Інформація про реєстрацію для сімей з України
Шкільний відділ EIPS обслуговуe приблизно 17,125 учнів у 43 школах.
Ми пишаємося тим, що є невід’ємною частиною наших громад,
включаючи Шервуд-Парк, Форт-Саскачеван, oкруги Вегревіль, Страткона
і Ламонт, а також західну частину району Мінберн.

Реєстрація в EIPS відкрита для всіх студентів, які прибувають з України,
навіть якщо вся супровідна документація недоступна або обмежена на
момент реєстрації. Підтримка також доступна на рівні школи та через
різні громадські організації, щоб допомогти сім’ям та учням
влаштуватися.
Українським сім’ям та їхнім приймаючим сім’ям рекомендується
звертатися до місцевої школи, якщо у них виникнуть запитання. За
потреби, працівники школи зможуть допомогти з процесом реєстрації
на 2021-22 або 2022-23 навчальний рік.
Інформації про школи

Як зареєструватися

Сім’ї, які прибувають з України, можуть зареєструвати своїх дітей у
державних школах EIPS. Реєстрація відкрита для дошкільного віку до 12
класу. Ми тут, щоб надати підтримку та допомогу будь-яким способом у
ці складні часи.

Реєстрація студентів
Якщо ви прибули в одну із спільнот EIPS—Шервуд-Парк, ФортСаскачеван, округ Ламонт (Ендрю, Брудерхейм, Ламонт і Мaндeр) або
Вегревіль—з України і хочете зареєструвати свою дитину до школи EIPS,
ми тут, щоб допомагати.
Знайти мою призначену школу
Заповніть реєстраційну форму нового студента на відповідний
навчальний рік, завантаживши підтверджуючі документи, якщо є.
Співробітники школи також можуть допомогти з реєстрацією

Як зареєструватися на поточний навчальний рік 2021-22
Як зареєструватися на наступний навчальний рік 2022-23
Як зареєструватися
Неповнолітні без супроводу
Щоб зареєструвати студента, який прибув до Альберти як
неповнолітнього без супроводу з України, особа, яка претендує на опіку
чи піклування, має надати докази, що вони подали заяву про тимчасову
опіку, або подати:

• наказ суду Альберти про тимчасову опіку;
• декларація про імміграцію, біженство та громадянство Канади; або
• лист від українського батька про надання опіки над канадським
опікуном.

Лист такого характеру може бути тимчасово прийнятий, однак
очікується, що канадський опікун зможе надати докази, що вони подали
заяву про тимчасове опіку, протягом розумного періоду часу.
Більше інформації
Якщо у вас запитання щодо зарахування дитини до державних шкіл
EIPS, зв’яжіться з місцевою школою чи центральними службами EIPS за
номером 780-464-3477.
Додаткова інформація з провінції Альберта

