
 

27. лютого 2016 р. 

Дорогі Батьки і Студенти, 

Головним завданням Нашої Української Рідної Школи є сприяти академічно-культурному розвитку 

студентів, і заохочувати їх до участі в культурному та громадському житті українсько-

американської громади у Філядельфії. 

Щоб осягнути ту ціль, НУРШ випрацювала нову угоду з Manor College. Завданням цієї угоди є 

заохотити більше студентів до участі в українській школі, щоб вони могли скористати з нашого 

спільного підходу до навчання. Manor College є згідний поділитися з нами своїм набутим досвідом 

у навчальній та академічній програмі і це дозволить піднести рівень нашого шкільного стандарту. 

В процесі перевірки академічної програми НУРШ, Manor College прийшов до висновку , що наші 

сучасні курси навчання українознавчої програми мають високий навчальний рівень і є еквівалентні 

шістьом кредитам навчання у Manor College. У висліді їхньої евалюації, Manor College і НУРШ 

випрацювали угоду співпраці результатом якої абітурієнти НУРШ можуть одержати шість кредитів 

у Manor College на університетському рівні. 

Подаємо слідуючі вимоги для одержання кредитів: 

1. Задержати академічний рівень «добре» “C”, або краще у таких предметах як граматика, 

розмовна мова (конверсація), література та культура, на протязі кожного шкільного року 

від девятої до дванадцятої кляси. 

2. Успішно пройти іспити НУРШ. 

3. Задовільно виконати ґрадуаційні умови установлені управою НУРШ 

4. Отримати ґрадуаційне свідоцтво з Нашої Української Рідної Школи. 

5. Вирівняти всі оплати за школу і за навчання в НУРШ. 

 

Ці кредити будуть офіційно підтверджені (транскрибовані) школою де студент одержав кредити 

(Manor College) і їх можна перенести до інших університетів. Хоча вартість і кількість кредитів є 

рішенням кожного індивідуального університету, студент одержить університетське признання за 

своє навчання в українській школі. Ґрадуанти Нашої Української Рідної Школи будуть починати свій 

процес аплікації до коледжів та університетів , маючи за собою шість кредитів на 

університетському рівні. 

Ця історична подія стала можливою завдяки відданій праці учителів, адміністрації та студентів 

НУРШ. У звязку з вищим повідомленням, адміністрація НУРШ радо прийме всі Ваші зауваги та 

запити. 

За Шкільну Раду, 

 

Микола Грицковян, Голова 



 

February 27, 2016 

Dear Parents and Students of the Ukrainian Heritage School, 

The Ukrainian Heritage School is committed to promoting the education and cultural development of 

children participating in the community life of the Philadelphia Area Ukrainian-American community. 

To further this goal, the Ukrainian Heritage School has been working with Manor College to encourage 

school age children in the Philadelphia Area Ukrainian-American community to enroll in and benefit 

from the educational opportunities provided by the Ukrainian Heritage School. 

Manor College is willing to share its educational experience and academic rigor with the Ukrainian 

Heritage School, as the Ukrainian Heritage School seeks to ensure the continuing quality of its academic 

programs. 

Manor College has evaluated the academic programs of our school and has determined that the current 

courses of study at the Ukrainian Heritage School provide substantive educational benefits to its 

students and are equivalent to six credit hours of instruction at Manor College. As a result, Manor 

College has entered into a collaborative agreement with the Ukrainian Heritage School which will grant 

graduating students these college credits. 

Eligibility requirements for obtaining the college credits are as follows: 

1. earn a cumulative average of "C" or better in Grammar, Conversation, 

2. Literature and, Culture each academic year for ninth grade, tenth grade, eleventh grade, and 

twelfth grade 

3. successfully pass exams as administered by UHS; 

4. satisfy graduation requirements established by UHS; and 

5. receive a diploma from the Ukrainian Heritage School 

6. payment of all tuition and fees to the Ukrainian Heritage School 

These credits will be transcripted and transferable college credits. Although acceptance of these credits 

by all colleges and universities cannot be guaranteed it is a major step in accrediting our program. 

Graduates of the Ukrainian Heritage School will begin their college application process with 6 college 

credits. 

This historic event is made possible because of the dedication of our teachers, staff and our students. 

We welcome your comments and the Board will be available to answer any questions you may have. 

For the School Board, 

 

Mykola Hryckowian, President 


