Програма «Шкільні консультанти для поселенців» (фр. TÉ /англ. SWI)
ПРИВІТАТИ ВАС – ЦЕ РАДІСТЬ ДЛЯ НАС!

Pjila'si

Wilkommen
Tonga soa

Welcome

Bienvenue

مرحبا
Mabuhay

Послуги з прийому та допомоги
новоприбулим у Південному
франкомовному шкільному окрузі

مرحبا

ПРОГРАМА «ШКІЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ ДЛЯ

ПОСЕЛЕНЦІВ» (TÉÉ)

Місія
Сприяти включенню
нових учнів-іммігрантів
у суспільство та їхньому
успіху в навчанні у
школах Південного
франкомовного округу
(DSFS), а також залучати
їх та їхні сім’ї у шкільне
та громадське життя.

Цілі програми
• Учні та батьки чи опікуни краще ознайомлені
з франкомовною шкільною системою в
Нью-Брансвіку та канадською культурою.
• Вони беруть участь у шкільних заходах і
більше дізнаються про ресурси громади.
• У них розвивається почуття приналежності
до своєї нової спільноти.
• Молоді новоприбулі отримають підтримку у
навчанні, у реалізації життєвих та кар’єрних планів.
• Батьки чи опікуни інтегруються в усі аспекти
канадського суспільства і мають необхідні
навички для підтримки освітніх та професійних
проектів своїх дітей.
• Співробітники школи мають потенціал та навички
для підтримки новачків, які інтегруються у
шкільну систему.

КАРТА ШКІЛ ТА СЛУЖБ
ШКІЛЬНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ ДЛЯ
ПОСЕЛЕНЦІВ (TÉÉ)
Шкільні консультанти для
поселенців (TEÉ) готові зустріти
Вас та обслужити Вас по всьому
Південному франкомовному
шкільному округу!

BAIE SAINTEANNE
MIRAMICHI
SAINTLOUISDEKENT

ROGERSVILLE
SAINTEMARIEDEKENT

RICHIBUCTO
SAINTEANNEDEKENT
BOUCTOUCHE

SAINTANTOINE
NOTREDAMEDEKENT
COCAGNE
GRANDBARACHOIS
GRANDEDIGUE
CAPPELÉ
SHEDIAC
FREDERICTON

DIEPPE
MONCTON
MEMRAMCOOK

OROMOCTO

QUISPAMSIS
SAINTJEAN
Ця програма діє за фінансової підтримки Міністерства в
справах імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC).

ЯК З НАМИ
ЗВ’ЯЗАТИСЯ
• Ви хочете записати свою дитину до
школи в нашому окрузі?
• Вам потрібна інформація про шкільну
систему?
• Ви маєте питання, або вам необхідна
підтримка?
• Ви бажаєте брати участь у наших
заходах?
Наші шкільні
консультанти для
поселенців завжди готові
прийти вам на допомогу!
Як звʼязатися з членом команди
(506) 856-3333
Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca

francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee

SERVICES OFFERTS

Команда TÉÉ пропонує широкий спектр послуг
учням-іммігрантам та їхнім родинам.

Інформація та
підтримка
• Підтримати новоприбулих батьків
у процесі реєстрації до школи.
• Пропонувати інформаційні сесії про
шкільну систему та життя в Канаді.
• Інформувати батьків про шкільні та
позашкільні програми.
• Постійно надавати дітям та підліткам,
а також їхнім батькам інформацію та
підтримку щодо влаштування та
інтеграції в шкільне життя.
• Спрямувати батьків і сім'ї до служб і
ресурсів, доступних у школах і в громаді.
• Пропонувати підтримку та послуги для
розвитку міжкультурної обізнаності серед
батьків і працівників школи.

Зв’язки з
громадою
• Пропонувати соціальні та культурні
заходи для молоді та їх сімей, щоб вони
могли відкрити своє нове середовище
та збудувати зв'язки зі своєю громадою.
• Допомагати молодим новоприбулим
залучатися до шкільного життя та брати
в ньому активну участь.
• Створити простір для обміну та
налагодження зв'язку між учнями
та їхніми батьками.
• Сприяти участі молоді та їхніх сімей у
шкільних, позакласних та громадських
заходах.
• Організувати заходи, які сприяють
створенню привітного та інклюзивного
шкільного середовища для
новоприбулих та їх сімей.

ПРИВІТАТИ ВАС

– ЦЕ РАДІСТЬ
ДЛЯ НАС!

Ви – новоприбулий
іммігрант у Нью-Брансвіку
і хочете запропонувати
своїй дитині:
• якісну освіту
• двомовність високого рівня
• школу, яка відкрита для світу
та поважає відмінності
• середовище, яке сприяє здоров’ю,
безпеці та добробуту
Команда шкільних консультантів для
поселенців (TÉÉ) Південного франкомовного
шкільного округу (DSFS) пропонує послуги,
щоб зустріти вас та сприяти вашій інтеграції
до шкільної спільноти.

