
    

 
 

February 2023 

 

Dear Parents/Guardians:  

 

Students from grades 1 to 8 receive Ukrainian classes half an hour each day. This is a wonderful 

opportunity for our children to solidify their roots while understanding their heritage that is rich in 

history and tradition.  Fees to the Church are requested to be able to support such a program. Students 

attending grade 1 to 8 are asked for a yearly fee of $300.00 per child. The teacher іs paid through the 

parish office from fees. Payment is to be paid by e-transfer to saintjosaphat@rogers.com include your 

child’s name and grade in the memo. Security question for E-transfer: Capital of Canada?  

Answer: Ottawa. However, we also accept payments by cheque and cash.  Cheque: Made out to "St. 

Josaphat’s School" or cash can be dropped at the St. Josaphat’s School office, at the Cathedral after 

Divine Liturgies on Sunday, or mailed to: St. Josaphat’s Cathedral, 143 Franklin Ave., Toronto, ON  

M6P 3Y9 

 

If you have any questions, please contact Mrs. Halyna at the Church rectory. 

 

Дорогі Батьки: 
 

Оплата за українську програму 

Усі учні від 1 до 8 класів мають щодня урок з української мови та культури. Це чудова нагода 

для наших дітей підсилити та розвивати своє духовне коріння через знання та розуміння 

української мови, культури, історії, традицій, релігії. Щоби підтримати українську навчальну 

програму із вивченням української спадщини, зокрема оплату праці додаткового вчителя з 

української мови, та видатки, пов’язані із цим, за неї потрібно платити.  

 

Усіх батьків учнів від 1 до 8 класу просимо скласти оплату через  церковний офіс у сумі 

$300.00 доларів  за українську програму для однієї дитини за цілий навчальний рік, так як ця 

програма покривається через парафіяльний офіс з батьківських оплат. Оплату можна 

здійснити через E-transfer на e-mail: saintjosaphat@rogers.com   при цьому вказати ім’я Вашої 

дитини та клас, в якому вона навчається; security question for E-transfer: Capital of Canada?  

Answer: Ottawa. 

Просимо чек виписати на  ’’ St. Josaphat’s School ’’, внизу на чеку вказати ім’я Вашої дитини 

та клас, в якому вона навчається та вислати чек поштою до парафіяльного офісу на 

адресу:  St. Josaphat Cathedral ,143 Franklin Ave., Toronto, ON  M6P 3Y9 

Ви можете передати оплату до парафіяльної канцелярії через священників після Св. Літургії в 

неділю, або передати оплату готівкою або чеком через офіс Школи Св. Йосафата.  

Дякуємо за Ваше розуміння і співпрацю, а також тим батькам, які вже заплатили за навчання. 

 

Якщо виникнуть додаткові питання стосовно плати за українську програму звертайтеся, будь 

ласка, до п. Галини в офіс Катедри Святого Йосафата.  

 

        Офіс Катедри  

 St. Josaphat Cathedral 

 143 Franklin Ave. 

 Toronto, ON M6P 3Y9 

 Tel:  416-535-9192 

 www.saintjosaphat.com 

St. Josaphat Cathedral 

Catholic School 
110 Tenth Street,  Toronto, Ontario M8V 3G1 

Telephone: (416) 393-5291   Fax: (416) 397-6296 
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