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Пресреліз 
 

Підтримка українських учнів у школах  

14 листопада 2022 року Запити для ЗМІ 

Адміністрації шкіл отримають понад 12 мільйонів 
доларів додаткового фінансування для підтримки 
новоприбулих учнів з України. 

Мільйонам людей довелося тікати з України, і ця демографічна криза стала 

одним з найбільш масштабних переміщень людей з часів Другої світової війни. 

Уряд провінції Альберта продовжує підтримувати евакуйованих українців, які 

тікали від жорстокої розпаленої Росією війни, і вживає заходів, щоб учні з 

України відчували тут гостинність і підтримку. 

У вересні в школах зареєстрували понад 2200 учнів, евакуйованих з України. З 

огляду на це, уряд надає 12,3 мільйона доларів, щоб забезпечити мовну, 

соціальну та освітню підтримку новоприбулих учнів. 

«З самого початку вторгнення Росії в Україну мешканці Альберти активізували 

підтримку жителів провінції українського походження та людей, нещодавно 

евакуйованих з України. Це додаткове фінансування допоможе кожному 

новоприбулому учню з України отримати підтримку, необхідну для успішного 

навчання». 

Даніель Сміт, прем'єр-міністерка  

«Школи відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку й добробуту молоді, 

тому діти з України потребують нашої допомоги, відчуття підтримки й 

гостинності. Фінансування, яке ми надаємо школам, гарантуватиме можливість 

надання додаткової допомоги в питаннях мови, спеціальних програм та 

психологічного здоров’я новоприбулим українським учням». 

Адріана Лагранж, міністерка освіти  
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Це фінансування допоможе учням адаптуватися до системи освіти провінції 

Альберта та місцевої громади. У березні 2023 року буде надано додаткове 

фінансування для забезпечення підтримки українських учнів, а також учнів з 

України, які прибуватимуть у середині навчального року. 

«Я дуже рада, що учні з України отримують необхідну їм підтримку, щоб 

успішно навчатися у школах Альберти. Я з нетерпінням чекаю на продовження 

своєї роботи, направленої на визначення шляхів і пошук ідей підтримки нашим 

урядом біженців з України». 

Джекі Армстронґ-Гоменюк, секретар парламентського комітету з 

облаштування біженців з України 

«Ми дуже вдячні за додаткове фінансування. З березня 2022 року католицькі 

школи міста Едмонтон прийняли 672 учнів, переміщених з України. Наш відділ 

продовжує активно реагувати на їхні потреби. Ми додали мовну, освітню та 

психологічну підтримку для полегшення адаптації учнів, і це фінансування дуже 

допоможе нам у роботі над створенням доброзичливого, комфортного, 

дбайливого й безпечного середовища навчання для цих вразливих дітей». 

Сандра Палаццо, голова ради католицьких шкіл Едмонтона  

«Освітня рада Калгарі прийняла 740 учнів з України, і щотижня прибувають нові 

діти. Ми вдячні за додаткове фінансування для забезпечення потреб цих 

учнів». 

Сьюзен Вукадинович, віцеголова освітньої ради міста Калгарі  

«З початку вересня католицькі школи Елк-Айленду прийняли до шкіл округів 

Шервуд Парк/Страткона, Форт Саскачеван, Камроуз і Веґревіль понад 40 учнів 

з України. Ми раді, що для підтримки таких учнів у наших школах і по всій 

провінції буде виділено додаткове фінансування. Ми дуже пишаємося тим, що 

наші школи, персонал, парафії та спільнота загалом прийняли сім'ї з України та 

допомагають їм почувати себе тут, як удома. Для наших громад можливість 

підтримати ці сміливі та стійкі родини в скрутний для них час є неабияким 

надбанням». 

Ле-Ен Евасків, голова ради католицьких шкіл Елк-Айленду  
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Міністерство освіти Альберти також надає додаткове фінансування шкільним 

адміністраціям (у вигляді нового додаткового гранту на зростання чисельності 

учнів), які зіткнулися зі значним збільшенням чисельності учнів. Цей грант, 

оголошений у серпні 2022 року, надає адміністраціям шкіл додаткове 

фінансування на розширення на кожного учня у разі збільшення кількості нових 

учнів на понад 2 відсотки (1500 доларів) та на понад 5 відсотків (3000 доларів). 

В рамках цього гранту буде охоплено й українських учнів. 

Стислі факти 

• На 2022–23 навчальний рік більш ніж 2200 учнів, для яких 

передбачено фінансування, були ідентифіковані як евакуйовані з 

України. 

• Задля забезпечення мовної, соціальної й освітньої підтримки для учнів 

з України буде виділена допомога, подібна до гранту для біженців 

(5500 $ на учня). 

• Українські учні відвідують 612 шкіл у 58 різних шкільних адміністраціях 

по всій провінції. 

• 75% учнів з України зараховані в чотири міські шкільні ради 

(католицькі школи Едмонтона, державні школи Едмонтона, відділ 

освіти Калгарі, а також католицький шкільний округ Калгарі). 

• Оскільки новоприбулі українці можуть вивчати англійську мову як 

додаткову, школи готові надати учням підтримку з вивчення 

англійської та допомогу зі шкільною програмою. 

• Школи відіграють важливу роль у підтримці психічного здоров'я та 

добробуту всіх учнів. Враховуючи обставини, за яких прибувають сім'ї, 

школи готові надати учням, які прибули з України, психологічну 

підтримку через наявні в шкільних адміністраціях ресурси. 

• Відповідно до даних щодо зарахування учнів на вересень 2022 року, 

витрати на більш ніж 2200 учнів на 2022–23 шкільний рік 

становитимуть приблизно 12,3 мільйона доларів. Фінансування буде 

надано шкільним адміністраціям у листопаді. 

• Учні з України, зараховані після вересня 2022 року й зареєстровані 

Міністерством освіти до березня 2023 року, матимуть право на 50% 

гранту. 

Інформація з мультимедійних джерел 
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• Подивитися пресконференцію 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFLkHFxPqmlE&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ca5fe1056e8ac49ef74ec08dac67d4e29%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638040538719250246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MGOe4lgbZP25zv%2FNIwq0aOlmRNhUNe4YrX9CTvLewvc%3D&reserved=0

