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VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!SIR!
Пані Монік Будро, генеральна директорка
Ласкаво просимо до Південного франкомовного шкільного округу (DSFS), який зростає і активно
підтримує різноманітність. Франкомовна державна школа для ваших дітей – це розумний вибір.
У Нью-Брансвіку, єдиній офіційно двомовній провінції Канади, варто вивчити дві офіційні мови
Канади: англійську, мову більшості, і французьку.
Франкомовна школа – це шлях для розвитку надійної та тривалої двомовності. Ми надаємо
безкоштовну і якісну освіту та пропонуємо учням можливості для навчання зі стимулами
та відчуттям значущості. Оскільки ми живемо у світі, який постійно змінюється, ми хочемо
допомогти учням розвинути необхідні навички, зокрема – опанувати мову, для виконання їхніх
життєвих та кар’єрних планів.
Наші школи відкриті для світу, повні інновацій, вони сприяють співпраці, розкриттю інтересів і
захоплень, а також приділяють велике значення інклюзивності та добробуту для всіх.
Ми також співпрацюємо з батьками та громадою як єдина команда, щоб реалізувати нашу
освітню місію для учнів, тож дякуємо вам за те, що ви взяли участь в освітньому шляху вашої
дитини!

Від імені шкільної громади нашого району вітаю вас!

Пані Аміра Хедрі, координаторка служби прийому та підтримки
новоприбулих іммігрантів
Як ви знаєте, міграція – це завжди складний проект у житті. У багатьох викликає занепокоєння
перехід дітей до нової шкільної системи.
Маючи велику кількість учнів іммігрантського походження та усвідомлюючи проблеми, пов’язані з
переходом до нової школи, Південний франкомовний шкільний округ бажає сприяти прийому та
інтеграції своїх новачків у шкільну систему, пропонуючи послуги супроводу.
Південний франкомовний шкільний округ також є єдиним у провінції, який користується
коштами, наданими безпосередньо Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства
Канади (IRCC) для надання послуг сім’ям, які нещодавно прибули в країну, в окрузі їхнього
проживання.
«Привітати вас – це радість для нас!» – це гасло наших служб прийому та підтримки новоприбулих.
Тому ми з великим задоволенням представляємо цей посібник, який, ми сподіваємося, дасть
відповіді на ваші запитання про освітню систему Нью-Брансвіка та сприятиме вашій інтеграції у
вашу нову громаду.

Наша команда також готова допомогти вам у разі потреби. Гарного читання!
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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EN CROISSANCE ET EFFERVESCENT SUR LE PLAN DE LA DIVERSITÉ
Факти про Південний франкомовний
шкільний округ
• Найбільший франкомовний округ Нью-Брансвіка.
• 37 шкіл розташовані на величезній території, що

Місія
Залучити кожного учня до
успіху в навчанні, до створення
акадійської та франкомовної
ідентичності та до розвитку
їхнього загального добробуту.

охоплює південну частину провінції.

•

15,5 тис. учнів, у тому числі 1274 учні з іммігрантським
походженням.

•

Понад 52% чисельності франкомовних учнів
Нью-Брансвіка.

•

4000 постійних і замінних працівників школи, у тому
числі близько 1200 вчителів.

•

171 дитячий садок, у тому числі 141 навчальний та 30
сімейних.

•

Понад 1536 партнерів-волонтерів та 923 фінансових
партнера, які сприяють досягненню місії округа.

Бачення

Прагнення франкомовної
системи освіти в провінції
Нью-Брансвік

Співробітники своїми
повсякденними діями
віддані своєму постійному
вдосконаленню та покращенню
франкомовного округу.

Вже сьогодні всі учні мотивовані та з
радістю йдуть до школи, щоб вчитися
та займатися покращенням
навколишнього світу.

Прийом до школи

Нові іммігранти

Учні, зараховані до шкіл DSFS
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ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ КРЕДО
Для того щоб керувати повсякденними діями, які підтримують місію округу та забезпечити участь кожного, ми
дотримуємося нашого кредо, заснованого на п’яти організаційних цінностях.

ВІДКРИТІСТЬ

СПІВПРАЦЯ

ЧУТЛИВІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

СИЛЬНІШІ РАЗОМ

Ми прислухаємось до вас без упереджень.
Ми демонструємо відкритість світу та повагу
до відмінностей та різноманітності. Ми
відкриті до змін і не боїмося бути
вразливими перед невідомим.

Ми твердо віримо, що разом ми – сильніші,
аніж поодинці. Таким чином, ми сприяємо
командній роботі, консультаціям та
обміну успішними практиками. Крім того,
ми демонструємо солідарність, цінуючи
та використовуючи внесок кожного.

ІННОВАЦІЇ
У ПОШУКАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК
ТА ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРИСТРАСТЬ

ПРИСТРАСТЬ І ТВОРЧІСТЬ
НА СЛУЖБІ ОСВІТИ

Ми – новатори, ми вічно навчаємося,
підтримуємо зв’язок з усім світом і з
майбутнім, завжди в пошуках
вдосконалення. Ми знаємо, як
розпізнавати проблеми та перетворювати їх
на можливості для інновацій. Ми – носії змін,
тому вітаємо нові ідеї та способи дій, беремо
на себе ризик та досліджуємо нове.

Ми цінуємо пристрасть у нашій
організації. Вона пробуджує творчість,
роздуми, дух інновацій та відкриває розум.
Ми створюємо можливості для того, щоб
вивчати її, виражати її та використовувати її у
шкільному середовищі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПІДЗВІТНІСТЬ – В ОСНОВІ НАШИХ ДІЙ
Ми усвідомлюємо свої вчинки і слова та несемо за них відповідальність. Ми
виконуємо взяті на себе зобов’язання та впроваджуємо стратегії вдосконалення,
щоб надати учням освіту найвищої якості. Професіоналізм, серйозність та
відповідальність є основою наших дій.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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ПОСЛУГИ ПРИЙОМУ ТА ПІДТРИМКИ НОВОПРИБУЛИХ
Успіхи в освіті – це основа місії Південного франкомовного шкільного округу. Щоб досягти цього, учні мають
право користуватися середовищем, сприятливим для їх навчання та розвитку. Прийом та підтримка новачків
є ключовими факторами їхнього успіху.
З огляду до їхніх специфічних потреб, мовних чи інших, їм пропонуються послуги, спрямовані на те, щоб
сприяти їхньому успіху та їхній самореалізації в новому середовищі.

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles

Vous accueillir,
avec plaisir!
Цілі програми
» Учні та батьки (опікуни) краще
знайомляться з франкомовною
шкільною системою в Нью-Брансвіку та
з канадською культурою.
» Вони беруть участь у шкільних заходах та
краще знають ресурси громади.
» У них розвивається почуття приналежності
до своєї нової спільноти.
» Молодих новоприбулих підтримують в їх
успіхах у навчанні та в їхніх життєвих та
кар’єрних планах.
» Батьки (опікуни) інтегруються в усі аспекти
канадського суспільства і придбають
необхідні навички для підтримки освітніх
та професійних проектів своїх дітей.
» Співробітники школи мають
потенціал та навички для
підтримки включення новачків
у шкільну систему.
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Програма «Консультанти для новоприбулих у
школах» (фр. TÉÉ / англ. SWIS).
Місія програми TÉÉ полягає в тому, щоб сприяти включенню та успіху
в навчанні нових учнів у школах, а також сприяти їх участі та участі
їхніх сімей у шкільному та громадському житті.

Співробітники TÉÉ
– до ваших послуг!

Співробітники TÉÉ та
зв’язок з громадою

» Вони підтримують батьків у
процесі запису до школи.

» Вони пропонують соціальні та
культурні заходи для дітей, підлітків та
їх сімей, щоб вони могли відкрити своє
нове середовище та створити зв’язки зі
своєю громадою.

» Вони пропонують інформаційні
заняття на теми, пов’язані з розумінням
шкільної системи та життя в Канаді.
» Вони надають батькам інформацію про
навчальні та позашкільні програми.
» Вони постійно пропонують дітям та їхнім
батькам інформацію та рекомендації
щодо влаштування та інтеграції в
шкільне життя.
» Вони спрямовують батьків і сім’ї до
послуг і ресурсів, доступних у школах
та в громаді.
» Вони пропонують підтримку
та послуги міжкультурної
обізнаності для батьків і
працівників школи.

» Вони допомагають молодим
новоприбулим залучатися та активно брати
участь у їхньому шкільному житті.
» Вони створюють простір для дискусій та
спілкування для учнів та їхніх батьків.
» Вони сприяють участі молоді та їхніх сімей
у шкільних, позашкільних та громадських
заходах.
» Вони організовують заходи, які
сприяють створенню привітного
та інклюзивного шкільного
середовища для
новоприбулих та їх сімей.

Програма оволодіння мовою
Вивчення мови, безумовно, є ключовим фактором для інтеграції учнів з іммігрантським
походженням. Однак їхній освітній успіх базується на більш комплексному підході, який
відповідає як їхнім потребам у плані адаптації та інтеграції, так і власне вивченню мови.
Для алофонів, тобто людей, для яких жодна з канадських офіційних мов не є рідною,
пропонуються програми вивчення мови у вигляді літніх таборів та анімаційних занять
протягом навчального року. Ці програми є додатковими до тих, які вже
пропонуються в громаді мультикультурними організаціями. Крім того,
нові курси французької мови пропонуються учням старших класів,
які були алофонами на момент реєстрації у франкомовній школі.
Педагогічний спеціаліст для новоприбулих підтримує школи,
проводячи зустрічі з педагогічними працівниками та допоміжним
персоналом, щоб вони дізналися про реальність і потреби
новоприбулих учнів. Ці зустрічі дають змогу обмінюватися
цікавою інформацією про культурне розмаїття та обмін
ресурсами.
Також для дітей дошкільного віку пропонуються програми,
що сприяють оволодінню мовами. Про це йдеться на сторінці 22.

Крістіан Каміллері є членом
команди TÉÉ. Для нього
важливо допомогти іммігрантам
розшифрувати коди їхньої нової
спільноти, щоб зрозуміти, як вона
працює, і оцінити її багатство. Це
дозволить їм не тільки збагатитися,
але й збагатити інших у відповідь.
Для того щоб дізнатися про консультантів
TÉÉ, отримати контактну інформацію
та дізнатися про школи, які вони
обслуговують, відвідайте веб-сайт
Південного франкомовного шкільного
округу (francophonesud.nbed.nb.ca).
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СИСТЕМА ОСВІТИ ПРОВІНЦІЇ НЬЮ-БРАНСВІК
У Канаді освіта відноситься до повноваження провінційних урядів. У Нью-Брансвіку Міністерство освіти та розвитку дітей раннього
віку (MEDPE) відповідає за шкільні програми та надання послуг дошкільної освіти.
Нью-Брансвік, єдина офіційно двомовна провінція в країні, під керівництвом MEDPE має два незалежних освітніх сектори, один
франкомовний, а інший англомовний.
Навчання є обов’язковим для дітей віком від 5 (станом на 31 грудня) до 18 років або до отримання ними атестата про середню освіту
(тобто до досягнення ними 21 року). Учні дитячого садка до 8 класу навчаються в початковій школі, а учні 9-12 класів – у старшій
школі. Школи поділені за рівнями класів, відповідно до віку учнів.

Шкільні округи
У Нью-Брансвіку є три франкомовні шкільні округи. DSFS є найбільшим
франкомовним шкільним округом у Нью-Брансвіку, який обслуговує понад
52% франкомовного населення та охоплює всю південну частину провінції.

Сфера відповідальності шкільних округів:
• керування школами та забезпечення їх належного функціонування на певній території;
• прийняття рішень стосовно адміністративного режиму роботи округу та шкіл, що
входять у його склад;
• забезпечення навчального середовища, щоб воно було адаптованим, інклюзивним та
сприятливим для формування ідентичності;
• забезпечення того, щоб навчання відбувалося
відповідно до цілей, поставлених міністерством;
• керування прийомом до школи, шкільним
транспортом, кафетеріями, інфраструктурою тощо.

Окружні освітні ради
У кожному шкільному окрузі є окружна рада освіти (CED),
яка складається з публічно обраних людей на місцевому рівні.

Окружні ради освіти несуть відповідальність за:
• встановлення напрямків та пріоритетів шкільного округу;
• прийняття рішень щодо адміністративного режиму роботи
округу та шкіл, що входять у його склад.
• донесення прагнень та турбот батьків та шкільної громади
до уряду.
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Батьківські
комітети
У своїй роботі школа також
підтримується батьківським
комітетом підтримки школи
(CPAÉ). Для підтримки шкільних
ініціатив також можуть бути
створені інші батьківські комітети.

СИСТЕМИ ОСВІТИ У СВІТІ
У всьому світі існує багато моделей навчання. Кожна країна має свої особливості. Ця діаграма допоможе вам краще
зрозуміти, як працює шкільна система в Нью-Брансвіку, порівняно з іншими моделями в усьому світі.
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«Я дуже швидко вивчив
французьку мову».
Тео Мартінс (3 клас)
Родом з Бразилії
Школа «Ле Сомме», Монктон

Післяшкільна
освіта (ПШ)

Чому варто обрати навчання французькою мовою?
Франкомовна школа – найкращий спосіб розвинути двомовність
ваших дітей. Коли ви живете у середовищі франкомовної меншини,
можливості для вивчення англійської мови – більші, аніж для вивчення
французької, оскільки ваші діти постійно знайомляться з англійською
мовою.
У Південному франкомовному шкільному окрузі ваша дитина отримає
якісну освіту французькою мовою та братиме участь у культурних
заходах, які сприятимуть розбудові її акадійскої та франкомовної
ідентичності.
На додаток до вивчення двох офіційних мов Канади, ваша дитина
розвине почуття приналежності до своєї нової спільноти.
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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ОСВІТНІЙ ПІДХІД
Нью-Брансвік має значну потребу в робочій силі. Ми живемо в епоху прискорення; світ і технології швидко змінюються. Для того
щоб задовольнити потреби суспільства, ми повинні покладатися на старанних, новаторських, компетентних, адаптивних та стійких
наступників.

Політика цілей Південного
франкомовного шкільного округа

Шкільний рух підприємницької
громади

• DSFS прийняв Політику цілей, яка орієнтована на
всіх дітей та підлітків у нашій системі освіти, від
народження до закінчення старшої школи.

Школа підприємницької громади є однією з
переваг округу – вона дає змогу розвинути
корисні навички.

• В рамках цієї політики наприкінці свого
шкільного навчання кожен учень нашого округу:

Шкільний рух підприємницької громади має
на меті зробити школи тісніше пов’язаними
з громадою та підприємництвом. Тут мова
йде не про підприємництво в прибутковому
сенсі, а про надання учням можливостей,
для того щоб розпочати власну справу.

• досягне найвищого рівня компетентності в усіх
сферах відповідно до свого потенціалу;
• буде знати французьку мову та пишатися
акадійською та франкомовною спадщиною та
культурою;
• отримавши освіту, він матиме розвинені навички, які
допоможуть йому досягти успіху в житті та кар’єрі.

10-річний план навчання
У своєму 10-річному плані навчання уряд Нью-Брансвіку
визначив такі пріоритети: раннє дитинство, знання грамоти та
рахунку, а також планування життя та кар’єри.
Головна мета 10-річного плану освіти зосереджується на
проекті життя та кар’єри та наголошує на розвитку навичок.
Виявлені навички є для учнів довготривалими досягненнями,
які можна передати, які будуть служити їм протягом усього
життя, незалежно від того, чи є вони соціально-емоційними,
когнітивними чи комунікативними.
Як зазначено в Випускному профілі учнів Нью-Брансвіка, ми
хочемо, щоб студенти розвивали у себе зацікавлене та етичне
почуття громадянина та вели здорове, збалансоване життя.
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Можливості навчання з надбанням корисного досвіду
сприяють побудові особистості та реалізації життєвих і
кар’єрних проектів, стимулюючи виявлення сильних сторін,
викликів, захоплень та інтересів, розвиток самостійності,
навичок, стійкості та почуття приналежності через
різноманітний досвід у спільноті.

Ініціативи, що сприяють творчості та інноваціям
Багато проектів дозволяють учням використовувати
технологічні засоби, щоб досліджувати свою творчість
та впроваджувати інновації. Освітній підхід Південного
франкомовного шкільного округу заохочує викладачів
виступати в ролі гідів та посередників, супроводжуючи таким
чином учнів у їхніх проектах. Технології скеровуються на
службу навчання.
Серед цих ініціатив слід згадати S’entr’Apprendre. Це
масштабний проект, який допомагає учням стати більш
активними та залученими до навчання, завдяки інноваційному
педагогічному підходу, спрямованому на розвиток навичок.
Важливий дослідницький компонент, підтриманий місцевими
та закордонними дослідниками, дає змогу стежити за ходом
проекту.

Досконалість продуктивності
У системі постійного вдосконалення
Cистема управління досконалістю
продуктивності (SGER) добре закріплена
в організаційній культурі Південного
франкомовного шкільного округа.
Проекти вдосконалення дають змогу
щороку досягати успіху в навчанні, а
також долати значні проблеми в різних
сферах, наприклад, адміністративній чи
матеріально-технічній.

Пані Жінетт Бурк, вчителька
школи «Гранд-Діг»,а також
жінка серця та дії. Щодня її
учні занурюються в справжній
змістовний навчальний процес.
Вчителька, відповідальна за
підтримку навчання, також
піклується про конкретні здібності
дітей, виявляє їхні сильні
сторони, забезпечує розвиток
стратегій та навичок співпраці
та взаємодопомоги, які
слугуватимуть їм протягом
всього часу їхнього
навчання у
школі.

«Тепер я пишаюся
тим, що розмовляю
французькою та
англійською».

Рея Сонг (4 клас)
Школа «Ле Сомме»,
Монктон
Рея,
Сеоа і Рехьон Сон
Родом із Кореї

«У Канаді повітря чисте.
Коли ми приїхали,
ми всі відчували себе
здоровими».

Сеоа Сонг(5 клас)
Школа «Ле Сомме»,
Монктон

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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Здоров’я та благополуччя

«Гармонія для учнів» – проти булінгу

Здоров’я та благополуччя є основою навчання. Пріоритетом
для наших шкіл є створення сприятливих умов, щоб
підтримати і забезпечити позитивний шкільний клімат і
здорове та безпечне середовище для навчання.

Південний франкомовний шкільний округ також має стратегії
для забезпечення шанобливого, сприятливого для навчання
середовища без знущань для всіх учнів. Серед цих стратегій досі
дуже успішно працює проект «Гармонія для учнів».

Місце для повної присутності
Південний франкомовний шкільний округ демонструє
відкритість, досліджуючи інноваційні підходи для
покращення самопочуття учнів. Серед цих методів –
медитація «повної присутності». У багатьох школах вчителі
практикують «повну присутність» зі своїми учнями,
займаються медитацією та усвідомленим диханням,
досліджують переваги йоги та висловлюють слова вдячності.
У час, коли ритм життя прискорився і підвищилися
очікування, багатьом учням важко закріпити у себе хоча б
базові знання та навички. Завдяки повній присутності, час
відпочинку дозволяє учням уповільнитися і зосередити
свою увагу на навчанні, а також почуватися більш
розслабленими та покращити свої стосунки з іншими.

Цей проект має на меті підготувати працівників школи для кращого
врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають у їхній школі,
та підготувати учнів, щоб допомогти їм самоствердитися та стати
більш стійкими.

Служби підтримки
Оскільки школи по всій провінції є інклюзивними (тобто для дітей з
різноманітними потребами), в школах доступні послуги підтримки
у навчанні. Шкільні стратегічні групи збираються щотижня, щоб
виявити вразливих учнів і визначити найкращу підтримку для них.
Незалежно від того, чи це підтримка дорослих, яким довіряють,
індивідуальні чи групові заняття із спеціалізованим вчителем,
спеціалістом з підтримки у навчанні, або наставником з управління
поведінкою, у школах є процес підтримки всіх тих, хто має потребу
у наставництві та допомозі у піклуванні про своє здоров’я та
добробут.
Завдяки моделі інтегрованого надання послуг (PSI) зацікавлені
сторони із секторів освіти, психічного здоров’я, соціального
розвитку та громадської безпеки співпрацюють між собою, щоб
краще задовольнити потреби наших учнів та дітей дошкільного віку.
Команди «Дитина-Підліток» (EJ) в рамках PSI складаються зі
шкільних психологів та психологів психічного здоров’я; шкільних
соціальних працівників та соціальних працівників з питань
психічного здоров’я; громадських працівників та працівників освіти,
які співпрацюють з сім’ями, шкільним персоналом та громадськими
організаціями.
Послуги підтримки, які пропонуються через школу та команди EJ,
є безкоштовними, тоді як подібні платні послуги також доступні в
приватному секторі.
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Мистецтво та культура
Мистецтво та культура в основі побудови ідентичності
Школи Південного франкомовного шкільного округу пропонують насичену
та різноманітну культурну програму, як то: сценічні мистецтва, книжкові
ярмарки, літературні та кінофестивалі чи заходи в рамках партнерських
програм з митцями, за підтримки Департаменту освіти та розвитку дітей
раннього віку.
Культурна ідентичність формується завдяки значним можливостям навчання,
які пропонуються учням. Мистецтво та культура сприяють побудові франкомовної
ідентичності та дозволяють студентам розвивати позитивні стосунки з французькою
мовою та почуття приналежності до акадійської культури.

Позакласні заходи та додаткові заняття
Культурно-спортивна діяльність займає особливе місце в шкільному житті та в загальному досвіді
учня. Ці заходи, які можуть бути протягом навчального дня або у позакласний час, дозволяють учням
розвивати свої навички та розважатися під час створення соціальних зв’язків.
Беручи участь у цих заходах, ваша дитина повинна поважати ті ж самі правила поведінки, що й у школі. Школа
залишає за собою право вимагати платню для фінансування цих заходів. У разі нестабільної фінансової
ситуації ви можете звернутися до адміністрації школи, яка може вам допомогти.
У початковій школі школа попросить вашої письмової згоди на участь вашої дитини в заходах, які вона
організує. Якщо захід відбувається протягом навчального дня, школа організовує транспорт. У разі
заходу, який відбувається в позаурочний час, відповідальність за перевезення дітей несуть
батьки.

З точки зору пана Іва Дусе, педагогічного агента,
відповідального, серед іншого, за формування
ідентичності, вибір франкомовної школи дозволяє
дітям заповнити життя багатими, різноманітними
та захоплюючими заняттями та досвідом, які не
тільки дозволять їм опанувати велику кількість
навичок, але й також збагатити їхню
ідентичність та виховати їхню гордість.
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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Навчальна програма
Початкова школа (з дитячого садку до 8 класу)
Діти починають початкову школу з 5 років (станом на 31
грудня). Навчальна програма відноситься до компетенції
Міністерства освіти та розвитку дітей раннього віку, а засоби
досягнення цілей належать шкільним округам і школам.
Викладаються такі предмети: французька мова, гуманітарні
науки, художня освіта (включаючи образотворче
мистецтво та музику), особистісна та соціальна підготовка,
фізичне виховання, математика, природознавство та
техніка, а також англійська, як друга мова. Переважним
є мультидисциплінарний підхід, що сприяє інтеграції
предметів.

Старша школа (9-12 класи)
Навчальна програма у старшій школі вимагає, щоб учень
отримав 40 кредитів з 9-го по 12-й класи.
Кожен курс з 9 по 12 класи тривалістю 93,5 години навчання
оцінюється в один кредит. Більшість курсів пропонуються
на семестровій основі (93,5 години = 1 кредит), інші –
протягом навчального року (187 годин = 2 кредити).
Щоб пройти курс, ваша дитина повинна отримати мінімум
55 %. Для того щоб отримати провінційний атестат про
закінчення старшої школи, учні повинні набрати мінімум
34 кредити, в тому числі 25 з обов’язкових предметів і 9 з
предметів за вибором.
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До обов’язкових предметів в першу чергу віднесені:
французька мова
• 7 обов’язкових кредитів;
англійська, як друга мова
• 2 обов’язкові кредити;
Математика:
з 10 класу учням пропонується кілька варіантів курсу
з математики. Кожен із цих варіантів має специфічну
програму з математики та відповідає потребам та інтересам
учнів відповідно до їхніх життєвих і професійних намірів.
•ВАРІАНТ А
Цей варіант призначений для учнів, які бажають
продовжити навчання після середньої освіти (університет
або коледж, де потрібні загальні знання математики) або
безпосередньо вийти на ринок праці.
• ВАРІАНТ В
Цей варіант призначений для учнів, які бажають
продовжити навчання після середньої освіти
(університет або коледж), де потрібні більш технічні
знання з математики. Цей курс пропонує більш
системний підхід до розв’язання задач.
• ВАРІАНТ C
Цей варіант призначений для учнів, які бажають
отримати доступ до певних програм після середньої
освіти (університет або коледж), де необхідні глибокі
знання теоретичної математики. У рамках цього курсу
студенти матимуть можливість розвинути навички,
необхідні для абстракції та математичного моделювання.
Цей курс сконцентрований на розв’язанні задач, і тому
увага зосереджена, головним чином, на алгебрі та
геометрії.

Міжнародний бакалаврат
Програма International Baccalaureate (IB) — це сувора дворічна навчальна програма,
де знання оцінюються іспитами (внутрішнє та зовнішнє оцінювання) і призначена
для учнів у віці від 16 до 19 років.
Програма пропонує безперервну міжнародну освіту, надає можливість учням
зрозуміти міжнародну реальність і заохочує їх думати за межами свого
найближчого оточення.
У Південному франкомовному шкільному окрузі програма IB пропонується
виключно в школах Матьє-Мартен у Дьєппі та Сент-Анн у Фредеріктоні, але ця
програма відкрита для учнів з інших старших шкіл округу.

Спортивно-мистецько-навчальна програма
Південний франкомовний шкільний округ у співпраці з Академією спорту, мистецтв
та навчання Атлантичних провінцій (Académie Sports-Arts-Études de l’Atlantique)
пропонують програму, на яку можуть записатися учні з округу, та яка поєднує
навчання з мистецьким або спортивним вихованням.
Ця програма, яка має на меті збагатити навчальні шляхи учнів, пропонується в
деяких школах округу і буде розширюватись. Вона дозволяє учням, які захоплені
мистецтвом або спортом, вдосконалюватись у своїй галузі, та водночас заохочує їх
підтримувати рівень досконалості в навчанні.
За інформацією звертайтесь: 506-229-5061 | info@academiesae.com | academiesae.com

«Я граю в шкільній футбольній
команді і знайшов багато друзів».
Муад Ельгарті (11 клас)
Родом з Марокко
Школа «Матьє-Мартен», Дьєпп
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Шкільний календар

Матеріали, необхідні для школи

Навчальний рік триває 195 днів, з вересня по червень.
Календар навчального року публікується в червні на наступний
рік. Він показує дати початку та закінчення занять. Також
передбачаються вихідні дні та канікули:

У початковій школі детальний перелік шкільних матеріалів,
які знадобляться вашій дитині, ви отримаєте до початку
навчального року. Деякі школи самі піклуються про придбання
шкільного приладдя за певну суму грошей.

•
•
•
•

офіційні свята, різдвяні канікули та березневі канікули;
батьківські збори та дні підвищення кваліфікації вчителів;
педагогічні або адміністративні дні;
вимушені вихідні через зимові бурі.

В Канаді зимові бурі є звичайним явищем з листопада по
квітень, вони іноді змушують закривати школи. Про закриття
шкіл через негоду повідомляється того ж ранку, близько
6 години, через місцеві радіостанції та веб-сайт округу на
вкладці «Затримки та закриття». Також є можливість отримувати
персоналізовані сповіщення про затримки автобусів та
закриття шкіл.

Шкільний внесок
Державна освіта в Нью-Брансвіку безкоштовна. Однак для
покриття витрат, пов’язаних з різними культурними та освітніми
заходами, що пропонуються протягом року, на початку
навчального року ви маєте сплатити певну суму грошей.
Ця сума може становити від 30 до 60 доларів на дитину
залежно від запланованих заходів. У разі нестабільної
фінансової ситуації ви можете обговорити це з керівництвом
вашої школи. Жодна дитина не буде покарана з фінансових
причин.
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У загальноосвітній школі педагогічний колектив інформує учнів
про необхідні матеріали з перших днів занять.
Більшість великих магазинів продають такі товари. Важливо
чітко вказати ім’я дитини на її шкільному приладді, щоб
полегшити його повернення в разі загублення. Ви зможете
ідентифікувати приладдя за допомогою перманентного
чорнильного маркера.
На початку кожного навчального року ваша дитина отримає
підручники. Оскільки вони належать школам, ці підручники
надаються лише на період навчання. Їх необхідно повернути
наприкінці року у початковій школі та наприкінці курсів у
старшій школі в тому ж стані, що й під час видачі.

Технологічні засоби
У початковій школі учням не потрібні технологічні знаряддя.
Однак, оскільки технології дуже присутні в нашому житті,
доступ до технологічних знарядь може полегшити вашій
дитині навчання та спілкування зі шкільним персоналом.

Існують доступні ресурси, щоб
допомогти батькам оплатити
ноутбук їхньої дитини та надати
технічну підтримку.

У старшій школі учні повинні принести до школи свій
цифровий пристрій (ноутбук або планшет з клавіатурою). У
рамках програми AVAN («Принесіть свій цифровий пристрій
до школи») учні мають доступ до шкільної мережі Інтернет
і можуть використовувати свої цифрові пристрої для
навчання.

Для того щоб отримати інформацію
про програму фінансової допомоги,
відвідайте веб-сайт Міністерства
освіти та розвитку дітей раннього
віку.

Використання цих пристроїв у шкільних умовах, особливо
в старшій школі, є важливим для навчання. Використання
власного цифрового пристрою має ряд переваг:

Комунікація між працівниками
школи та батьками часто
відбувається за допомогою
електронної пошти. Тому батькам
було б корисно мати електронну
пошту та доступ до технологічного
пристрою (стільникового телефона,
планшета чи ноутбука).

•

учні можуть персоналізувати свій цифровий
простір, зберігати свої документи в архівах тощо;

•

крім того, їхній пристрій завжди доступний і під
рукою, що полегшує навчання при використанні його
як вдома, так і в школі.

Комунікація з батьками

«Мені подобається
бути в новій країні».
Катерина Попенко (3 клас)
Родом з України
Школа «Ле Сомме», Монктон
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Шкільний одяг
Ваша дитина повинна приходити до школи у зручному одязі, який має мати
належний вигляд, бути чистим та відповідати шкільним вимогам. У деяких
школах існують певні вимоги щодо одягу, яких необхідно дотримуватися. У
державних школах Нью-Брансвіка не носять шкільну форму.

Носіть правильний одяг у відповідний час
Можливі виходи на вулицю вранці, до обіду та після нього. Для комфорту
вашої дитини одяг, який вона носить, має відповідати погодним умовам та
обставинам.

•
•
•

•

Зимовий одяг: зимове пальто та штани, шапка, рукавички, шарф та зимові
черевики.
Одяг для дощових днів: плащ або парасолька та гумові чоботи
(водонепроникні чоботи).
Одяг для сонячних днів: легкий одяг, що захищає від
сонячних променів, легкий головний убір і сонцезахисний
крем. Якщо дитина не може самостійно наносити
сонцезахисний крем, батькам рекомендується зробити
це перед виходом до школи.
Одяг в ті дні, коли є фізкультура: футболка, укорочені
штани, спортивні штани або спортивний
костюм, спортивне взуття, для підлітків – також
дезодорант.

Усі учні мають місце для зберігання одягу. Учням
початкових класів рекомендується мати запасний
одяг, який вони можуть залишити в школі. Деякі
школи забезпечують для учнів шафки.
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«Коли я побачила сніг, то
подумала, що це борошно. Я не
знала, що взагалі існує сніг».
Ноелла Мсева (10 клас)
Родом з Танзанії Школа
«Сент-Ан», Фредеріктон
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Прогноз погоди
Для того щоб дізнатися, як одягати дитину щоранку відповідно
до прогнозу погоди, перегляньте прогноз погоди на веб-сайті
Environment Canada (https://meteo.gc.ca/canada_e.html).

Середовище без парфумів
Багато людей дуже чутливі, навіть мають алергію на певні
запахи. Канада проводить політику «без парфумів». Для
того щоб відповідати цьому стандарту, важливо уникати
використання парфумів і вибирати дезодоранти без запаху.
Ці продукти настільки ж ефективні, як і ароматизовані, та
доступні в аптеках.

Харчування та перекуски
Щоранку перед тим, як піти до школи, ваша дитина повинна
добре поснідати. Ви також можете покласти в шкільний
портфель або коробку для обіду здорову перекуску, яку
дитина зможе з’їсти під час ранкової та обідньої перерви.

Можливі два варіанти обіду:

•
•

скористайтеся послугою платного кафетерію з
різноманітним меню;
або принесіть до школи домашню їжу.

Коробка для обіду (ланч-бокс)
Їжу вашої дитини можна покласти в коробку для обіду.
Їжу слід поміщати в герметичні контейнери, які треба
щодня мити.
У деяких школах є мікрохвильова піч, щоб діти могли
розігрівати їжу. Запитайте в адміністрації школи, чи є в
школі ця можливість.
Для того щоб отримати поради щодо харчування,
зверніться до канадського довідника з харчування на
веб-сайті уряду Канади (https://food-guide.canada.ca/en/).

Майте на увазі!

•

Не забувайте покласти ложки та виделки у коробку для обіду
вашої дитини.

•

Не давайте дитині у школу горіхи та морепродукти
(ракоподібних). У деяких учнів може бути алергія на ці
продукти, і звичайний контакт у деяких випадках може
призвести до дуже серйозних наслідків. Список продуктів,
яких слід уникати через алергію у деяких учнів, школа
надасть всім батькам.

Перерви
Перерви – це вільний час учнів. Це ідеальний час для того,
щоб ваша дитина розвивала дружні стосунки та розважалася
на шкільному подвір’ї. Під час перерв нагляд забезпечує
співробітник або волонтер.
Коли перерва закінчиться, лунає дзвоник або звуковий сигнал.
У цей час ваша дитина повинна повернутися до класу. Перед
входом до класу дитина повинна зняти взуття та верхній одяг.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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ЗАПИС ДО ШКОЛИ
Батьки або опікуни відповідають за зарахування дітей до
школи. Усі наші школи користуються послугами консультантів
для новоприбулих у школах (TÉÉ). Наші консультанти, місією
яких є допомога сім’ям, що нещодавно прибули в країну,
зможуть допомогти вам у процесі запису до школи.
У Південному франкомовному шкільному окрузі запис до
школи здійснюється в Інтернеті на веб-сайті або особисто
в школі у вашому районі. Вам потрібно буде надати такі
документи:

•
•
•

підтвердження адреси проживання в провінції Нью-Брансвік;

•
•

копія офіційного документа, що підтверджує статус батьків;

картка щеплень дитини (медична картка);
копія офіційного документа, що підтверджує статус дитини та
вказує дату її народження;
копія будь-якого документа, який має відношення до справи
учня (звіти зі школи, паспорт, свідоцтво про народження
тощо).

Школа вашої дитини
Школа, де навчатиметься ваша дитина, визначається за
адресою вашого проживання. Цю інформацію можна знайти
на веб-сайті Південного франкомовного шкільного округу
на вкладці «Шкільний транспорт» (Transport scolaire). Перелік
шкіл району також опублікований на цьому ж сайті, на вкладці
«Шкільний округ» (District scolaire).
Якщо ви бажаєте записати свою дитину до іншої школи, аніж
та, до якої відноситься ваш район проживання, ви повинні
спочатку отримати дозвіл від генеральної дирекції округу.
Якщо ваша заявка буде схвалена, ви несете відповідальність
за транспортування вашої дитини до цієї школи,
розташованої за межами вашого району.
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Прийом до школи
Якщо ваша дитина досягла шкільного віку, спеціалісти
визначать потреби вашої дитини. Школа зробить усе можливе,
щоб розмістити вашу дитину у відповідному класі. Спеціаліст
працюватиме та обговорюватиме усі питання з вами та вашою
дитиною, щоб забезпечити найкращу можливу інтеграцію.
Було б доречно, якщо це можливо, принести виписки з
попередньої школи, яку відвідувала ваша дитина. Це дозволить
нам краще зрозуміти успіхи вашої дитини в навчанні.

Відвідування школи
Для того щоб допомогти вам ознайомитися зі школою у вашому
районі та краще зрозуміти, як вона працює, ви можете відвідати
її разом зі своєю дитиною. Цей візит також дозволить вам
поставити запитання та познайомитися з персоналом закладу.
Для відвідування школи зв’яжіться з місцевим працівником
закладу, або напишіть електронною поштою за адресою
newcomers@nbed.nb.ca (*примітка: контактні дані консультантів
для новоприбулих у школах (TEE) опубліковані на веб-сайті
Південного франкомовного шкільного округу).

ШКОЛИ ПІВДЕННОГО ФРАНКОМОВНОГО ШКІЛЬНОГО ОКРУГУ
BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de
Baie Sainte-Anne

BAIE SAINTE-ANNE
MIRAMICHI
SAINT-LOUIS-DE-KENT
RICHIBUCTO
SAINTE-ANNE-DE-KENT
BOUCTOUCHE

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

SAINT-ANTOINE
NOTRE-DAME-DE-KENT
GRANDE-DIGUE
SHEDIAC
FREDERICTON

COCAGNE
GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

DIEPPE

MONCTON
MEMRAMCOOK

OROMOCTO

LÉGENDE

QUISPAMSIS
SAINT-JEAN

M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

COCAGNE
Blanche-Bourgeois

OROMOCTO
Arc-en-ciel

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

QUISPAMSIS
École des Pionniers

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud
Mgr-François-Bourgeois

RICHIBUCTO
Soleil Levant
ROGERSVILLE
Étoile de l’Acadie

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie
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ЗАКЛАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ТА ОСВІТНІ САДКИ
ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Працівники служб для дітей раннього віку пропонують широкий спектр послуг для сімей, освітніх дитячих садків, шкіл та різних партнерів.

Служби мовного розвитку
Parle-Moi
Дефектологи та логопеди надають
різноманітні програми та послуги за
наступними напрямками:
• запобігання затримкам у мовленні;
• сприяння здоровому розвитку мови;
• створення середовища, сприятливого
• для розвитку мовлення;
• виявлення ранніх попереджувальних
ознак затримки мовлення або розладу
у дітей дошкільного віку;
• сприяння переходу до шкільної
системи та розбудові потенціалу
громади.
Інформація:
1-877-869-2040, info.parle-moi@nbed.nb.ca

Підтримка якості навчання
Працівники служб дошкільної освіти
надають педагогічну підтримку дитячим
садкам. Агенти дошкільної педагогіки
допомагають вихователям у проведенні
якісних навчальних заходів, які
пропонуються дітям віком 0-12 років у
дитячих садках. Вони також працюють
з батьками, ділячись з ними простими
та ефективними стратегіями, щоб
підтримати
їх у ролі первинних вихователів.
Додаткова інформація:
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca

Південне франкомовне
агентство«Сім’я і раннє
дитинство»
Південне франкомовне агентство «Сім’я
і раннє дитинство» (Famille et petite
enfance francophone Sud) пропонує
послуги підтримки батькам, які мають
занепокоєння або запитання щодо своїх
дітей від 0 до 8 років. Серед іншого,
агентство проводить конфіденційні
візити додому, адаптовані до потреб сім’ї.
Інформація: 1-855-840-6269
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Оволодіння мовою
у дитячому садку
Служби раннього віку пропонують
різноманітні програми з такими цілями:
• розвивати мовні навички дітей;
• підтримати та спорядити батьків, щоб
вони залучали до процесу франкізації
своїх дітей;
• тісно співпрацювати зі школами
та партнерами, щоб сприяти
ефективному та безперервному
наданню послуг та зменшити потребу
у франкізації у школі.
За допомогою семінарів, групових ігор та
завдяки підтримці вихователів у дитячих
садках команда сприяє вивченню
французької мови, успіху в навчанні,
добробуту та побудові акадійської та
франкомовної ідентичності.
Додаткова інформація:
506-869-6457, josianne.damour@gnb.ca

Послуги дитячого садка
Послуги для дітей від 0 до 5 років
Ще до досягнення шкільного віку, тобто починаючи з 5 років (станом на 30 грудня), діти можуть
відвідувати дитячі садки, які регулюються урядом провінції. На території франкомовного
округу розташований 171 дитячий садок, у тому числі 141 освітній та 30 сімейних.
Хоча ці послуги підпадають під юрисдикцію Міністерства освіти та розвитку дітей раннього
віку, вони не є безкоштовними, а місця в них не гарантуються. Для того щоб отримати місце
для вашої дитини в дитячому садку, ви повинні подати до нього заявку. Майте на увазі, що
скоріше за все вас поставлять у список очікування.
Довідник ліцензованих дитячих садків можна переглянути на батьківському порталі
Міністерства освіти та раннього розвитку. Дивіться веб-адресу на сторінці 31 цього посібника.

Група продовженого дня
У початковій школі уроки закінчуються близько
14:00. Школярі, які не досягли законного віку,
щоб залишатися вдома самі (12 років), можуть
залишатися у групі продовженого дня після
школи (*див. примітку внизу сторінки). Окрім
того, вони можуть доїхати на автобусі від школи
до центру продовженого дня або, іноді, дитячі
центри забезпечують транспорт з одного закладу
до іншого. Деякі центри продовженого дня
також пропонують послуги, щоб зайняти дітей до
початку занять у школі та допомогти батькам, які
повинні йти на роботу дуже рано.
Для отримання додаткової інформації про
послуги для дітей раннього віку відвідайте
веб-сайт Південного франкомовного шкільного
округу, а також веб-сайт Міністерства освіти та
розвитку дітей раннього віку.
*Згідно з канадським законодавством, лише дітей
віком від 12 років можна залишати вдома самих
після школи. Тому залишати дитину одну вдома,
якщо їй 11 років або менше, заборонено законом.
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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ШКІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
У Нью-Брансвіку шкільний транспорт є безкоштовним і доступним для всіх дітей, які відповідають певним критеріям. Яскравожовті автобуси перевозять дітей, які ходять у дитячий садок та в школу до 12 класу в їхньому районі з понеділка по п’ятницю. Можна,
наприклад, вранці доїхати до школи на автобусі із вашого району, а вдень дитину відвезуть у центр продовженого дня, за умови, що
ці місця узгоджені з сектором шкільного транспорту.

Для того щоб скористатися послугою
шкільного транспорту, учень має
відповідати одному з наступних критеріїв:
• проживати в районі своєї школи, але на деякій
відстані від неї (учні, які проживають поблизу
школи, не мають доступу до шкільного транспорту);
• проживати в районі, визначеному шкільним
округом як небезпечний, щоб ходити до школи
пішки;
• мати особливі потреби, пов’язані зі здоров’ям учня
(може знадобитися медична довідка).
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Як працює система шкільних автобусів
• Автобуси не зупиняються за всіма адресами. Для того, щоб кілька учнів
сідали або виходили з автобуса одночасно, створені централізовані
автобусні зупинки.
• Щоб з’ясувати місцезнаходження автобусної зупинки для вашої
дитини за вашою домашньою адресою, вам потрібно буде відшукати її
на веб-сайті DSFS на вкладці «Шкільний транспорт» (transport scolaire).
• Автобуси не їздять на приватних вулицях та не перетинають
приватні переїзди.
• Водії автобусів не чекають запізнілих.
• Водіям автобусів заборонено висаджувати учнів за непередбаченою
адресою (записки від батьків не приймаються).

Запит на зміну автобусної зупинки

Відповідальність учнів

Запити на зміну автобусних зупинок, наприклад, у зв’язку з
переїздом, необхідно подавати за допомогою онлайн-форми,
яка доступна на нашому веб-сайті. Очікуючи підтвердження
зміни зупинки, учень повинен продовжувати з’являтися на
закріплену за ним зупинку, або батьки повинні забезпечити
йому транспорт.

Щоб зберегти своє право на транспортування до школи
автобусом, учні повинні завжди:

Відповідальність батьків
Безпека учнів, які їздять до школи на автобусі, є спільною
відповідальністю.
Батьки повинні, серед іншого:
• забезпечити безпеку своєї дитини на шляху від дому до
зупинки, під час очікування на зупинці та на зворотному
шляху від зупинки до дому;
• стежити за тим, щоб їхня дитина прийшла на зупинку не
пізніше ніж за п’ять хвилин до призначеного часу зупинки
автобуса;
• ознайомитися разом з дитиною з правилами поведінки та
техніки безпеки, пов’язаних із шкільним транспортом;
• повідомити транспортну службу у школі про будь-які зміни
основної або додаткової адреси учня, щоб уникнути затримок
у транспортних послугах.
Для того, щоб учня, який ходить у дитячий садок та в школу до
2 класу, висадили на зупинці без присутності дорослих, батьки
мають надати письмовий дозвіл. При необхідності дитину
відвезуть назад до школи, а батьки повинні будуть самостійно
забрати учня.

• дотримуватись правил та інструкцій;
• поважати інших учнів та водія;
• поважати приватну власність та шкільний автобус, і
компенсувати будь-яку шкоду, завдану автобусу чи майну
інших осіб у автобусі та на зупинці.
Автобуси курсують заздалегідь встановленим графіком.
Однак іноді автобуси можуть ходити з невеликою затримкою,
зокрема через погану погоду. Ви маєте можливість отримувати
персоналізовані сповіщення про затримки автобусів та
закриття шкіл.
Додаткову інформацію про шкільний транспорт
можна знайти на веб-сайті DSFS.

Маленький Альбан
Лабрер родом із
Франції відвідує школу
«Аміро» в Дьєппі. Він
любить сніг взимку, а ще
йому подобається їздити на
автобусі. На фото ми бачимо
Альбана у перший день
занять.

Якщо батьки бояться за безпеку своєї дитини у дорозі до
зупинки автобуса чи додому, вони зобов’язані забезпечити
супроводження під час цих переміщень.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
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ФРАНКО-КАНАДСЬКА ЛЕКСИКА
Boîte à dîner Коробка для обіду (ланчбокс) – контейнер для їжи. Це багаторазова
упаковка, що містить холодну їжу (яку, за
бажанням, можна розігріти) для однієї
людини. Школа може попросити вас
приготувати їжу для вашої дитини на обід і
перекуски на перерву.
Bottes d’hiver Зимові чоботи – взуття, яке

сягає як мінімум до щиколотки і загалом
захищає від холоду. Їх використовують
взимку під час прогулянок.

Brocheuse (agrafeuse)
Степлер використовується
для скріплення документів
разом у певному порядку.
Bulletin Табель – документ, який є

звітом про шкільні успіхи вашої дитини.
документів разом у певному порядку.

Cartable Папка-портфель
використовується для
класифікації документів за
допомогою перфорованих
аркушів або кишень.
Culotte У Канаді це слово означає штани.
Covoiturage Спільне використання
автомобілів. Під час різноманітних
заходів протягом навчального дня або у
позаурочний час деякі батьки-волонтери
практикують спільне використання
автомобілів. Кілька людей їдуть на одному
автомобілі під час спільної подорожі.
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Déjeuner У Канаді це прийом їжі
вранці, тобто сніданок.
Dîner У Канаді це їжа, яку
зазвичай їдять близько полудня
(обід).
Dîner chaud Гарячий обід – це
варіант харчування, який деякі школи
пропонують дітям на обід. Таким
чином, ваша дитина може придбати
за меншу ціну їжу, яку приготували
працівники кафетерію.
Étui Пенал,

в якому можна
зберігати олівці
та ручки.

Efface Гумка (ластик), яка

використовується для стирання
олівцевих ліній.

Habit de gym Спортивний одяг,

який ваша дитина повинна носити
під час фізкультури. Цей одяг має
бути з легкої тканини і не бути
занадто жарким (наприклад,
футболка та шорти).

Lunch У повсякденній мові слово
«ланч» є англійським терміном для
обіду.
Mémo Пам’ятка (записка) – це
письмове повідомлення, яке надсилає
співробітник або шкільний комітет,
щоб передати вам інформацію. Ви
також можете написати записку
вчителю, якщо у вас виникнуть
запитання.

Mitaines
У Канаді цей
термін може
означати рукавиці
(рукавички)
Rencontre Батьківські збори
відбуваються у заздалегідь визначений
час протягом року. Ці зустрічі дозволять
вам зустрітися з вчителем вашої дитини,
щоб дізнатися про його навчальні
успіхи.
Souper Вечеря, яку в Канаді їдять
близько 18:00.

Tuque Вовняна (в’язана)
шапка, іноді прикрашена
помпоном.
Zone scolaire Шкільна зона –
географічний район, який
обслуговує школа.

ПРИЙМАЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФРЕДЕРІКТОН

Багатокультурна асоціація Фредеріктона
(MCAF/AMCF)
Телефон: (506) 454-8292
Електронна адреса: mcaf@mcaf.nb.ca
Веб-сайт: www.mcaf.nb.ca

МІРАМІШІ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Інші ресурси, які можуть виявитися корисними:

Багатокультурна регіональна
асоціація Міраміші

Франкомовний південний шкільний округ
francophonesud.nbed.nb.ca

Телефон: (506) 773-5272
Електронна пошта: info@mrma.ca
Веб-сайт: www.miramichimulticultural.com

Міністерство освіти та розвитку дітей раннього віку
www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/education.html

МОНКТОН

Франкомовний центр прийому та
підтримки іммігрантів на Південному
Сході Нью-Брансвіка (CAFI)
Телефон: (506) 382-7494
Електронна пошта: info@cafi-nb.org
Веб-сайт: www.cafi-nb.org
Багатокультурна асоціація Великого Монктону
(MAGMA / AMGM)

Батьківський портал Міністерства освіти та розвитку
дітей раннього віку
www.nbed.nb.ca/parentportal/en
Список франкомовних дитячих садків
www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/search/elc
Асоціація франкомовних батьків Нью-Брансвіка
www.afpnb.ca

Телефон: (506) 858-9659
Електронна пошта: info@magma-amgm.org
Веб-сайт: www.magma-amgm.org

СЕН-ЖАН

Центр новоприбулих у місті Сен-Жан (CNASJ)
Телефон: (506) 642-4242
Електронна пошта: welcome@sjnewcomers.ca
Веб-сайт: www.sjmnrc.ca
DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD

27

425, rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1P2 | (506) 856-3333
nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca | francophonesud.nbed.nb.ca

