РІДНА ШКОЛА І КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ФІЛІЇ УНО ТОРОНТО-ЗАХІД
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РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 2020 - 2021
REGISTRATION FORM 2020 - 2021

ПРІЗВИЩЕ І ІМ’Я СТУДЕНТА
STUDENT’S NAME

по-українськи …………………….…………………………………..……….…………..

in English ……..……………………………………………………………………………………….…..…

АДРЕСА/ADDRESS ……..…………………………………………………………………………………………………….….......
БАТЬКО/FATHER ………………………………………….МАТІР/MOTHER ………………………………………………......
ТЕЛЕФОН/TELEPHONE …....................................................... МОБІЛЬНИЙ ТЕЛ./ CELL ……………………….………..
ЕЛ. АДРЕСА БАТЬКІВ/PARENTS EMAIL: …………………………………………………………………………….…….…
ТЕЛ. НА ВИПАДОК КРАЙНЬОЇ ПОТРЕБИ/ EMERGENCY CONTACT…………….……….……………………….….…..
ДЕННА ШКОЛА/DAY SCHOOLST…….………………………………………………………..……... КЛАСА/GRADE….......
УКРАЇНСЬКА КЛАСА/GRADE……………………… ТАЛАНТИ/TALENTS …………………………….……………….…..
ДАТА НАРОДЖЕННЯ/BIRTHDATE:

ДЕНЬ/DAY …….…. МІСЯЦЬ/ MONTH …………РІК/YEAR …...………………..

ЧИСЛО МЕДИЧНОЇ КАРТКИ/HEALTH CARD NUMBER ………………………………………………………………….....
АЛЕРГІЇ/ALLERGIES ……………………………………………………………………………………………….………………..
ЧИ ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ БРАТИ УЧАСТЬ У БАТЬКІВСЬКОМУ КОМІТЕТІ?

WOULD YOU CONSIDER PARTICIPATING IN THE PARENT COMMITTEE? …………………….….…..……....
ЧИ ВАША ДИТИНА МАЛА Б БАЖАННЯ ЗАЙМАТИСЯ У ГУРТКУ БАНДУРИСТІВ? ……………………….………..
WOULD YOUR CHILD CONSIDER TAKING BANDURA CLASSESS? (BANDURA RENT FEE - $50 A YEAR)

Чи батьки дають згоду використовувати фотографії дитини для шкільних брошур,
рекламних матеріалів до українських газет, а також на вебсайті школи?
May we use your child’s photographs in the school brochures, advertisement materials to the
Ukrainian publications, as well as on the school's website?
ТАК / НІ
__________________________________________________________________________________________________________
ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ//SCHOOL FEE: $400
БАТЬКІВСЬКІ ВНЕСКИ /STUDENT ACTIVITY FEE: $25
(БАТЬКІВСЬКІ ВНЕСКИ ЗБИРАЮТЬСЯ БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ НА ЗАКУПІВЛЮ SANITIZERS AND MASKS)
ПРОСИМО ВИПИСУВАТИ ОДИН ЧЕК НА РАХУНОК : UNF

RIDNA SHKOLA

ПІДПИС ОПІКУНА ………………........…………………………….. ДАТА ………….……………………………………

IMPORTANT INFORMATION ON MANDATORY MASKS FOR STUDENTS AND
STAGGERED RETURN TO SCHOOL
When the Ontario Ministry of Education released its’ Approach to Reopening Schools for 2020 –
2021 School Year, the Guidance Document indicated that students in Grades 1 to 11 would be
required to wear cloth masks, and all educators would be required to wear a medical grade mask
and would be provided with face shields.
Міністерство освіти Онтаріо оприлюднило свій «Підхід до відновлення шкіл на 2020 - 2021
навчальний рік», у якому вказано, що учням 1–11 класів потрібно буде носити тканинні
маски, а всі викладачі повинні мати медичну маску і будуть забезпечені щитками для
обличчя.
**************
Parents are being asked to take care of a snack for your children during the school day. Please give
children water bottles, as there is no indoor water fountain in the building.
Прохання батькам подбати про перекуску для ваших дітей під час навчального дня. Просимо
давати дітям пляшки з водою, оскільки у приміщенні немає indoor water fountain.
**************
Parents are being asked to screen their children every day before Saturday school, and if they are ill,
to keep them home.
Прохання до батьків стежити і перевіряти стан здоров’я у дітей перед суботньою школою, а
якщо вони хворі – лишати їх вдома.
**************
Every Saturday parents/students confirms that he/she does not have any of the following symptoms: cough,
shortness of breath, chest pain, difficulty breathing, fever, chills, repeated shaking with chills, abnormal
muscle pain, headache, sore throat, painful swallowing, runny nose, new loss of taste or smell, and/or
gastrointestinal illness.
Кожної суботи батьки/учні підтверджують, що у студентів немає жодних із наступних симптомів:
кашель, задишка, біль у грудях, утруднене дихання, підвищення температури, озноб, біль у м’язах,
головний біль, біль у горлі, болісне ковтання, нежить, нова втрата смаку чи запаху та / або шлунковокишкові захворювання.
*********************

ПІДПИС ОПІКУНА ………………........……………………………..

ДАТА ………….……………………………………

