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Що відбулось
Учні школи та малюнки з

привітаннями на 2022-й громадських установ у
Чикаго.

Було проведено Дня Соборності України.

виготовили різдвяні листівки

ряд заходів з нагоди

рік для українських

Майбутні події
• Попередня реєстрація учнів на 2022/23 навчальний рік проводитиметься у березні
2022-го року. Більше деталей про реєстрацію буде повідомлено згодом.
• 13 березня, 1:00 пополудні, Школа Св. Миколая — учні нашої школи візьмуть 
участь в заході до Дня народження Т. Шевченка від УККА

учнівна
школи

Нагадування для батьків
Наш веб-сайт http://ridnachicago.org/
Новини та важливі оголошення
Контакти вчителів (номери телефону та електронна пошта)
Календар та навчальні плани
Форми передчасне звільнення та письмові батьківські згоди
Стежте за останніми новинами на нашій фейсбук-сторінці
https://www.facebook.com/ridnachicago.org/
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Ми раді повідомити про запуск першого онлайн-вісника Школи Українознавства! Наш щомісячний
шкільний вісник висвітлюватиме майбутні та минулі події школи, а також міститиме важливу
інформацію та оновлення для батьків.

Підтримати
Школу Українознавства

на

www.amazonsmile.com

Amazonнас
Обирайте Вашою благодійною на

Smile
організацією. Деталі uprava@ridnachicago.org
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Past Events

USOC students for the Ukrainian

institutions and organizations in Chicago.

A series the anniversaryof

Ukrainian Unity Day.

made winter holiday greeting cards

in-class activities were held to commemorate

of

Coming Events

• Pre-registration for the registration will

be forthcoming shortly.

• March 13, event commemorating the

208th anniversary of

the upcoming 2022/23 school year begins in March 2022. More details about

1 pm, St. Nicholas Cathedral School — USOC students will participate in a public

Taras Shevchenko’s birth hosted by UCCA
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Parent Reminders
On website
School News
Teacher ’s Directory (Phone and Email)
Calendar & Class Syllabus
Printable Parent Consent and Early Dismissal Forms
USOC Facebook page https://www.facebook.com/ridnachicago.org/.

to The
For any administrative questions please contact us via email at uprava@ridnachicago.org.

• your classReach out via email or phone. updated 2022 Teachers Directory is on

our

website.teacher the
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We are pleased to share the very first USOC e-newsletter! Our monthly newsletter will highlight
upcoming and past events as well as keep you up to date with all the important information and latest
news from the Ukrainian School of Chicago.

Support Our School
For Amazon.com subscribers, please consider choosing the USOC as your charity of
choice. Additional details on www.amazonsmile.com.

uprava@ridnachicago.org
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