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Додаткові мовні програми для новоприбулих українців 

23 лютого 2023 р.  

Альберта у партнерстві з публічною бібліотекою у м. 
Ред-Дір допомагає новоприбулим українцям знайти 
стабільність та охопити можливості в нашій провінції. 
 
Уряд Альберти надає додаткове фінансування у розмірі 12 
000 доларів для публічної бібліотеки у м. Ред-Дір, щоб 
допомогти новоприбулим українцям у вивченні англійської 
мови.  
 
Протягом минулого року через велику кількість новоприбулих 
з України в регіон Ред-Дір у бібліотеці спостерігався стрибок 
попиту на мовну програму для дорослих. 
 
«Для новоприбулих заняття з вивчення мови часто є 
своєрідним знайомством із громадою і життєво важливим 
кроком на шляху побудови життя в Альберті. Таке збільшення 
фінансування програм публічної бібліотеки в м. Ред-Дір 
забезпечить підтримку новоприбулих українців, що покращить 
якість їхнього життя та підвищить їхній внесок у наше 
суспільство та економіку.» 
Кейсі Маду (Kaycee Madu), міністр з питань робочих 

спеціальностей та професій 

 
Новоприбулим важливо вивчати мову, щоб було легше 
долучатися до нових громад і максимально використовувати 
можливості в навчанні та роботі. Багато новоприбулих 
українців є високоосвіченими фахівцями, які можуть відіграти 
важливу роль у вирішенні потреби у кваліфікованій робочій 
силі в Альберті. 

 
«У місті Ред-Дір та в регіоні активно підтримують 
новоприбулих українців. Така вкрай необхідна оголошена 
підтримка сприятиме успішній реалізації навчальної програми 
для дорослого населення. Володіння англійською мовою 
відкриє двері для новоприбулих українців і буде для них 
запорукою вдалого працевлаштування.» 
Джекі Армстронґ-Гоменюк (Jackie Armstrong-Homeniuk), 
парламентський секретар з питань поселення 
новоприбулих українців та член Законодавчої Асамблеї у 
Форт Саскачевані-Веґревілі 
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«Ці додаткові кошти дозволять сформувати ще сім навчальних 

груп від 12 до 17 чоловік і поповнити ресурси, які 

використовуються учнями, що відвідують індивідуальні заняття 

з вчителями-волонтерами. Додаткові мовні навички дозволять 

цим людям добре влаштуватися, знайти хорошу роботу, 

допомагати своїм дітям виконувати домашні завдання, 

продовжувати навчання або пройти повторну сертифікацію 

своїх кваліфікаційних документів.» 

Алла Мисько-Генке (Alla Mysko-Henke), менеджер програми 

грамотності для дорослого населення, публічна бібліотека у 

м. Ред-Дір 

 

Коротка довідка: 

• В рамках програми навчання дорослих публічна 

бібліотека у м. Ред-Дір отримала річний обсяг 

фінансування у розмірі 145 176 доларів у 2022-2023 

роках. 

• Міністерством з питань робочих спеціальностей та 

професій провінції Альберта щорічно виділяється 

приблизно 18 млн доларів в якості грантів в рамках 

програми навчання дорослих, які надходять більш ніж 80 

організаціям по всій провінції для підтримки можливостей 

навчання, як-от навчання грамотності дорослих, заняття 

з англійської мови, опанування математичних, цифрових 

або життєвих навичок.  


