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                                                         Кінець навчального 2012 року 

 

Всечесніші отці, преподобні сестри 

Шановні директори школи, вчителі, батьки, учні 

 

Я хочу подякувати директорам - за їх постійну напружену роботу для забезпечення такого 

високого рівня в шкільній програмі. Я хочу подякувати за наполегливу працю і 

самовідданість всім вчителям - без яких не було б школи. Спасибі менеджерам їдальні, які 

спільно готували нам смачні обіди. Нарешті, я дякую усім батькам, які зібралися тут 

сьогодні, всім мамам, татам, бабусям і дідусям, які роблять зусилля, щоб прокинутися рано 

щосуботи, і з посмішкою на обличчі привезти своїх дітей до школи, допомагати з 

домашніми завданнями, а також приймати участь у діяльності школи. Це вимагає реальних 

зусилль, однак, бачити як наші діти поліпшують свою українську мову є безцінною 

нагородою. 

 

Цей рік був складним. Ми спостерігали як багато сімей залишили нашу школу з різних 

причин. Це зменшило число дітей в нашій школі до найшижчого рівня за останніх 10 років. 

Було б чудово побачити, що в новому році буде більше учнів і навіть відбудеться 

повернення деяких сімей. 

 

Однією з найбільших проблем, з якими ми стикаємося, є фінансовий стан нашої Братської 

школи. За останні 10 років збір додаткових коштів (fundraising) зменшився до однієї або 

двох подій на рік, в яких приймає участь невелика кількість родин. При цьому збільшення 

плати за шкільне навчання було мінімальним. На жаль на даний момент значна частина 

коштів за шкільне навчання не є сплачена – школі винні 20000 доларів, з яких 25% - за цей 

рік, а 75% - за попередні роки. 

 

Тому при меншій кількості дітей і великій сумі несплачених коштів 2013-ий навчальний рік 

почнеться з нульовим балансом на наших рахунках. 

 

Через це я хочу попросити ті сім’ї, які мають будь-яку заборгованість, будь ласка, зв'яжіться 

з Стефаном Грушовським, щоб вирішити це питання. 

 

Мені шкода псувати різдвяний концерт, проте я вважаю, що ми всі повинні розділити цей 

тягар, який необхідний для повсякденної діяльності нашої громади. Я бажаю всім 

щасливого і веселого Різдва і сподіваюся побачити вас всіх тут в лютому. 

 

Дякую,  

Оля Венгринович 

Голова Батьківського Комітету. 
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