
містять важливі повідомлення та нагадують батькам про
важливі дати, події, зміни у шкільному розкладі, коли учнів
відпускають додому раніше прийнятого часу, та
повідомлення про загублені або забуті речі. Ці бюлетені
надсилають у вигляді надрукованих листівок, вони також
доступні на веб-сайті школи та платформах EDSBY або
ASPEN.
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Батьків заохочують читати шкільні інформаційні бюлетені,
щоб вони краще орієнтувалися в подіях, які відбуваються у
школах, де навчаються їхні діти.
Учні повинні дотримуватися відповідного стилю одягу, що
свідчить про повагу до себе та до інших.
Щороку шкільний фотограф робить портрети учнів та
шкільного персоналу. Ці фотографії можна (але не
обов’язково) згодом купити.
У багатьох шкільних відділах батьки або опікуни повинні
дати свій дозвіл на публікацію фотографій учнів (друкованих
або цифрових).

НЕОБХІДНІ ШКІЛЬНІ РЕЧІ
Деякі школи можуть збирати незначні шкільні внески на
оплату класних проєктів, закладів, екскурсій та інших
особливих подій.
Учнів можуть попросити купити необхідні шкільні речі на
початку навчального року (кольорові олівці, письмове
приладдя, ножиці, зошити, аркуші в лінійку, папки,
обкладинки, лінійки, словники та атласи).
Якщо батьки не в змозі купити ці речі, їм необхідно
звернутися до учителя/учительки дитини або директора
школи.
Учні несуть відповідальність за повернення (у доброму
стані) всіх підручників, книжок та іншого приладдя, наданих
їм школою.
Протягом навчального року, учні можуть безкоштовно
брати книжки зі шкільної бібліотеки.
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НАДЗВИЧАЙНІ ВИПАДКИ
З метою попередити хаос у випадку пожежі, декілька разів
на рік школи практикують евакуацію всіх учнів і вчителів.
Пожежний сигнал звучить дуже голосно і може викликати
страх і стрес, особливо в молодших дітей.
Окрім того, багато шкіл двічі на рік проводять тренування з
блокування школи в екстрених ситуаціях (lockdown,
perimeter drills). Про такі навчання батькам та учням
попередньо надсилаються повідомлення. Вчителі
ознайомлюють учнів з процесом та порядком дій.
У випадку, коли дитина захворіє у школі та її необхідно
відправити додому, адміністрація повідомляє батьків.
Дуже важливо, щоб батьки повідомляли шкільну
адміністрацію про поновлення своїх контактних даних,
зміну домашньої адреси й номерів телефонів, щоб з ними
можна було швидко зв’язатися в надзвичайній ситуації.
Якщо з батьками неможливо зв’язатися, необхідно надати
альтернативну контактну інформацію. Повідомте про це
дітей та школу, щоб усі знали і мали план дій у такому
випадку.

ТРАВМИ ТА МЕДИЧНІ
ПОТРЕБИ
Шкільний персонал є першою ланкою в наданні медичної
допомоги дітям, які отримали травму на території школи.
Деякі працівники шкіл можуть мати сертифікати для
надання першої медичної допомоги.
Шкільна адміністрація відразу повідомляє батьків/опікунів
про те, що їхні діти отримали травму.
Батьки/опікуни несуть відповідальність за те, щоб
повідомити школу про будь-які медичні проблеми чи
захворювання, які потребують особливої уваги.
Батьки/опікуни також несуть відповідальність за те, щоб
забезпечити школу усіма необхідними ліками в разі
хвороби чи медичної проблеми дитини (наприклад: Epi-Pen
у разі алергічних реакцій), а також перевірити термін
вживання цих ліків.
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Школам не дозволяється зберігати будь-які ліки (виписані
лікарем чи куплені без рецептів), не маючи медичної
анкети про зняття відповідальності. Щоб отримати таку
анкету, необхідно звернутися до шкільної адміністрації.

ШКІЛЬНИЙ ПЕРСОНАЛ
Директор
Директор несе відповідальність за всі аспекти освіти
ваших дітей у школі. Головним завданням директора є
забезпечення учнів найкращою навчальною програмою,
щоб кожна дитина могла досягнути успіхів у навчанні.
Директор також несе відповідальність за всі адміністративні
аспекти керівництва школою та освітянські потреби
персоналу.
Директор школи є посередником між школою, учнями,
батьками, громадою та управлінням освіти.
Директор школи завжди готовий/готова допомогти в
питаннях шкільних адміністративних правил, освітніх
програм та різних шкільних заходів.
Заступник директора
У початковій школі заступник директора – це вчитель, який
веде свій клас і також має адміністративні обов’язки у школі.
Він/вона тісно співпрацює з директором і несе
відповідальність за додаткові шкільні проєкти.
У середній школі заступник(и) виконують адміністративні
обов’язки на одному рівні з директором. У тих випадках,
коли директора немає у школі, заступник виконує обов’язки
директора.
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Класні вчителі
Головним завданням класних учителів є створення умов
для якомога успішнішого навчання всіх учнів класу та
підготовка й виконання навчальних програм відповідно до
провінційних навчальних планів.
Усі вчителі в школах Саскачевану повинні мати педагогічну
освіту, диплом з акредитованого університету й бути
сертифікованими урядом (Міністерством Освіти) для
викладання у школах провінції.
Вчителі-репетитори
Вчителі-репетитори (також знані як асистенти з навчальних
ресурсів) надають додаткову спеціалізовану допомогу
класним вчителям.
Офісні координатори
Діяльність кожної школи керується офісним координатором
котрий відіграє важливу роль у житті школи. У великих
школах може бути більше одного офісного координатора.
Офісні координатори відповідають на телефонні дзвінки,
готують до друку шкільні інформаційні бюлетені з
оголошеннями й допомагають учителям у канцелярських
справах. Вони відповідальні за розповсюдження основної
інформації про школу та донесення її до батьків і членів
громади.
Асистенти вчителів
Вони допомагають учителям у роботі з учнями, які
потребують додаткової навчальної підтримки, або з дітьми з
особливими потребами.
Окрім цих обов'язків, асистенти також можуть вести нагляд
за учнями під час шкільного дня.
Шкільні радники
Шкільні відділи (а також деякі великі міські школи)
наймають шкільних радників. Ці фахівці конфіденційно
працюють із учнями, які переживають емоційні, суспільні та
особисті проблеми, що негативно впливають на їх поступ у
навчанні.
Радники можуть працювати із учнями або індивідуально,
або в невеликих групах.
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Рекомендацію на отримання таких консультацій можуть
дати шкільна адміністрація, вчителі, батьки або навіть самі
учні. У початковій школі на отримання таких консультацій
вимагається дозвіл батьків.
Інші члени громади, які можуть надавати допомогу школам
Медпрацівники з громадських клінік приходять до школи з
перевірками фізичного стану дітей та молоді. Вони також
проводять імунізацію дітей та медичні перевірки їх слуху,
зору та ротової порожнини.
Деякі школи отримують підтримку від працівників поліції,
які часто виступають з лекціями про безпеку, закон та
важливу роль учнів у підтримці безпечного середовища у їх
школі та громаді.
Спеціалісти-логопеди можуть надавати формальне або
неформальне оцінювання усної мови дітей та їх розмовних
навичок. Якщо в батьків виникає хвилювання з приводу
мови дітей, вони можуть звернутися до вчителя/вчительки
або директора школи.
Такі гості як, наприклад, старшини корінних народів, члени
громади та члени релігійних організацій можуть бути
запрошені до школи з виступами на різні теми.
Прибиральник (шкільний сторож) забезпечує чистоту й
безпеку в школі та на території шкільного подвір’я.

НАВЧАННЯ У КЛАСІ
Інтереси та можливості всіх дітей різні й унікальні. У них
також є різноманітні суспільні, фізичні й емоційні потреби та
пізнавальні здібності.
Учителі використовують у процесі навчання різні освітні
стратегії та методи, щоб виконати вимоги навчальних
програм з усіх предметів.
Поряд із прямим (безпосереднім) типом викладання,
вчителі також використовують непрямі (опосередковані)
типи викладання, як, наприклад, інтерактивні методи,
навчання, базоване на життєвих реаліях, власний досвід
учнів і самостійне навчання.
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Учнів заохочують до активної участі в навчальному процесі
та до відповідальності за особисте навчання. Обов’язок
учнів — приходити до школи готовими до навчання, зі
шкільними підручниками та матеріалами, а також з
виконаним домашнім завданням.
Учителі несуть відповідальність за те, щоб скеровувати учнів
у їх навчанні. Вони повинні планувати свою роботу так, щоб
учні відчували натхнення і стимул вчитися.

ДОМАШНЯ РОБОТА
Домашня робота – це, як правило, прямий результат
вивченого шкільного матеріалу.
Відповідну кількість часу учні повинні відводити щодня на
виконання домашньої роботи.
Якщо учні встигли зробити всі завдання у школі, тоді вдома
їх корисно переглянути ще раз. Учнів також заохочують
читати додаткові матеріали на теми, які вивчаються у школі.
Якщо учні відсутні на навчанні в школі, вони несуть
відповідальність за те, щоб знайти конспекти або нотатки з
пропущеного навчального матеріалу. Школа рекомендує в
таких випадках систему приятельської взаємодопомоги.
Багато вчителів використовують платформу EDSBY або
ASPEN для запису та інформування батьків та учнів про
домашні завдання.
Якщо учня немає у школі в ті дні, коли потрібно здавати
іспити або проєкти, вчителі приймуть до уваги обставини й
перенесуть ці проєкти чи іспити на інший день.

28

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Успішність учнів у школі оцінюється різними методами,
використовуючи різні засоби оцінювання.
Оцінювання у школах є постійним і тривалим. Інформація
для оцінювання збирається зі щоденних завдань,
спостережень, проєктів, презентацій, тестів й особистих
портфоліо* учнів.
Оцінка – це результат інформації зібраної внаслідок
оцінювання. Оцінка може бути у формі літери, числа чи
коментарів щодо поступу учнів протягом року.
Зв’язок з батьками щодо успішності їх дітей є постійним і
може бути або формальним (шкільні звіти, табелі,
портфоліо) або неформальним (телефонні розмови,
неформальні візити).
Табель служить для інформування учнів та їхніх батьків/
опікунів про прогрес учнів у школі. Зазвичай табелі доступні
на платформах EDSBY або ASPEN.
Заплановані співбесіди з батьками та тристоронні зустрічі
(батьки – учні – вчителі) проводяться в той самий час, коли
табелі надсилаються додому. Такі зустрічі є нормою у
школах Саскачевану. Дітей та батьків запрошують до школи
на ці зустрічі.
Учні, батьки і вчителі зустрічаються, щоб обговорити різні
питання: успішність в класі, здібності дитини, в чому учні
сильні і над чим ще потрібно попрацювати. Батьків
заохочують періодично заходити до школи, щоб обговорити
стан справ їх дітей з учителями.
* портфоліо – особиста папка, в якій знаходиться збірка
найкращих завершених завдань, або приклади різних
умінь певної особи.

РЕЗУЛЬТАТИ
ОЦІНЮВАННЯ
Вчителі хочуть, щоб їх учні досягали успіхів і розглядали
своє навчання у школі в позитивному світлі. Власне тому
учням надається багато можливостей показати, чого вони
досягнули.
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НОРМИ ПОВЕДІНКИ ТА
НАСЛІДКИ
Учні найкраще навчаються в середовищі, яке сприяє
успішності навчання та позитивним стосункам у школі.
Кожна школа інформує учнів та їх батьків про норми
поведінки у шкільному кодексі правил.
Такі правила мають сприяти формуванню поваги й
безпечності у ставленні до себе, інших та шкільного майна.
Дискримінація і расизм абсолютно не допускаються.
Не дозволяється ні усно, ні фізично ображати дітей чи
шкільний персонал. У школах існує суворе правило “руки
геть”, яке забороняє фізичні конфлікти.
Підхід до правил поведінки базується на добрі,
справедливості та розсудливості. Насильство не
допускається ні за яких обставин.
Учителі, учні та батьки співпрацюють у напрямку вирішення
питань на засадах взаємоповаги.
Поведінка, яка не відповідає прийнятій нормі, негайно
аналізується. Батьків відразу повідомляють про такі
випадки й очікують їх підтримки вдома.
Батьків заохочують звертатися з будь-якими питаннями, які
їх хвилюють, до класних вчителів та директора школи.
Школи та шкільний персонал несуть юридичну
відповідальність за добробут усіх учнів і зобов’язані
повідомляти уповноваженим агентствам про будь-яке
насильне ставлення до дітей.
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БАТЬКИ – ВАЖЛИВІ
ПАРТНЕРИ В ОСВІТІ
Освіта у школі – це продовження сім’ї та домашнього
виховання, ще одна ланка у вихованні дитини. Тому
насамперед сім’я є ключем до життєвого успіху учнів
саскачеванських шкіл.
Школи цінують допомогу батьків, які добровільно хочуть
поділитися своїм часом і талантами, аби допомогти школі чи
вчителям своїх дітей.
Деякі шляхи, якими можна допомогти вашій школі:
в організації шкільних заходів
у шкільній бібліотеці
відвідати школу в якості промовця й розповісти про
свою роботу, професію, культуру, країну, навички чи
таланти
допомогти у викладанні другої мови
допомогти вчителю/вчительці з наглядом за дітьми під
час класних екскурсій
допомагати вчителю/вчительці у класі
відвідувати позашкільні заходи – концерти чи спортивні
ігри
допомагати школі збирати кошти на різні заходи
допомагати на спортивних змаганнях.
Дослідження показують, що ставлення батьків до освіти має
вагомий вплив на успішність учнів. Тому батькам важливо:
створити вдома середовище, яке заохочує дітей вчитися
мати високі (проте реалістичні) вимоги до дітей
брати активну участь в освіті дітей на рівні школи та
громади
співпрацювати з учителями в такий спосіб, щоб діти
досягали успіхів у школі.
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ГРОМАДСЬКІ РАДИ ШКІЛ
Громадські ради шкіл — це консультативні групи, створені в
кожній школі для того, щоб підтримувати шкільні програми і
шкільну діяльність. Члени цих рад обираються або
призначаються.
Будь-хто з батьків або опікунів, у кого дитина ходить до
школи, може бути обраним до цієї ради.
Члени громади також можуть обиратися в ради шкіл. Вони
повинні жити поблизу школи.
При потребі, деякі поправки до цих правил можуть бути
внесені для шкіл із спеціалізованими програмами.
Члени громадських рад шкіл обираються на 2-річний
термін.
Громадські ради школи регулярно проводять збори, на
яких обговорюються різні питання щодо планування
шкільної діяльності, підтримуючи таким чином програми і
шкільні заходи.
Школа запрошує батьків і членів громади для волонтерської
допомоги в діяльності зі збору коштів на шкільні проєкти.
Ця діяльність може включати: лотереї, розпродаж печива,
гарячі обіди, пішохідні марафони, читальні марафони, бінґо
або культурні заходи (як, наприклад, виступи, фестивалі,
святкові події, проєкти).

ГРОМАДСЬКІ ТОВАРИСТВА
У багатьох містах і містечках Саскачевану є громадські групи
або асоціації, які пропонують дітям і дорослим широкий
вибір спортивних, культурних та соціальних заходів.
Для участі, як правило, потрібно платити невеликий
реєстраційний внесок.
Участь у цих товариських заходах зближує громади й сім’ї та
сприяє здоровому способу життя.
У деяких околицях етнокультурні товариства пропонують
мовні та культурні програми в позашкільний час. Завдяки
таким програмам новоприбулі сім’ї можуть зблизитися з
мешканцями Саскачевану різного походження.
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Школи також можуть укладати угоди партнерства в освіті з
організаціями, закладами чи громадськими товариствами.
Метою таких партнерських зв’язків є допомога учням
зрозуміти свою роль, як активних відповідальних громадян,
що роблять внесок у свою громаду.
Партнерські програми можуть бути розроблені разом із
культурними організаціями, церквами, будинками для літніх
людей, музеями, лікарнями, бібліотеками, підприємствами
та громадськими організаціями.
Ці товариства дають учням можливість краще пізнати і
зрозуміти людей, які живуть і працюють у їх громаді. Це крок
назустріч відповідальному почуттю громадянства в
майбутньому.

ЛІТНІ ТАБОРИ
Оселя Тризуб
Camp Trident
Оселя Тризуб від Української Православної Церкви
спонсорується місіонерським округом у Йорктоні.
Основними джерелами доходу табору є організаційні та
особисті пожертви, включаючи грошові внески та фізичну
працю.
Розташований біля озера Crystal Lake, у центральнoсхідному регіоні Саскачевану, табір Оселя Тризуб чудово
підходить як для дітей так і для дорослих. Ландшафтна
забудова має все необхідне для відпочинку. Табір
знаходиться в безпосередній близькості від озера, має
гольфове поле, магазин, фаст-фуд кафе.
Для додаткової інформації відвідайте веб-сайт табору:
https://www.dbi.ca/trident/
або напишіть email: camptryzub@gmail.com
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Табір Зелений Гай
Green Grove Camp
Ціллю табору є популяризація православного
віросповідання, української культури та спілкування серед
молоді.
Розташований біля озера Wakaw Lake, цей веселий
двотижневий літній табір для дітей віком 7-13 років
знайомить учасників з українською мовою, культурою та
традиціями. Заняття базуються на потребах та віці учасників.
Окрім розваг, діти вивчатимуть ранкові та вечірні молитви, а
також молитви перед і після їжі. У церкві, розташованій на
території табору, проходять як навчання для дітей, так і
богослужіння. Учасники табору зможуть піти до сповіді та
причастя.
Є також табір для підлітків (учні 9-12 класів), що проходить
наступного тижня після звичайного табору.
Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті табору
https://greengrovecamp.ca/
Табір св. Михайла
St. Michael’s Camp
Табір від Української Католицької Церкви св. Михайла
пропонує різні види дозвілля:
Сімейний табір (будь-який вік, з ночівлею)
Дитячий табір (вік 7-13 років, з ночівлею)
Підлітковий табір (вік 13-17 років, з ночівлею)
Зимовий табір під час лютневих канікул (вік 9-14 років, з
ночівлею).
Програми таборів включають: творчі ремесла, веслування
на каное/байдарках, пляжний відпочинок, активний
відпочинок на свіжому повітрі, ігри, співи коло ватри,
молитви. Деякі види дозвілля можуть включати верхову
їзду, катання на водному транспорті або походи.
Підлітковий табір поєднує всі ці види розваг з орієнтацією
на благодійну діяльність на користь громади, як правило,
через виконання якогось проєкту.
Взимку учасники таборів катаються на санках та лижах,
ходять на снігоступах, займаються зимовою рибалкою.
Місце розташування: озеро Madge Lake (околиця Беніто).
Для додаткової інформації та реєстрації відвідайте веб-сайт
https://www.stmichaelscamp.com
або надішліть email: camp@stmichaelscamp.com
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Український Католицький Єпархіальний Табір cв.
Володимира
St. Volodymyr Ukrainian Catholic Camp
Літній табір з ночівлею для дітей віком 8-14 років.
Пропонує освітні програми у формі ігор, релігійних заходів,
походів, спортивних занять, мистецтва та народних ремесл,
співу, плавання та інших заходів дозвілля.
Ціллю табору є створити відчуття належності до української
католицької громади, з метою посилення зв’язку молоді з
Богом і глибшого розуміння української культурної
ідентичності.
Додаткову інформацію можна знайти на сайті табору
https://stvolodymyrcamp.com/
а також на сторінці Facebook:
St. Volodymyr Ukrainian Catholic Park and Camp

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Creative Kids — програма творчого розвитку дітей
Фінасова допомага сім’ям отримати доступ до всіх видів
мистецької, творчої та культурної діяльності дітей віком 4-19
років.
Оберіть мистецький напрямок для дитини – живопис,
музику, танці, театр, культурну діяльність і подайте заявку на
отримання до $750 доларів на дитину на навчальний рік.
Визначте чим Ваша дитина буде займатися і де саме,
вартість обраних класів і подайте заявку. Сім’ї повинні
підтвердити свій фінансовий стан та надати податкову
декларацію від Canada Revenue Agency. Вимушено
переміщеним українцям таку податкову декларацію
надавати не потрібно.
Більше про програму: https://creativekidssask.ca/
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KidSport — програма фізичного розвитку дітей
KidSport надає ґранти дітям сімей, які стикаються з
фінансовими труднощами.
Діти віком від 5 до 18 років зможуть брати участь у
зареєстрованих спортивних програмах. KidSport
Saskatchewan надає гранти в розмірі до $500 для оплати
реєстрації на кожну дитину на рік (1 січня – 31 грудня).
Більше про програму:
https://kidsportcanada.ca/saskatchewan/

КОРИСНІ КОНТАКТИ
Конгрес Українців Канади в Саскачевані
Ukrainian Canadian Congress of Saskatchewan
https://www.ucc.sk.ca/
Українців, які шукають притулку в Саскачевані та
інформацію щодо поселення, просимо звертатися до нас за
контактами: 1.888.652.5850 | settlement@ucc.sk.ca
Saskatchewan Association of Immigrant Settlement and
Integration Agencies (SAISIA)
https://saisia.ca/
Saskatchewan Settlement Workers in Schools (SWIS)
https://swissask.ca/
Saskatchewan Association of International Languages
https://www.sailsk.ca/home
Saskatchewan Universities and Schools | Saskatchewan
Education and Learning | Government of Saskatchewan
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-andlearning/universities-colleges-and-schools
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