
Вітання сім'ям з України
Aspen View Public Schools тепло вітає студентів і сім'ї, які прибувають з України. Aspen View з
гордістю керує школами в таких громадах:

● місто Атабаска та округ Атабаска (початкова школа Whispering Hills, середня школа
Landing Trail, комбінована школа Едвіна Парра, школа Grassland та школа Рочестера)

● , село Бойл (школа Бойл)

● , округ Торхільд (Торгільд). Центральна школа)

● Містечко Смокі-Лейк і округ Смокі-Лейк (школа HA Kostash і школа Вільна)

● Hamlet of Smith - MD of Lesser Slave River (школа Сміта)

● Онлайн та альтернативні програми навчання через Центр альтернативної та
віртуальної освіти (The CAVE)

Реєстрація у державних школах Aspen View відкритий для всіх студентів, які прибувають з
України, навіть якщо вся підтверджувальна документація недоступна або обмежена на
момент реєстрації. Підтримка також доступна на рівні школи та через різні громадські
організації, щоб допомогти сім’ям і учням влаштуватися.

українським сім’ям та приймаючим сім’ям пропонується звертатися до місцевої школи Якщо
у них виникнуть запитання,Співробітники школи зможуть допомогти з реєстрацією на
2022-23 навчальний рік. Хоча шкільні офіси закриті влітку до 22 серпня, будь ласка, не
соромтеся зв’язуватися з відділом державних шкіл Aspen View за номером 780-675-7080,

якщо вам потрібна допомога.

Як зареєструватися
Якщо ви прибули до спільноти Aspen View з України і хочете зареєструвати свою дитину в
одній із наших шкіл, ми тут, щоб допомогти.

Якщо ви можете, будь ласка, заповніть онлайн- форму реєстрації студента, завантаживши
підтверджуючі документи, якщо такі є. Працівники школи також можуть допомогти з
реєстрацією. Зверніться до відповідної школи, щоб запитати про реєстрацію.

Неповнолітні без супроводу
Щоб зареєструвати студента, який прибув до Альберти як неповнолітній без супроводу з
України, особа, яка претендує на опіку або піклування, повинна або надати докази, що вона
подала заяву на тимчасову опіку, або подати:

● розпорядження суду Альберти про тимчасову опіку;

● Декларація про опіку з питань імміграції, біженців і громадянства Канади; або
● лист від українського батька про надання опіки канадському опікуну. Лист такого

характеру може бути тимчасово прийнятий, однак очікується, що канадський опікун
зможе надати докази того, що він подав заявку на тимчасову опіку протягом
розумного періоду часу.

https://www.aspenview.org/about_us/our_schools
https://www.aspenview.org/for_students_parents/registration_forms


Додаткова інформація
Якщо у вас є запитання щодо зарахування дитини до державних шкіл Аспен-В’ю, зверніться
до місцевої школи або до відділу державних шкіл Аспен-В’ю за номером 780-675-7080.

Додаткова інформація про провінцію Альберта доступна в Інтернеті.

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx

