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Влаштування дітей до школи
У Канаді початкову та середню освіту регулюють уряди провінцій або територій. Законом
передбачено, що діти мають ходити до школи. Так усі діти отримують освіту.

Коли вашим дітям потрібен дозвіл на навчання
Залежно від того, у яке місто Канади ви прибудете, в аеропорту можна знайти довідкове бюро
організацій, які допомагають дізнатися про послуги та підтримку в місцевому регіоні.
Аби піти до школи, вашим дітям знадобиться дозвіл на навчання, якщо
•
•

вони приїхали з вами та
ви отримали статус відвідувача за програмою Canada-Ukrainian authorization for emergency
travel (CUAET)

У деяких провінціях і територіях дітям необхідно мати дозвіл на навчання задля отримання певних
соціальних послуг.

Як подати заяву на отримання дозволу на навчання за програмою CUAET на
території Канади
Якщо у ваших дітей ще немає дозволу на навчання, вони можуть подати онлайн-заяву на його
отримання на території Канади до 31 березня 2023 року.
Платити за оброблення заяви не потрібно. Заяви оброблятимуться в пріоритетному порядку. Аби
скористатися цими перевагами, не забудьте відмітити такі варіанти в розділі плати за навчання
онлайн-заяви:
•
•

Other у пункті Expenses Paid
UKRAINE 2022 в пункті Other Description

Якщо ваші діти будуть ходити до школи у Квебеку, вам також буде потрібно отримати Довідку про
прийняття Квебеку (Quebec Acceptance Certificate [CAQ]).
Дізнайтеся докладніше, як подати заяву на отримання дозволу на навчання за програмою CUAET
на території Канади.

Вакцинація
У деяких провінціях передбачено, що для відвідування школи дітям необхідно мати щеплення
проти певних поширених хвороб. Якщо у вас є питання з цього приводу, зверніться до місцевої
шкільної ради або міністерства освіти.

Типи шкіл
Діти здебільшого ходять до державних шкіл, які є безкоштовними.
•
•
•

Залежно від місця вашого проживання ви можете записати дітей до англо- чи
франкомовної школи.
Ви також можете записати їх до школи, яка пропонує програму занурення, за якою для
навчання використовуються обидві мови.
Також є приватні школи, за навчання в яких батьки платять самостійно. Зазвичай такі школи
не фінансуються державою.

У деяких провінціях та територіях є окремі католицькі державні школи. У деяких громадах також є
приватні релігійні школи.
У школах хлопчики та дівчатка здебільшого навчаються разом в одному класі. Деякі приватні
школи пропонують навчання тільки для хлопчиків або дівчаток.

Коли діти починають ходити до школи
Діти можуть піти до початкової школи з 4 років. Навчання в середній школі зазвичай починається в
14-15 років. Закінчують середню школу зазвичай у 18 років.
У Квебеку ситуація трохи інша. Діти переходять до середньої школи у віці 12 років і закінчують її в
16 років. Після цього учні зазвичай ідуть до коледжу загальної та професійної освіти, відомого як
CEGEP.
Шкільний рік починається наприкінці серпня або на початку вересня й закінчується в червні.

Протягом шкільного року
Зазвичай школи працюють із понеділка по п’ятницю, але не працюють у дні державних свят.
Протягом року є декілька періодів канікул.

У багатьох школах працюють фахівці з адаптації, які допомагають дітям і батькам, нещодавно
прибувшим до Канади. Якщо вам необхідні такі послуги, зверніться до персоналу школи.
Дізнайтеся докладніше про освіту в Канаді, зокрема про те, як записати дітей до школи.

Участь у шкільному житті
Участь у шкільному житті – це чудовий спосіб познайомитися з новими людьми, стати частиною
шкільної спільноти та допомогти своїм дітям у навчанні. Ви можете:
•
•
•

зустрітися з учителями своїх дітей на шкільних зборах
стати членом шкільної ради
запитати в шкільного персоналу або вчителів ваших дітей, як ще можна взяти участь у житті
школи

Отримання допомоги в різних провінціях і територіях
Дізнайтеся докладніше, як отримати різні види допомоги в провінції/на території:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Альберта
Британська Колумбія
Манітоба
Нью-Брансвік
Ньюфаундленд і Лабрадор
Нова Шотландія
Онтаріо
Острів Принца Едуарда
Квебек
Саскачеван
Юкон

