
 

 

Ласкаво просимо до батьківського порталу 

 

Цей батьківський портал є захищеним онлайн-інструментом, 

універсальною платформою для взаємодії з EECD в ході освітнього 

процесу вашої дитини, від підготовчої школи до 12 класу. Для отримання 

пропозиції реєстрації, поширеної вашим постачальником дитячих послуг, 

потрібен доступ до батьківського порталу. Ви отримаєте пропозицію від 

постачальника в наступних випадках: 

a) Якщо ваша дитина зареєстрована в ліцензованій дитячій установі 

під час впровадження нової системи. 

b) Якщо ваша дитина вперше відвідує дитячу установу. 

c) Якщо ваша дитина на якомусь етапі змінює установи. 

d) Якщо ваша дитина відвідує більше однієї установи. 

Крок 1 – Отримання пропозиції реєстрації від постачальника дитячих послуг 

Ваш постачальник дитячих послуг надіслав вам електронний лист із відомостями щодо 

оформлення догляду за дітьми. Ось ваша пропозиція реєстрації, яка виглядатиме наступним 

чином: 

 

Онлайн-реєстрація 

також стає підґрунтям 

для надання батькам 

знижених тарифів у 

сфері догляду за 

дітьми і допоможе з 

участю в майбутніх 

програмах 

фінансування та 

підтримки в Нью-

Брансвіку. 

 



 

Крок 2 – Збір потрібних відомостей 

Після отримання пропозиції реєстрації від постачальника дитячих послуг ви реєструєте свою дитину 

на батьківському порталі, вводячи наступні дані:  

✓ Ім'я  

✓ Дата народження  

✓ Відомості про Medicare або  

✓ Освітній номер Нью-Брансвіка (NBEN)*  

*Можливо, цей номер у вас уже є, якщо ваша дитина відвідує школу. Його можна знайти в табелі 

успішності вашої дитини. 

 

Крок 3 – Створення облікового запису на батьківському порталі 

Якщо ви вперше відвідуєте портал й у вас немає облікового запису, потрібно його створити, ввівши 

електронну адресу й створивши пароль. Це швидко, безпечно й просто. 

 

 

 

  



 

Крок 4 – Додавання відомостей про дитину 

Виконайте інструкції і введіть ім'я, дату народження і номер Medicare або NBEN дитини. 

Відомості про вашу дитину будуть захищені й у безпеці. 

Керування й обслуговування батьківського порталу здійснює EECD. Це безпечний сайт, доступ до 

облікового запису батьківського порталу має лише його власник, який для цього використовує ім'я 

користувача й пароль. Ваш постачальник дитячих послуг має доступ лише до відомостей, які 

стосуються договору реєстрації. Це відомості, про які ви домовилися з компанією з догляду за 

дітьми, наприклад, кількість днів, упродовж яких ваша дитина буде відвідувати установу й пов'язані 

тарифи. 

 

Крок 5 – Прийняття пропозиції 

Відомості, узгоджені між вами й вашим постачальником дитячих послуг, будуть доступні. У вас 

буде можливість прийняти пропозицію зареєструвати дитину або відхилити її. 

Просимо вас прийняти пропозицію, якщо ваша дитина наразі відвідує ліцензовану дитячу 

установу, щоб ваша дитина прийняла участь в онлайн-реєстрації в процесі її впровадження в 

Нью-Брансвіку. Онлайн-реєстрація дитини знизить адміністративне навантаження компаній, 

створить точне й комплексне відображення учасників ранньої освіти в Нью-Брансвіку, а також 

допоможе батькам і компаніям, які надають дитячі послуги, прийняти участь у майбутніх 

програмах фінансування і підтримки. 

 

 

Вам потрібна допомога? Зверніться до нас. Ми допоможемо. 
Телефонуйте з понеділка по п'ятницю, від 8:30 до 19:30 год. або в суботу від 9:00 до 13:00 год.  

за номером 1-888-762-8600 (безкоштовно) або надішліть електронний лист на адресу 

EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca 


