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Дорогі батьки, 
 
Вітаємо всіх з початком 3-ої чверті  в суботу 18/7/2020. 
   
Згідно з урядовими директивами, не дозволяється нам повернутися до школи аж до подальшого 

повідомлення, і ми повинні продовжувати навчання в Інтернеті. Незважаючи на те, що шкільні 

канікули були продовжені, ми розпочнемо заняття цього тижня, як було повідомлено раніше, а 

вільну суботу матимемо наприкінці чверті, 19/9/2020 – День планування вчителям, так як  

планувалося в шкільному календарі. 

Уроки продовжуватимуться як в попередній чверті.  Вчителі надсилатимуть електронною поштою 

інформацію про свої уроки та запрошення на Zoom, по четвергах та п’ятницях. Деякі класи 

додатково отримають матеріали уроків поштою, з урахуванням багатьох сторінок, які потрібно 

друкувати. Будь ласка, повідомляйте вчителів про будь-які потреби чи проблеми, які ви можете 

мати з навчанням онлайн. 

У цей складний час, сподіваймося, що разом, дотримуючись директив у боротьбі з вірусом,  ми 
зможемо незабаром знову стрінутись в українській школі.  
 

Щиро дякуємо за вашу постійну підтримку та зусилля. 
Бережіться і тримайтеся в безпеці. 
 
 
Dear Parents, 
 
Welcome to the start of Term 3 on Saturday 18/7/2020. 
  
According to Government directives, we cannot return to school until further notice, and must continue 

with online learning. Although the school holidays have been extended, we will start classes this week as 

previously notified, and have our Curriculum Day at the end of term, on 19/9/20, as originally planned 

on the school calendar.  

Class lessons will continue with the same arrangements as those in the previous term. Teachers will 

email information about their lessons and the online Zoom invitation links, on Thursdays or Fridays. 

Some classes will also receive lesson materials via post, in consideration of the many pages that need to 

be printed. Please feel free to communicate with the teachers, any needs or concerns you may have 

about the online learning for your children. 

In this difficult time, we hope, that together, as we comply with directives in the fight with COVID-19, we 

may soon meet again at Ukrainian School.  
 

Thank you for your continued support.  

Take care and stay safe. 
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