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ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ

ВИДИ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ Коли ви вибираєте неліцензований догляд за 
дитиною, ви повинні покладатися на своє 
власне судження щодо того, що обраний 
вами заклад забезпечить належний догляд за 
вашою дитиною.

СУБСИДІЇ НА ОПЛАТУ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Якщо ви не можете дозволити собі платити за 
догляд за дитиною, ви можете мати право на 
субсидію. Поговоріть зі своїм консультантом з 
питань облаштування на новому місці або 
відвідайте сайт Міністерства освіти (Ministry 
of Education) за адресою 
edu.gov.on.ca або findlink.at/payingchc 

Щоб знайти агентство з питань облаштування 
на новому місці поруч із вами, завітайте на 
сайт  settlement.org/findhelp 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ У КАНАДІ CANADA CHILD 
BENEFIT (CCB)

CCB – це неоподатковуваний щомісячний 
платіж, що надається сім'ям, які мають право 
на його отримання, щоб допомогти їм з 
витратами на виховання дітей віком до 18 
років. Будь-яка особа, відповідальна за 
основний догляд за дитиною, може отримати 
цю пільгу.

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт організації Service Canada за 
адресою  servicecanada.gc.ca or findlink.at/
UChildCB 

Витрати на обидва види догляду за дітьми 
сильно відрізняються, а різні центри 
догляду за дітьми мають різні правила. 
Деякі вимагають, щоб ваша дитина 
перебувала у такому закладі протягом 
усього дня. Інші центри надають послуги з 
догляду за дітьми протягом кількох годин 
або частини дня. Можуть існувати довгі 
списки очікування.

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ

Відповідно до Закону про дитячі садки (Day 
Nurseries Act) вихователі, які доглядають за 
більше ніж п'ятьма дітьми у віці до десяти 
років, які не є їх родичами, повинні мати 
ліцензію Міністерства освіти (Ministry of 
Education). Ліцензовані центри догляду за 
дітьми регулярно перевіряються 
співробітниками Міністерства, щоб 
переконатися, що вони відповідають 
стандартам охорони здоров'я, безпеки та 
навчання вихователів. Послуги 
ліцензованого догляду за дитиною можуть 
надаватися в приватному будинку, школі, 
громадському центрі або окремому закладі. 
Деякі ліцензовані центри догляду за дітьми 
є приватними, інші працюють як 
кооперативи, де батьки допомагають 
керувати центром.

Дізнайтеся про варіанти догляду за дітьми 
на сайті Міністерства освіти (Ministry of 
Education) за адресою edu.gov.on.ca або 
findlink.at/childcare

НЕЛІЦЕНЗОВАНИЙ ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ

Вихователі, які доглядають за п'ятьма або 
меншою кількістю неспоріднених дітей у 
власному будинку, не потребують ліцензії.
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ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

В Онтаріо існує два типи 
догляду за дітьми: ліцензований 
і неліцензований. Ви повинні 
розглянути ці два варіанти, а 
потім вибрати те, що краще 
для вашої родини.



А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

У багатьох дитячих 
центрах працюють 
вихователі з дипломами 
фахівця з ранньої освіти 
(Early Childhood Education, 
ECE).

ЦЕНТРИ РАННЬОГО РОЗВИТКУ В 
ОНТАРІО

Центри раннього розвитку – це 
програми, які пропонуються в 
громадських центрах по всій провінції.

Батьки та вихователі можуть привести 
дітей віком до шести років, щоб ті 
гралися і вчилися в цих фінансованих 
урядом центрах, і повинні відвідувати 
їх разом з ними. Ці центри також 
надають інформацію про сімейні 
послуги, їх відвідування є 
безкоштовним.

Щоб знайти такий центр поруч із вами, 
зателефонуйте в організацію 
ServiceOntario за номером 
1-800-268-1153 або завітайте на сайт 
Міністерства освіти (Ministry of 
Education) за адресою 
oeyc.edu.gov.on.ca або findlink.at/
EarlyYearC 

ДИТЯЧИЙ САДОК НА ВЕСЬ ДЕНЬ

Державні школи Онтаріо тепер 
пропонують дитячий садок на весь 
день для чотири- і п'ятирічних дітей. 
Більшість програм дитячого садка 
передбачають наявність як вчителя, 
так і вихователя дітей раннього віку. 
Деякі школи також пропонують до- і 
післяшкільні програми для вихованців 
дитячих садків з 7 ранку до 6 вечора. 
Дитячий садок є безкоштовний, але 
сім'ї повинні платити розумну плату за 
те, щоб їхні діти відвідували програми 
до і після занять, на участь у яких 
часто існує черга.

Для отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт Міністерства освіти 
(Ministry of Education) за  
edu.gov.on.ca або findlink.at/full-dayK 
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