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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НОВИХ ІММІГРАНТІВ: РЕЄСТРАЦІЯ ДО ШКОЛИ 

Вітаємо вас у Шкільній Дивізії Рівер Іст Транскона! Наш працівник з питань роботи з новими 

іммігрантами допоможе зареєструвати вашу дитину(дітей) до однієї зі шкіл Дивізії. Очікуйте 

телефонного дзвінка з деталями часу та місця зустрічі. Швидше за все, ця зустріч відбудеться у 

найближчій до вас школі.  

Хто повинен бути присутнім на цій зустрічі? 

• Ви (батьки чи офіційні опікуни) та ваша дитина (діти) 

Яка тривалість зустрічі 

• Заплануйте, принаймні, дві години для цієї зустрічі. Якщо у вас більш ніж одна дитина, зустріч 

може бути тривалішою.  

Що принести з собою? 

• Будь ласка, принесіть імміграційні документи, які стосуються вашої дитини (дітей), наприклад: 

o Картка постійного резидента (Permanent resident card), дозвіл на роботу батька(ів), або 

свідоцтво громадянина Канади АБО 

o Паспорт та імміграційні документи, які засвідчують ваш статус в Канаді (landing papers) 

Також принесіть такі документи: 

• Медичну картку Манітоби (Manitoba Health Card) 

• Свідоцтво про народження дитини  

• Шкільний табель, атестати або інші записи, які підтверджують навчання в школі в іншій країні 

(наприклад: Україні) 

Принесіть документи, які підтверджують вашу адресу проживання, наприклад: 

• Медичну картку Манітоби (Manitoba Health Card) 

• Посвідчення водія 

• Договір оренди житла (Tenancy agreement) 

• Договір чи оформлений намір купівлі нерухомості (Offer to Purchase) 

Будь ласка, принесіть оригиналі документів. Фотокопії не приймаються.  

Чи можна запросити перекладача на зустріч? 

• Якщо ви знаєте когось, хто зможе вам перекладати, будь ласка, запросіть його на зустріч.  

• Якщо у вас немає такої особи, повідомте нас, і ми запросимо людину, яка зможе вам  

перекладати під час зустрічі.  

Як буде відбуватись зустріч? 

• Ми зберемо інформацію, необхідну для реєстрації дитини до школи 

• Буде проведено оцінку знань та вмінь дитини з англійської мови та математики 

• Вам буде надана інформація про шкільні програми, які найкраще підходять вашій дитині 

• Разом з вами ми вирішимо, яку школу відвідуватиме ваша дитина 

• Вам буде надана інформація про школу, день та коли ваша дитина (діти) може почати 

навчання.  


