Посібник для сім’ї вступника: Державна школа
Типи шкіл у Новій Шотландії
Учні в Новій Шотландії можуть зареєструватися в державній школі (безкоштовно), приватній школі (щорічна
оплата) або як учні, які навчаються вдома.
Політика щодо інклюзивної освіти Нової Шотландії окреслює прагнення Нової Шотландії забезпечити високоякісну
й справедливу освіту з урахуванням культурних і лінгвістичних особливостей для підтримки добробуту й досягнень
кожного учня.

Якщо ви є громадянином України й маєте дозвіл на роботу або навчання, вам не потрібно сплачувати
за своїх дітей жодних зборів за реєстрацію та участь у системі державних шкіл Нової Шотландії.
Докладніше про підтримку, доступну в Новій Шотландії, див. за посиланням:
https://ymcahfx.ca/ns-supports-ukraine/

Департамент освіти й розвитку дітей раннього віку Нової Шотландії (EECD)
Департамент EECD несе відповідальність за освіту дітей і молоді від дошкільної та початкової до 12 класу в
державних школах у всій провінції. Департамент EECD співпрацює з регіональними центрами освіти (англійська
державна школа), Conseil scolaire acadien provincial (CSAP – французька державна школа), Службою з втручання в
ранній розвиток дітей Нової Шотландії, ліцензованими центрами догляду за дітьми й громадськими партнерами з
метою розробки й запровадження навчального плану, освітньої політики, програм, послуг і ресурсів, які
забезпечують розвиток, навчання, добробут й успішні результати.
У Новій Шотландії навчання здійснюється двома мовами – англійською та французькою. Є школи, де основною
мовою є французька (CSAP), та школи в англійських регіональних центрах освіти, які пропонують програми, де
французька є другою мовою («Поглиблена французька» (French Immersion) й «Основна французька» (Core French)).
CSAP
• Навчання здійснюється французькою мовою;
• Предмети англійською розпочинаються із 4 класу;
• Спілкування між школою та сім’ями здійснюється французькою;
• CSAP має школи в цілій провінції – див. інформацію на веб-сайті щодо програми й вимог для вступу.
«Поглиблена французька» (French Immersion)
• Навчання здійснюється французькою мовою;
• Існують ранні, пізні й інтегровані французькі програми;
• Рання програма передбачає вивчення предметів англійською мовою, починаючи з 3 класу;
• Спілкування між школою та сім’ями здійснюється англійською.
«Основна французька» (Core French)
• Викладається в школах з 4 по 9 клас англійською в якості першої мови.
Регіональні центри освіти (RCE) та Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
Школи поділені на 7 регіональних центрів й 1 провінційну акадійську шкільну раду (CSAP)
•
•
•
•
•
•
•
•

Регіональний освітній центр долини Аннаполіс (Annapolis Valley Regional Centre for Education – AVRCE)
Регіональний освітній центр Кейп-Бретон-Вікторія (Cape Breton-Victoria Regional Centre for Education – CBVRCE)
Регіональний освітній центр «Чігнекто-Сентрал» (Chignecto Central Regional Centre for Education – CCRCE)
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) – Французькі школи
Регіональний освітній центр Галіфакса (Halifax Regional Centre for Education – HRCE)
Регіональний освітній центр Саут-Шор (South Shore Regional Centre for Education – SSRCE)
Регіональний освітній центр «Стрейт» (Strait Regional Centre for Education – SRCE)
Регіональний освітній центр Трі-Каунті (Tri-County Regional Centre for Educatio – TCRCE)

Межі школи
Школа, в якій навчатиметься ваша дитина, визначається за місцем вашого проживання. Учням надається
можливість здобувати освіту в школах, які знаходяться за їхньою домашньою адресою. Зверніться до свого
регіонального центру освіти чи шкільної ради для отримання докладнішої інформації, якщо ви хочете
зареєструвати свою дитину в школі, що знаходиться за межами вашого району.

Дошкільна програма
Дошкільна програма – це ігрова, орієнтована на дитину система раннього навчання, яке проводиться для дітей у
школах за рік до початку основного навчання в школі. Дошкільне навчання є добровільним і не є обов’язковою
умовою для навчання в початковій школі. Для зарахування дитина до 31 грудня навчального року повинна досягти
чотирирічного віку. Педагоги дошкільного навчання керують природним ігровим процесом і підтримують,
розвивають і створюють виклики для дітей під час гри. Програма є інклюзивною та сприяє успішному переходу до
початкової школи.

Від початкової школи до 12-го класу
Учням до 31 грудня має виповнитися хоча б п’ять років, щоб розпочати навчання в початковій школі. Більшість шкіл
Нової Шотландії поділяються на початкову, середню/молодшу середню та старшу школу з конфігурацією класів від
початкової до 12-го класу, яку визначає кожен регіональний центр освіти або CSAP. Деякі школи можуть
поєднувати в один клас учнів із різних класів. У таких класах вчителі працюють над тим, щоб навчальна програма
була розроблена й подана учням кожного класу на основі стандартів провінції та/або для окремих учнів.
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Реєстрація в школі
Реєстрацію потрібно здійснити до того, як ви вперше відведете дитину до школи. Перш ніж зареєструвати дитину
(дітей), переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи в електронному вигляді (зображення, pdf або документ
Word). Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до свого регіонального центру освіти чи CSAP.
• Підтвердження віку дитини: свідоцтво про народження чи паспорт.
• Підтвердження адреси: копія виписки з банку, рахунок за телефон чи електроенергію або ж договір на
оренду квартири з вашим ім’ям й адресою. Зауважте, що посвідчення водія не підходить.
• Підтвердження імміграційного статусу студента: потрібно надати одне з наступного: підтвердження
постійного місця проживання, картка постійного проживання або канадський паспорт, дозвіл на роботу,
дозвіл на навчання, дозвіл на тимчасове проживання або документ заявника про захист біженців.
• Записи про імунізацію: медична картка, страхування здоров’я та записи про імунізацію.
• За наявності, перекладені записи попередньої освіти, попередні виписки чи табелі. Слід зазначити, що
міжнародні класи часто не відповідають еквівалентності класів у Новій Шотландії.
Вам потрібно буде заповнити реєстраційну форму учня, яка включатиме ваш домашній і робочий номери
телефонів, а також ім’я та номери друга, члена сім’ї чи сусіда як контактної особи в екстрених випадках. Учителі чи
адміністратори використають ці номери, щоб зателефонувати й повідомити важливу шкільну інформацію або в
разі екстреної ситуації. Якщо ці номери зміняться, повідомте про це школу. Ви повинні записати номер телефону
школи вашої дитини й знати ім’я її вчителя, директора й заступника директора. У школі може бути онлайндовідник. Він зазвичай містить політики й процедури, з якими вам слід ознайомитися.
Під час реєстрації вам слід вказати будь-які захворювання чи алергії, які можуть бути у вашої дитини. Ця
інформація дасть змогу школі відреагувати належним чином в разі екстреної ситуації. Якщо вашій дитині потрібно
приймати ліки протягом навчального дня, вона має особливі медичні потреби або алергію на будь-які продукти чи
речовини, будь ласка, повідомте адміністрацію школи; крім того, потрібно буде заповнити необхідні форми й
планування з допомогою шкільної медсестри.

Англійська як додаткова мова (EAL)/Французька як додаткова мова (FAL)
Вам, можливо, доведеться заповнити форму учнівського профілю з англійською як додатковою мовою
(EAL)/французькою як додатковою мовою (FAL). Ця форма надає школі важливу довідкову інформацію про освіту,
навчання та мовний досвід вашої дитини.
Також може бути проведено оцінювання навичок вступника в англійській/французькій мові для визначення того,
чи потрібна йому/їй підтримка в EAL/FAL. Оцінювання визначає сильні сторони й потреби в аудіюванні, говорінні,
читанні й письмі, а також надає інформацію про стратегії та підтримку, які є корисними в класі. У рамках
навчального процесу в школі проводяться інші неформальні оцінювання.
Учителі з EAL/FAL є частиною команди фахівців і допоміжного персоналу, які допомагають учням і вчителям у
школі. Способи підтримки окремих учнів або груп учнів визначаються в кожній школі. Учитель з EAL/FAL не завжди
може бути присутнім.

Громадська підтримка
YMCA School Settlement/YREACH
Імміграційна франкофонія
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