
1-855-626-0002
https://settlement.org/o2o

Orientation to Ontario

Funded by / Financé par

ДЕРЖАВНІ ШКОЛИ

Початкові школи включають дитячий садок і 
класи з 1 по 8. Зазвичай діти починають 
ходити до школи у віці 4-5 років. У деяких 
районах є середні школи або молодші 
державні школи для 6 або 7 і 8 класів. 
Середні школи (які також називають 
старшими школами) включають в себе класи 
з 9 по 12.

Щоб записати своїх дітей до школи в перший 
раз, вам необхідно звернутися до місцевого 
управління освіти. У школі проведуть 
оцінювання ваших дітей, щоб визначити, у 
якому класі вони повинні вчитися. Учням, які 
вивчають англійську мову, надається мовна 
підтримка.
• Дізнайтеся про державні школи Онтаріо на 

сторінці Міністерства освіти (Ministry of 
Education) на сайті ontario.ca

• Прочитайте посібники з навчання у 
початковій і середній школі на сайті 
settlement.org або findlink.at/educinfo

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
В Онтаріо існує 4 типи державних управлінь 
освіти, які опікуються:

• англомовними державними школами;

• англомовними католицькими школами;

• франкомовними державними школами;

• франкомовними католицькими школами.
Перелік управлінь й інших органів освіти 
можна знайти на сторінці Міністерства освіти 
Онтаріо (Ontario Ministry of Education) на 
сайті ontario.ca або findlink.at/boardlist

ДИТЯЧИЙ САДОК ПОВНОГО ДНЯ
Усі державні й католицькі школи Онтаріо 
пропонують дитячий садок повного дня для 
дітей 4 і 5 років (молодших і старших). Деякі 

школи також пропонують до- і післяшкільні 
програми для дітей, які відвідують дитячі 
садки.

Для одержання додаткової інформації 
відвідайте сторінку Міністерства освіти 
(Ministry of Education) на сайті ontario.ca або  
findlink.at/full-dayK

ОСВІТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ
Навчання французькою мовою  надається 
багатьма шкільними радами дітям, чиї батьки 
є носіями французької мови. Дізнайтеся 
більше про французькі школи в Міністерстві 
освіти: ontario.ca або findlink.at/FSL

НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ
Існує три типи навчання французькою мовою 
в англомовних державних і католицьких 
школах. Зв›яжіться з місцевим управлінням 
освіти, щоб дізнатися, які програми доступні 
для учнів у вашому районі:

• Базова французька – учні вивчають 
французьку мову як предмет.

• Розширена французька – учні вивчають 
французьку мову як предмет, і 
французька мова є мовою викладання 
принаймні   ще одного предмета.

Занурення у французьку мову – учні 
вивчають французьку мову як предмет, і 
французька мова є мовою викладання двох 
або кількох інших предметів.

Дізнайтеся більше про програми FSL на 
сторінці Міністерства освіти на сайті ontario.ca 
або findlink.at/onfs

ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ
Для дітей з поведінковими, комунікативними, 
інтелектуальними або фізичними особливими 
потребами передбачені програми, що 
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ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Відвідування дітьми 
державних шкіл  є 
безкоштовним.

Усі діти у віці від 6 до 18 
років зобов›язані ходити 
до школи.

дозволяють їм повною мірою  скористатися 
шкільним досвідом. Школи також 
пропонують підтримку учням з обмеженими 
можливостями навчання.

Дізнайтеся про ці програми в Міністерстві 
освіти (Ministry of Education): ontario.ca або 
findlink.at/Spec/Edu

https://www.ontario.ca/page/ministry-education
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/speced.html



