
Що відбулось
• Щосуботи у школі проводять загальнонаціональну хвилину мовчання за
загиблими українцями у війні
• 26-го лютого відбулась спільна молитва за Україну за участі Генерального
Консула України в Чикаго Сергія Коледова
• 5-го березня учні прослухали звернення до української молоді у діаспорі
від Блаженнішого Святослава
• 5-го березня учні вшанували пам’ять Генерала-хорунжого УПА Романа
Шухевича
• 12-го березня проведено тематичні уроки та заходи до Дня Народження
Тараса Шевченка

•
Майбутні події

Тематичні уроки та заходи до святкування Великодня
• 16-го та 23-го березня школа зачинена на Великодні канікули
• Десятикласники готуються до випускних іспитів наприкінці квітня
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Нагадування для батьків
Наш веб-сайт

Новини та важливі оголошення
Контакти вчителів (номери телефону та електронна пошта)
Календар та навчальні плани
Форми на передчасне звільнення учнів та письмові батьківські згоди
Стежте за останніми новинами школи на нашій фейсбук-сторінці

https://www.facebook.com/ridnachicago.org/
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До вашої уваги Українознавства! З найважливіших
подій — систему шкільного адміністрування

Деталі рік через SchoolCues
сьогодні, 26-го березня.буде

березневий випуск щомісячного вісника Школи
Школа Українознавства запускає нову цифрову

про реєстрацію на платформі та на 2022/23й навчальний
надіслано електронним листом

Підтримати
Школу Українознавства

нанас
Обирайте Вашою благодійною
організацією. Деталі на www.amazonsmile.com

Amazon Smile
uprava@ridnachicago.org



Past Events

Ukraine

• On March 5 USOC students commemorated the Supreme Commander of the

UPA Roman Shukhevych

• On Saturdays USOC students observe the nationwide minute of silence for

• On February 26 USOC students and parents joined together in prayer for

Ukraine, attended by the Consulate General of Ukraine in Chicago Serhiy Koledov

• On March 12 a series of in-class activities were held to commemorate the 208th

anniversary of Taras Schevchenko’s birth

• On March 5 students received the message for the youth in diaspora from the

Major Archbishop of the Ukrainian Greek Catholic Church Sviatoslav Shevchuk

Coming Events

•

for

of

On April 16 & 23 school will be closed for Easter break. Classes will resume on April 30

· 10th graders prepare for final exams at the end April

· In-class activities and preparation Easter holidays
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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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Welcome to USOC’s March 2022 newsletter edition! An important announcement - The

Chicago is launching a new digital school management system SchoolCues. Please be on the
outlook for 2022/23 school
year registration via SchoolCues.

the coming email with the details about setting up parent accounts and

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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