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MPUE Annual General Meeting

Saturday, October 16, 2021
10:00 AM to 11:00 AM
(Limited Capacity) In person option:
Virtual option
MPUE’s NEW Office Space
Zoom Meeting (Link to be provided upon RSVP)
929 Main Street Winnipeg, Manitoba
RSVP by email copy of the completed form to: mpueinc@mpue.ca
Manitoba Parents for Ukrainian Education (MPUE) would like to invite you to attend the Annual General Meeting (AGM)
to learn about the organization, how we work to build community among the children enrolled in the English-Ukrainian
Bilingual Schools across Manitoba. We also can address any questions and hear suggestions you may have regarding the
English-Ukrainian Bilingual Program.
As a parent or guardian of an English-Ukrainian Bilingual Program student, you are automatically a member of MPUE!
Nominations are being accepted for positions on the MPUE Board of Directors, including:
Executive Committee
Standing Committees
• President
• Recruitment/ Public Relations
• Vice President, Internal
• Fundraising/ Events Coordinator
• Vice President, External
• Advertising / Communications
• Secretary
• English/Ukrainian Translation Specialist
• Treasurer
• Members at Large
The board of directors will always welcome individuals who are passionate about the English-Ukrainian Bilingual
Program and have expertise, a skill to share or an area of interest that they would like to pursue.
MPUE meets virtually the first Tuesday of the month from September to May.
If you or someone you know is interested in a position on the Executive, on a Standing Committee or as a Member at
Large please, contact the MPUE office at mpueinc@mpue.ca Be a part of your child’s education!
Sincerely,

Paulette Monita
President, MPUE
Please reply by Thursday, October 14, 2021 to let us know you can attend:
By sending this completed form by email to mpueinc@mpue.ca
Name of Adult(s) ____________________________________________ Email____________________________
Name of Child(ren)__________________________________________ School ____________________________
Phone Number ________________________ I will attend the AGM:
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Щорічні загальні збори БКСУММ

Субота, 16 жовтня 2021 року з 10:00 до 11:00
(Обмежена кількість учасників) Особиста присутність:
НОВИЙ офісний простір MPUE
929 Main Street Winnipeg, Манітоба
Віртуальна присутність
Zoom Meetin (посилання надається під час відповіді на запитання)
Відповідь надішліть з заповненою формою на електронною адресу: mpueinc@mpue.ca
Батьківський комітет сприяння українській мові в Манітобі (MPUE) запрошує вас на щорічні загальні збори
(AGM), щоб дізнатися про організацію, як ми працюємо над побудовою спільноти серед дітей, які навчаються в
англо-українських двомовних школах по всій Манітобі. Ми також можемо відповісти на будь-які запитання та
почути пропозиції щодо англо-української двомовної програми.
Будучи батьком або опікуном учня англо-української двомовної програми, ви автоматично стаєте членом
MPUE! Приймаються кандидатури на посади в Раді директорів MPUE, зокрема:
Виконавчий комітет
Постійний комітет
• Президент
• Прийом на роботу/ зв'язки з громадськістю
• Координатор збору коштів/ заходів
• віце -президент, внутрішні
• віце -президент, зовнішній
• Реклама / комунікації
• Секретар
• Спеціаліст з англійського/українського перекладів
• Казначей
• Члени в цілому
Рада директорів завжди буде вітати осіб, які захоплені англо-українською двомовною програмою та
мають досвід, вміння ділитися або сферу інтересів, якою вони хотіли б займатися.
MPUE збирається практично в перший вівторок місяця з вересня по травень.
Якщо ви чи хтось із ваших знайомих зацікавлений у посаді у Виконавчій палаті, у Постійному комітеті чи як член
команди, будь ласка, зверніться до офісу MPUE за адресою mpueinc@mpue.ca Станьте частиною освіти вашої
дитини!
З повагою,
Павліна Моніта
Президент, MPUE
_________________________________________________________________________________________________
Будь ласка, надішліть відповідь до четверга, 14 жовтня 2021 року, щоб повідомити нам, що ви можете відвідати
наші збори:
Надіславши заповнену форму електронною поштою на адресу mpueinc@mpue.ca
Ім'я дорослого (ів) __________________________________________ Email____________________________
Ім'я дитини (вихованця) _____________________________________ Школа ___________________________
Номер телефону ________________________ Я буду присутнім на зборах:
Особисто
Онлайн за
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допомогою Zoom

