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Екстрена ситуація в Україні
Шкільна освіта в Тічино: загальні відомості

Конвенція ООН про права дитини декларує фундаментальну важливість шкільної
освіти. Цей документ містить загальні відомості про шкільну освіту в кантоні Тічино.
1. Загальні відомості

Дітям та підліткам, що прибули до Тічино з України, гарантовано право на освіту.
Право та обов’язок отримати шкільну та/або професійно-технічну освіту реалізується незалежно від національності, походження, країни проживання, стану здоров’я або релігійної приналежності.
Зарахування до школи або професійно-технічного навчального закладу відбувається з того моменту, коли дитина або підліток отримує житло на території Тічино.
Нагадуємо, що діти та підлітки також зобов’язані звернутися із заявою про надання їм захисного статусу S.
Дітям та підліткам, котрі не говорять італійською, надається спеціальна допомога
у вивченні італійської мови як мови шкільної освіти, з метою їх інтеграції до шкільного життя. Школа кантону Тічино, крім того, пропонує заходи із супроводження
дітей та підлітків з особливими потребами.
У Тічино діти допускаються у виховні заклади з 3 років (за бажанням), а вже з 4 років
відвідування такого закладу є обов’язковим. До 15 років шкільна освіта є обов’язковою. З 15 до 18 років, після закінчення середнього ступеню школи, підлітки мають
продовжити освіту: вони відвідують старшу школу (ліцеї або кантональна комерційна школа), професійно-технічні заклади з повним учбовим днем або поєднуючи
навчання в школі та на підприємстві, проходять інші учбові програми тощо.

2. Обов’язкова освіта

Діти з 3 до 6 років відвідують дитячий садок.
Діти з 6 до 11 років відвідують початкову школу.
Підлітки з 11 до 15 років відвідують середню школу.
Щоб зарахувати дитину або підлітка до системи обов’язкової шкільної освіти (безплатної), зверніться до місцевої школи. Детальні відомості про розташування шкіл
у Тічино та контактні дані див. на сайті: www4.ti.ch/decs/ds/portale-scuole/. Про
те, як знайти потрібну школу, можна дізнатись у сторони, що приймає, у працівників регіональних центрів з розміщення біженців, у місцевому органі влади тощо;
також на гарячій лінії кантону: 0800 194 194.

3. Старша школа та
професійно-технічна
освіта

Уся молодь, що закінчила в Україні середню школу (старший ступінь середньої
школи), на першому етапі повинна зареєструватися в кантональному управлінні
з адаптації та підтримки (Istituto della transizione e del sostegno) за тел.: 0800 095
095 або адресою decs-qua@ti.ch. Після реєстрації їх зарахують до спеціального
проєкту, що передбачає інтенсивний курс італійської мови та підтримку у виборі
освітньої програми в Тічино (www.ti.ch/qua). На другому етапі цю молодь спрямують до старшої школи або професійно-технічних учбових закладів.

Гаряча лінія: 0800 194 194
www.ti.ch/ucraina

4. Університети та
виші

У Тічино також є вищі учбові заклади. Звернутися до університету, вишу або
спеціалізованої школи вищого рівня акредитації можна за наведеними нижче
координатами:

Вищі учбові заклади
Якопо Сольдіні
Jacopo.soldini@edu.ti.ch
тел. +41 91 814 65 11
www.sss.ti.ch

Університет Італійської Швейцарії

(Università della Svizzera italiana, USI)
Служба міжнародних стосунків та академічної мобільності
Мауріція Руінеллі
maurizia.ruinelli@usi.ch
тел. +41 58 666 4246
www.usi.ch/it/universita/info/relint/relazioni-internazionali/altre-iniziative

Академічна професійна школа Італійської Швейцарії
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI)
Міжнародний відділ
Марія Фреті
тел. +41 58 666 67 05
emergency@supsi.ch
www.supsi.ch/go/solidarity

Швейцарський університет ім. Франкліна
(Franklin University Switzerland)
Стипендії без кордонів
проф. Каролін Відмер
cwiedmer@fus.edu
проф. Йоганна Фассі
jfassl@fus.edu
тел. +41 91 985 22 60
www.fus.edu/admissions-and-aid/scholarships-and-financial-aid/swb/intr

Гаряча лінія: 0800 194 194
www.ti.ch/ucraina

