
Ласкаво просимо до 
Пітерборо!

Посібник для новачків



Цей посібник розроблено New Canadians Center Peterborough

Востаннє це видання було оновлено в листопаді 2021 року

Дякуємо Алвеі Херлінгтон та Матильді ДеБюз, які працювали над створенням цього 
посібника взимку та влітку 2021 року



Ми з повагою визнаємо, що ми знаходимося на території Мічі Саагіг за Договором 20 і 
на традиційній території націй Мічі Саагіг і Чіппева, спільно відомих як Перші нації 
Договору Вільямса, до яких входять: Криве озеро, Гайавата, Олдервіль, острів Скагог, 

Рама , Босолей та землі перших націй острова Джорджина.

Ми з повагою визнаємо, що корінні народи, які підписали договір Вільямса, є 
розпорядниками та опікунами цих земель і вод назавжди і що вони продовжують нести 
цю відповідальність, щоб забезпечити своє здоров'я та недоторканність для майбутніх 

поколінь.

Ми всі – люди Договору.

Визнання землі



Пітерборо — це прекрасне місто для життя та 
вивчення.Тут є багато доріжок і парків, де 
можна насолодитися природою. У місті є багато 
шкіл, продуктових магазинів і культових місць. 
Ви також можете відвідати ресторани, кафе, 
музеї, магазини тощо.

Ласкаво просимо до 
Пітерборо!

Цей посібник можна використовувати на телефоні, 
комп’ютері або роздрукувати, щоб носити з собою під 
час дослідження міста.

Цей посібник може стати провідником до пригоди яку 
ви запам' ятаєте на все життя або, навіть, перетворити 
спільноту Пітерборо на дім.
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Пітерборо розташований у Центральному 
Онтаріо, майже на півдорозі між Торонто та 

Оттавою.

Пітерборо розташований уздовж річки 
Отонабі і відомий як «ворота» до Кавартас.

Кавартас являє собою горбисту місцевість з 
великою кількістю озер, річок і лісів.

Де розташований Пітерборо?

Карта отримана зі сторінки Вікіпедії
 “Provinces and territories of Canada” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_and_territories_of_Canada


Це мапа Пітерборо.
Деякі важливі місця та орієнтири включають: 

Трент Університет та парк і зоопарк Ріверв'ю в північній частині 
міста.

Парк Бівермід та бухта Роджера у східній частині міста.
Кінотеатр Galaxy, автовокзал Simco Street та публічна 
бібліотека Пітерборо в центрі міста.

Меморіальний центр, Канадський музей каное та Лансдаун 
Плейс в південній частині міста. 

Струмок Джексона, регіональний центр здоров’я Пітерборо та 
Флемінг коледж у західній частині міста.

Мапа Пітерборо



Путівник для новачків містить список важливих місць в 
Пітерборо, про які варто знати. Ця мапа призначена для 
того, щоб допомогти новачкам зорієнтуватися та 
ознайомитися з навколишнім оточенням.

На мапі-путівнику вказані місця для: 

● Богослужіння
● Музеї
● Продуктові магазини
● Ресторани
● Парки, поля та корти
● Аптеки та магазини, де можна купити ліки
● Мистецтво та відпочинок

Мапа путівника для новачків

Скануйте або 
клацніть, щоб 

переглянути карту 
довідника для 

новачків

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


Громадський транспорт
Багато жителів Пітерборо покладаються на автобусну 
систему, щоб дістатися на роботу та з роботи, до 
школи, виконувати доручення та спілкуватися.
Існують паперові копії транзитних маршрутів і 
розкладів Пітерборо. Також легко використовувати 
режим громадського транспорту в Google Maps.
На наступних сторінках подано покрокові інструкції 
щодо того, як дістатися автобусом від автовокзалу 
Сімко-стріт (червоне коло) до New Canadians 
Center (жовта зірка).

Скануйте або клацніть на 
веб-сайт Peterborough 

Transit (включаючи 
маршрути та розклади)

Карта отримана з сайту Peterborough Public Transit.

https://www.peterborough.ca/en/city-services/transit.aspx
https://www.peterborough.ca/en/city-services/transit.aspx


Поїдемо на автобусі до NCC
Крок 1: Як дістатися до терміналу

Автовокзал (термінал) Пітерборо розташований за адресою: 190 вулиця Сімко.
Термінал є центральним місцем, де більшість автобусів починають і закінчують свої маршрути.

● Відвідайте службу обслуговування всередині, щоб 
придбати квиток на автобус або поставити 
запитання

● Кожна поїздка коштує $2,75. Для оплати в 
автобусі можна використати монети або придбати 
проїзний квиток у службі обслуговування 
автовокзалу

● Щоб дістатися до NCC, сідайте на автобус 2 на 
південь до Лансдауна

● У терміналі є лавки, на яких можна чекати, якщо 
автобус не прибув до терміналу

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Крок 2: Сідаємо в автобус

Коли автобус під’їжджає, вишикуйтеся біля 
помаранчевого прямокутника на землі 
перед дверима. Водій відкриє двері та 
пропустить пасажирів.

Використовуйте автомат для оплати 
проїзду в автобусі.

Використання проїзного квитка: 
дотримуйтесь стрілки на квитку та 
вставте його в машину. Візьміть 
квиток і сідайте.

Оплата монетами: вставте монети в 
проріз, щоб сплатити за проїзд в 
автобусі в розмірі $2,75  

Якщо ви їдете автобусом вдруге 
протягом 90 хвилин, попросіть у водія 
перепустку, щоб вам не довелося 
платити знову.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Крок 3: Де сісти

Усі місця в автобусі відкриті для всіх, 
але є спеціальні місця, які повинні 
залишатися відкритими для певних 
груп людей.

Blue Priority призначене для всіх з 
фізичними вадами, включаючи людей 
на інвалідних візках або собак-
поводирів.

Black Courtesy призначене для 
літніх людей, вагітних жінок або тих, 
хто має дітей.

Якщо ніхто не сидить на 
першочергових місцях (priority) чи 
місцях ввічливості (courtesy), там 
може сісти будь-хто, але їх потрібно 
віддати тим, хто їх потребує, коли такі 
особи з’являться в автобусі.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Крок 4: Як вийти з автобуса

Поїздка від терміналу до NCC становить 
8 зупинок і приблизно 5 хвилин.

Виходьте на George at Romaine. 
Червоний прямокутник показує, де 
відображаються назви кожної зупинки.

Водій готовий допомогти, якщо ви 
заблукали чи розгубилися.

Натисніть червоний STOP кнопку або 
потягніть за жовті шнури, що висять над 
сидіннями автобуса, щоб попросити 
зупинитися та вийти з автобуса.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Крок 5: Автобусна зупинка до NCC

Натисніть червону кнопку або потягніть за жовтий шнур, коли будете біля зупинки.

Поверніть праворуч на перехресті Romaine та George.

NCC знаходиться в одному кварталі звідти.

Праворуч від вулиці є школа. 
NCC знаходиться зліва. Це займе 1-2 хвилини ходьби.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Крок 6: Прибуття в NCC

Центр нових канадців (NCC) ділиться місцем всередині Об’єднаної церкви Святого 
Джеймса. 

Офіси NCC знаходяться на верхньому поверсі будівлі. 

Двері для входу в будівлю позначені на малюнку нижче.

Вхід до 
NCC

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Продуктові магазини
Покупка продуктів у Пітерборо вперше може бути новим досвідом, коли ви вперше в місті. У 
багатьох країнах свіжі фрукти та овочі, м’ясо, прянощі та молочні продукти закуповуються 
безпосередньо у фермерів. Тут, у Пітерборо, частіше купують усі споживні товари в одному 
продуктовому магазині. Рекомендується брати з собою власні пакети/коробки, коли це 
можливо, оскільки продуктові магазини стягують невелику плату за пластикові пакети.

У Пітерборо є багато великих продуктових магазинів, а також кілька місцевих магазинів.

Не забудьте перевірити Newcomer Guide Map - Мапу путівника для новачків - щоб 
побачити, де розташовані місцеві продуктові магазини.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


Макет продуктового магазину

Великі продуктові магазини, як правило, мають подібне планування. Продукти 
зазвичай стоять біля входу в магазин, а по всьому периметру розкладають товари 
першої необхідності, такі як яйця, молоко, хліб і м’ясо.

Коли ви вперше заходите до продуктового магазину, візьміть кошик або візок, щоб 
переносити продукти по магазину.

Над кожним проходом висять таблички, які вказують, що в цьому проході. У ньому не 
перелічено кожен продукт, але надається загальна категорія продуктів.

Якщо ви щось не можете знайти, ви завжди можете попросити когось із 
співробітників допомогти знайти продукт. Вони знаходяться там, щоб 
допомогти.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.
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Приклад макета продуктового магазину



Продукція: фрукти та овочі

Більші продуктові 
магазини мають 

більший вибір фруктів, 
але у всіх магазинах 

будуть основні фрукти, 
як-то яблука.

Пухкі фрукти або овочі, 
як-от яблука, зелені боби 
чи інші, можна помістити 
в пластикові чи паперові 

пакети, які можна 
придбати в магазині.

Листова зелень, така 
як капуста, шпинат, 
мангольд і салат, 

зазвичай доступна в 
пучках.

Сухофрукти можна 
знайти в розділі 

продуктів, також як 
деякі горіхи та 

насіння.

Усі фото надано Алвеєю Херлінгтон. Фото пластикового пакета надано Матильдою ДеБюз.



Хліб і м'ясо

Деякі магазини продають свіжу 
рибу, але більшість - 

заморожену рибу та м’ясо.

У деяких великих продуктових 
магазинах є халяльне м’ясо. 

Можливо, його важко знайти, тому 
зверніться за допомогою до 

співробітника.

У деяких продуктових магазинах 
є пекарня, але готовий хліб у 

магазині буде завжди. 

У розділі хліба є лаваші, наани, 
коржики та інші лепешки.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



У розділі холодильника 
для натуральних 

продуктів будуть йогурти 
та кефір з поживними 

речовинами.

Йогуртові продукти та 
яйця знаходяться в 
молочному відділі.

Тут багато різних сортів 
масла і маргарину.

Молоко поставляється в 
пластикових пакетах, а 
також в картонних 

коробках. Немолочне 
молоко також доступне в 
розділах молочної або 

натуральної їжі.

Молочні продукти

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Масла, спеції та соуси

Різні олії для приготування 
їжі та смаження 

продаються в кожному 
продуктовому магазині.

Попередньо подрібнені спеції та 
суміші прянощів можна знайти в 

поліетиленових пакетах або скляних 
пляшках.

Тут є також пасти та соуси 
до багатьох різноманітних 

страв.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Зерно, макарони та боби

Білий рис, коричневий рис, 
басматі, рис швидкого 

приготування та багато іншого 
можна знайти як у великих, так і 

в маленьких пакетах.

Квасолю можна придбати як в 
консервованому, так і в 
сушеному варіанті.

Макарони, локшину та інші сухі 
крупи можна знайти в достатку 
в усіх продуктових магазинах.

Фото макаронних виробів отримано з www.italymagazine.com. Інші фотографії надано Алвеєю Херлінгтон.

http://www.italymagazine.com


Випічка

Борошно та кукурудзяна крупа регулярно продаються в багатьох продуктових 
магазинах.
Розпушувач, харчова сода, дріжджі та шортенінг містяться у випічці разом із білим та 
коричневим цукром. Існують також коробкові суміші, які дешево використовують для 
випікання таких виробів, як торти, брауні або кекси.



Заморожені продукти

Розділ заморожених продуктів 
наповнений безліччю 
різноманітних продуктів. 
Заморожені фрукти та овочі 
часто недорогі в порівнянні зі 
свіжими продуктами. 

Хоча заморожені обіди (піца, 
лазанья тощо) можуть бути 
дуже зручними, вони не завжди 
є найбільш поживним вибором.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Інші предмети

Сік можна знайти в 
холодильнику та в відділі 

з напоями.

Багато сортів кави та чаю 
також можна знайти у відділі 

з напоями.

Іноді в розділі 
безалкогольних 
напоїв буде 

невеликий вибір 
соків і газованих 

напоїв з усього світу.

Кокосове молоко i 
згущене молоко 
часто можна 

зустріти в зоні для 
випічки або поблизу 

неї.

Поруч із гастрономією 
можна знайти хумус та 
інші соуси та спреди.

Упаковані горіхи та насіння 
легко доступні.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Товари для дому та гігієни

Більшість магазинів 
продають мило, засоби для 
миття тіла, дезодоранти та 
деякі засоби для волосся.

Туалетний папір, 
серветки, пелюшки та 
інші товари для дому 
можна купити тут.

Зубні щітки та пасту 
можна придбати в 

продуктових магазинах.

У більшості продуктових 
магазинів є запаси 
продуктів для 

менструації, включаючи 
прокладки, тампони та 
менструальні ковпачки.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Аптека

У деяких великих продуктових магазинах Пітерборо є аптека. В 
аптеці люди можуть замовляти ліки за рецептом від лікаря. В 

аптеці також продаються ліки для дітей і дорослих, такі як Адвіл 
(ібупрофен) і Тайленол (ацетамінофен).

Дуже важливо запитати у фармацевта, якщо є якісь питання 
щодо ліків.

Зверніться до Newcomer Guide Map щоб побачити, де 
знаходяться інші аптеки та магазини ліків.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


Оформлення та оплата товарів
Коли ви готові оплачувати покупки, є два різні варіанти: 
самостійна оплата товару (self-checkout) та оплата за 
допомогою касира (assisted checkout).

Самостійна оплата товару (Self-checkout):
● Скануйте предмети самостійно
● Платіть дебетовою або кредитною карткою
● Це може бути швидше, але легко помилитися

Оплата за допомогою касира (Assisted checkout):
● Підходить для купівлі великої кількості речей або коли 

англійська не є рідною мовою клієнта
● Плати готівкою, дебетовою або кредитною карткою
● Це може бути повільніше, але цей спосіб може бути 

легшим для вас  

Assisted Checkout

Self Checkout

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Перевіряння

1. Покладіть предмети на стрічку 
конвеєра.

2. Касир сканує кожний предмет, щоб 
додати вартість.

3. Загальну суму скаже касир – це 
також буде видно на екрані.

4. Касир запитає, чи потрібні 
поліетиленові пакети – пакети 
коштують кілька додаткових 
центів.

5. Після оплати запакуйте всі 
продукти в пакети.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



 Фермерські ринки Пітерборо
У Пітерборо також є багато фермерських ринків, де місцеві 
продавці та фермери продають свіжі продукти, приготовлену їжу, 
хлібобулочні вироби та навіть мистецтво та інші вироби ручної 
роботи.

Поширені товари, які продаються на фермерських ринках 
Пітерборо, включають:

● Свіжі та локально вирощені фрукти та овочі
● М'ясо з місцево вирощених тварин
● Продукти тваринного походження, включаючи молоко та 

яйця
● Випічка та їжа з місцевих ресторанів
● Мед, кленовий сироп, желе та варення
● Маски, свічки, мило

Скануйте або клацніть, 
щоб отримати 

інформацію про місцеві 
фермерські ринки

Photos are taken from the Facebook pages of Peterborough Farmers Market in downtown Peterborough, Peterborough Farms Market and the Peterborough Regional 
Farms Market.

https://localfoodptbo.ca/farmers-markets/


Зручні магазини
Зручні або кутові магазини – це швидке «єдине 
вікно», тобто магазини які пропонують основні 
продукти.

Зручні магазини часто мають червоні вивіски або 
розташовані на заправках.

Зручні магазини  часто продають:

● Закуски
● Безалкогольні напої/газовані/поп
● Основні предмети особистого здоров'я
● Журнали та газети

Фото надано Алвеєю Херлінгтон. 



Доларові та вигідні магазини

Доларові магазини – це ще один тип 
«вигідних магазинів», де можна придбати 
широкий асортимент товарів за дуже 
низькими цінами. Ці магазини зручні, але 
продають продукцію низької якості.

У цих магазинах ви знайдете товари для 
мистецтва, контейнери, картки, ігри, 
іграшки, товари для домашніх тварин, 
основні продукти харчування, кухонне 
приладдя тощо.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Торговий центр Lansdowne Place

Lansdowne Place — найбільший торговий центр 
Пітерборо. Тут є понад 50 магазинів, включаючи 
продуктовий магазин і фуд-корт.

Більшість магазинів у торговому центрі — це магазини 
одягу чи взуття, але є багато магазинів, які продають 
усілякі речі, як-то телефони та електроніку, відеоігри, 
косметичні засоби, іграшки та подарунки тощо.

Відскануйте або 
клацніть, щоб знайти 
веб-сайт і каталог 
магазинів торгового 

центру

Головне фото надано Алвеєю Херлінгтон. Нижнє фото отримано з  https://www.instagram.com/lansdowneplace/    

https://www.lansdowneplace.com/stores
https://www.instagram.com/lansdowneplace/


Ресторани

У Пітерборо є великий вибір смачної їжі, причому їжа представляє понад 20 різних 
країн. Є багато доступних місць, а також ресторанів, які продають халяльну, 

вегетаріанську та навіть веганську їжу.

Подивіться на Мапу путівника для новачків щоб побачити, де розташовані деякі 
ресторани та продовольчі магазини.

Скануйте або клацніть, 
щоб переглянути місцеві 
ресторани в центрі міста

https://theboro.ca/category/great-eats/


Мексиканський 
ресторан La Mesita

Мексиканський 
ресторан La 
Hacienda

Карибська кухня з 
острівним кремом

Доступна ціна 12,00 
доларів або менше за 

їжу

Халяльні варіанти

Вегетаріанські/вега
нські варіанти

Доступні продукти Нічна кухня Піцерія
Ресторан 

близькосхідної кухні 
Ariyana



Тайська кухня Жасмин

Справжня тайська кухня Просто тайський

Ханойська в'єтнамська кухня



Корисні продукти від 
George International 

Foods

Африканська місія - 
зростання ринку та 

продуктів харчування

Китайська 
бакалія МінхаІндійський Павич INC.

Продовольчий 
магазин

Британський 
магазин



Даунтаун Пітерборо (Downtown Peterborough) є центром міста. 
Багато послуг і зручностей можна знайти в центрі міста. Центр міста 
означає прямокутник міста між Уотер-стріт, Ейлмер-стріт, Брок-стріт і 
Шербрук-стріт.

Центр міста Пітерборо

Фото зверху на центр міста з  www.peterborough.ca. Фото праворуч надано Алвеєю Херлінгтон.

http://www.peterborough.ca


Шопінг у центрі міста

На перетині Сімко і Джорджа знаходиться Пітерборо-сквер, невеликий торговий 
центр. На площі є невеликий фуд-корт, кілька магазинів одягу та сувенірних 
магазинів.

Магазини в центрі міста продають широкий вибір речей від одягу та взуття до книг, 
іграшок та ігор.

Відскануйте або 
клацніть, щоб 

переглянути список 
підприємств у центрі 

міста

Фото зліва надано Алвеєю Херлінгтон. Фото праворуч надано Матильдою ДеБюз.

https://theboro.ca/category/shop/


У Пітерборо цілий рік є багато цікавих сімейних справ і місць, які варто 
відвідати.

Ви можете відвідувати музеї та художні галереї, брати книги в бібліотеці, 
займатися спортом або вирушати на пікнік в одному з численних парків або 
відвідувати популярні заходи міста.

На наступних сторінках ми виділимо деякі з цих захоплюючих місць
і те, що ти можеш зробити!

Дивіться Мапу-путівник для новачків, щоб дізнатися розташування місцевих 
галерей та музеїв.

Чим зайнятися & Місця для відвідування в 
Пітерборо



Публічна бібліотека Пітерборо є дуже важливою частиною міста. У 
бібліотеці кожен може:

● позичати книги
● користуватися комп’ютером і друкувати
● доступ до ресурсів для дітей і дорослих, включаючи події та заходи

Бібліотека має два відділення: центральне відділення та філія DelaFosse. 
Центральне відділення знаходиться всього в 2 хвилинах ходьби від 
автовокзалу.

Скануйте або клацніть 
на веб-сайт публічної 
бібліотеки Пітерборо

Публічна бібліотека Пітерборо

Фото бібліотеки надано Алвеєю Херлінгтон.

https://www.ptbolibrary.ca/en/index.aspx


Всередині бібліотеки

У нижньому поверсі бібліотеки є 
розділ, присвячений дітям. Тут є комп’
ютери, обладнані відповідними за 
віком програмами, організовані 
ремесла та заняття для будь-якого 
віку. Є фільми та компакт-диски для 
дітей та дорослих.

Будь-хто може безкоштовно орендувати навчальні 
кімнати, люди можуть зареєструватися та 
користуватися комп’ютерами. У бібліотеці є 
багато місць, де можна посидіти.



Художня галерея Пітерборо сповнена творів мистецтва, які 
можна побачити для публіки. У Художній галереї також є класи, 
де діти та дорослі можуть розвивати свої знання з 
образотворчого мистецтва.

Вхід у галерею безкоштовний, але вони приймають 
пожертви.

Відскануйте або 
натисніть, щоб 

переглянути веб-сайт 
галереї.

Художня галерея Пітерборо

Головне фото надано Алвеєю Херлінгтон. Нижнє фото взято з веб-сайту Художньої галереї Пітерборо.  

https://agp.on.ca/


Музей і архів Пітерборо

Відскануйте або 
клацніть на веб-

сайт музею

Музей і архів Пітерборо — це музей, який повинен 
відвідати кожен новачок!

Цей музей пояснює історію корінних жителів землі 
під назвою Ногодзіванонг (Пітерборо). Тут також є 
експонати, які показують перших ірландців-
новачків і все, що прибульці зробили, щоб 
перетворити Пітерборо в місто, яким він є зараз.

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/museum-and-archives.aspx


Канадський музей каное

Скануйте або 
клацніть на веб-сайт 
Канадського музею 

каное

Канадський музей каное є національним історичним місцем. Тут 
представлено понад 100 каное та байдарок і багато інформації про те, що 
робить каное таким особливим для канадців. Цей музей ідеально підходить 
для відвідування дітьми та сім’ями.

Вхід:
● Дорослий - 12 доларів
● Студенти та пенсіонери - 9,50 доларів
● Сім'я - 30 доларів
● Учасники та діти до 5 років - безкоштовно

*Будь ласка, перевірте веб-сайт, оскільки ціни 
можуть змінитися.

Головне фото надано Алвеєю Херлінгтон. Нижнє фото взято з вебсайту Canoe Museum's   

https://canoemuseum.ca/
https://canoemuseum.ca


Живий музей будинку Хатчісона

Скануйте або 
клацніть, щоб 
знайти веб-сайт 

Hutchison 
House.

Будинок Хатчісона (Hutchison House) — це 
живий історичний музей. Будинок був побудований 
в 1837 році і є одним з найстаріших будинків з 
вапняку в Пітерборо. Будинок був збережений, щоб 
дати погляд на життя протягом 1800-х років.

У літні місяці там подають шотландський чай, який 
включає булочки, варення, збиті вершки, вівсяні 
коржі, а також чай, лимонад або холодний чай.

Вхід у музей коштує 5 доларів для дорослих і 2 
доларів для студентів (6-18). Дітям до 5 років вхід 
безкоштовний.

*Будь ласка, перевірте веб-сайт, оскільки ціни можуть 
змінитися.

http://www.hutchisonhouse.ca/


Парк і зоопарк Рівервью
Парк і зоопарк Пітерборо Ріверв’ю – чудове місце для 
відвідування, особливо влітку, і БЕЗКОШТОВНО. Тут 
налічується понад 150 тварин і понад 40 видів від змій і 
крокодилів до видрів і павукових мавп.

У зоопарку також є мініатюрний поїзд, маршрут якого складає 2 
км. Це коштує 2 долари на людину. Це веселий та унікальний 
досвід, який чудово підходить для сімейного відпочинку.

 Автобусами №2, №3, №6 та №8 можна дістатися до зоопарку.
Відскануйте або 
натисніть, щоб 
знайти веб-сайт 

зоопарку.

Фотографії, отримані з Riverview Park & Zoo’s вебсайту.  

https://www.riverviewparkandzoo.ca/en/index.aspx
https://www.riverviewparkandzoo.ca/en/index.aspx


Інші розваги у Пітерборо

Окрім дослідження пішохідних та велостежок, парків та озер або веселощів удома, у Пітерборо є ще декілька варіантів 
розваг, як-то скелелазіння чи міні-гольф.

Через пандемію доступ до деяких з цих атракцій обмежений або заборонений.

Лазертаг Zap Attack 
пропонує гру, в якій гравці 
стріляють 
інфрачервоними лазерами 
або долають смугу 
перешкод зі світловими 
променями.

Сімейний розважальний 
центр Milltown Mini 
Golf має веселе поле для 
міні-гольфу на 18 лунок, 
кам’яну стіну, клітки для 
ватина тощо.

Центр скелелазіння – це 
критий тренажерний зал 
для скелелазіння. Він має 
ряд рівнів складності для 
всіх здібностей.

У Канадському парку 
динозаврів можна 
побачити динозаврів, 400 
рептилій з усього світу та 
100 крокодилів, алігаторів 
та кайманів.



Одна додаткова особлива розвага, унікальна для 
Пітерборо, - це Musicfest. Протягом усього літа 
щосереди та п’ятниці ввечері Мьюзікфест проводить 
БЕЗКОШТОВНИЙ концерт на відкритому повітрі в 
парку Дель Крарі. Для участі не потрібні квитки. 
Просто прийдіть у парк зі стільцем або ковдрою та 
насолоджуйтесь музикою.

Якщо ви не впевнені, чи варто приєднатися до великої 
юрби, навколо Маленького озера є багато тихих місць, 
де можна постелити ковдру чи поставити крісло.

Пітерборо Мьюзікфест



Богослужіння
Пітерборо має багато місць для поклоніння під різними 
конфесіями. У Пітерборо проживає велике християнське 
населення, а це означає, що є багато варіантів, коли справа 
доходить до християнських церков. Тим не менше є також 
мечеть, синагога та інші місця.

Перевірте, де розташовані деякі місцеві культові місця на 
Мапі для новачків.

Нижня ліва фотографія взято з веб-сайту Мусульманської релігійної асоціації Каварта. Фото внизу праворуч отримано з веб-сайту Єврейського 
громадського центру Пітерборо.



Охорона здоров'я
Усі резиденти або громадяни Канади, які мають медичну картку, мають право на безкоштовну 
медичну допомогу в Канаді. Співробітники NCC можуть надати інформацію щодо отримання 
медичної картки та допомогти новачкам зв’язатися з сімейним лікарем чи медичною сестрою.

Однак сімейні лікарі – не єдиний варіант медичної допомоги. Інші варіанти, доступні в 
Пітерборо, включають:

Клініка Lansdowne Place Walk-In
● 769 Борден Авеню, автобус № 2

Клініка Пітерборо
● 26 Хоспітал Драйв, автобус № 4

Добрі лікарі Пітерборо
●  1625 Шербрук Стрит, автобус № 6



Регіональний центр здоров'я Пітерборо - Лікарня

Якщо ви йдете до лікарні на звичайний прийом або 
відвідати когось, увійдіть через головний вхід. Автобуси 
№4 і №8 прямують прямо до вхідних дверей лікарні.

У лікарні також є відділення невідкладної допомоги, де 
кожен може отримати невідкладну допомогу. До відділення 
невідкладної допомоги лікарні є окремий вхід . Він чітко 
позначений великими червоними знаками

Фото надано Алвеєю Херлінгтон.



Флемінг Коледж 

Fleming College це навчальний заклад, який 
готує студентів різним професіям і життєвим 
навичкам.

Fleming College має гарний кампус. Будь-
хто може замовити тур, щоб «побути студентом 
на один день».

Відскануйте або 
клацніть на веб-
сайт коледжу.

Фотографії люб'язно надані Алвеєю Херлінгтон.

https://flemingknights.ca/facilities/trails/


Зони на відкритому повітрі у Флемінг 
коледжі

Fleming College має красиву лісисту місцевість для піших прогулянок і досліджень. Флемінг має 
понад 5 км стежок, які проходять по всьому кампусу, які відкриті для громадського користування.

Кілька автобусів їздять до та навколо кампусу Флемінга, що робить його доступним місцем для 
вивчення.

Фотографії люб'язно надані Матильдою ДеБюз.



Трент університет
Трент університет – це навчальний заклад, 
який навчає студентів багатьом галузям.

Трент університет має гарний кампус прямо 
на березі річки. Басейн, тренажерний зал, 
бібліотека та інші об'єкти є відкритими для 
загального користування.

Головне фото надано Алвеєю Херлінгтон. Нижнє фото надано Матильдою Дебюз. 



Відкриті майданчики у Трент університеті

У кампусі Трент є 11 різних природних територій. Тут є як 
легкі, і складні маршрути для піших прогулянок.

До всіх природних зон Трента легко дістатися громадським 
транспортом: автобус 2, автобус 3, автобус 6, автобус 7, 
автобус 8 і автобус 9 можна використовувати щоб дістатися 
кампусу.

Скануйте або 
клацніть, щоб 

переглянути карту 
природних зон 

Трента.

Ліву фотографію надано Матильдою ДеБюз. Праве фото надано Алвеєю Херлінгтон. 

https://www.trentu.ca/natureareas/guide


Зима

У Канаді зимовий сезон починається в листопаді і 
закінчується в березні.

У Пітерборо температура коливається від 0 до -30 
градусів за Цельсієм.

Зимова погода може бути небезпечною як для 
фізичного, так і для психічного здоров’я, але є багато 
способів як зробити зимовий сезон стерпним і навіть 

веселим.

Нижнє фото надано Матильдою Дебюз.



Що носити взимку

Ключ до насолоди зимою – це залишатися в теплі. Теплий 
водонепроникний і вітронепроникний верхній одяг надзвичайно 
важливий, а також шари теплого одягу під ним. На наступній 
сторінці наведено приклади того, що ви повинні носити.

Основні ризики канадських зим:
● Холодний вітер
● Лід і чорний лід
● Обмороження
● Сильні снігопади та хуртовини
● Морозний дощ і ожеледиця

Скануйте або клацніть, 
щоб отримати додаткову 

інформацію про ці 
погодні умови

Фотографії люб'язно надані Матильдою ДеБюз.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/seasonal-weather-hazards/be-prepared-for-winter.html


Капелюхи, кепки та шапочки
● Головні убори – найважливіша частина зимового гардеробу. Вони зупинять вихід тепла з голови і 

захистять вуха від обмороження. Капелюхи - кращий варіант, ніж капюшон.

Шарфи, баффи або інші покриття для шиї
● Шарфи та інші шийні покриви захищають шию від вітру та холоду.

Рукавички та рукавиці
● Рукавички та рукавиці важливі для захисту рук і пальців від обмороження та холоду.

Вітрозахисне та водонепроникне пальто
● Осінні та весняні куртки недостатньо теплі для вітру при температурі  -20 градусів  C. Більшість пальто 

мають бирку, яка вказує, для якої температури вони підходять.

Штани і сорочки з довгими рукавами або термо/довга білизна
● Довга білизна може захистити руки і ноги від холоду. Дорослі, які вирішили  не носити снігові штани, 

можуть розглянути можливість носити їх, проводячи багато часу на свіжому повітрі.

Снігові штани
● Незамінні під час будь-яких заходів на свіжому повітрі. Дуже рекомендуються для дітей.

Зимові чоботи
● Зимові чоботи зберігають ноги в теплі і сухості від холоду, а також забезпечують зчеплення з льодом - є 

шипи для льоду або приводи, які можна придбати окремо і прикріпити до черевиків для додаткового 
зчеплення з льодом. Подумайте про те, щоб носити теплі або товсті шкарпетки, щоб захистити пальці ніг 
і стопи від обмороження.



Зимові заходи на свіжому повітрі

Низькі температури взимку приносять сніг і лід, які 
відкривають нові можливості для розваг для будь-
якого віку. Вихід на вулицю, щоб повеселитися на 
снігу, відмінно впливає на фізичне, емоційне та 
психічне здоров’я.

Проводити час на свіжому повітрі взимку може бути 
весело, оскільки є багато заходів, у яких можна взяти 
участь, як-то:

● Катання на лижах і сноуборді
● Катання на снігоступах
● Катання на ковзанах і хокей
● Бій сніжками
● Побудуйте снігову фортецю або сніговика

Фотографії катання на лижах і катання на лижах надано Матильдою Дебюз. Фото сніговика надано Алвеєю Херлінгтон.



Катання на ковзанах є дуже популярним і веселим заняттям для людей 
різного віку в Канаді. У Пітерборо є безкоштовні відкриті ковзанки по 
всьому місту, а також закриті ковзанки, за які потрібна невелика плата 
(зазвичай близько 2 доларів з людини).

Канал біля шлюза підйомника наповнений водою і утримується містом 
взимку для громадського користування. Коли лід безпечний для 
використання, там вивішений зелений прапор, але якщо катання 
небезпечне, там вивішений червоний прапор.

Купівля нових ковзанів може обійтися дуже дорого. Купити ковзани б/у 
в Пітерборо можна онлйн через:

● Chumleighs
● Rebound skates and golf
● Fontaine Source For Sports
● Ontario Buy and Sell Скануйте або клацніть, щоб 

переглянути список 
ковзанок у Пітерборо та 

Кавартасі.

Катання на ковзанах 

http://www.chumleighspeterborough.ca/
http://www.reboundskatesandgolf.com/
https://www.sourceforsports.ca/en-CA/Stores/64-Fontaine-Peterborough-Source-For-Sports.aspx
https://www.varagesale.com/peterborough-s-everything-swap-buy-on/c/sports-fitness
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/skating.aspx


Катання на санках є одним з найпопулярніших зимових заходів у 
Канаді. Це передбачає ковзання зі сніжного пагорба на санчатах або 
санках. У Пітерборо є кілька дійсно чудових місць для катання на 
санках.

Під час катання на санках важливо пам’ятати про заходи безпеки, 
оскільки іноді це може бути швидким і небезпечним.

● Знайдіть пагорб, який має довгу рівнину внизу, щоб було де 
ковзати до зупинки

● Уникайте пагорбів, які закінчуються біля вулиці або стоянки
● Уникайте пагорбів, які закінчуються біля водойм, дерев, 

парканів чи інших перешкод
● Завжди тримайте руки і ноги всередині саней
● Зкотитися з саней, якщо вони не зупиняються
● Піднімаючись по схилу пагорба, залиште середину 

відкритою для інших санчат

Катання на санках 

Головне фото надано Матильдою Дебюз. Фотографії дна взяті з веб-сайту Canadian Tire.



Іноді, коли надворі дуже низька температура, хуртовина або навіть 
ожеледиця, розумний вибір – залишатися всередині приміщення і бути в 
теплі.

У ті дні, коли температура нижче -20 або дуже сильний вітер, заняття в 
приміщенні є ідеальним способом розважитися взимку. Ось кілька ідей 
зимових заходів у приміщенні, які ви можете спробувати.

● Настільні ігри
● Мистецтво і ремесла
● В’язання, шиття або гаптування
● Перегляд фільмів або телепередач
● Приготування їжі та випічка

Заходи в приміщенні

Фото надано Матильдою Дебюз.



Сезонний афективний розлад

Сезонний афективний розлад (САР) також відомий як зимовий блюз, 
сезонна депресія та літня депресія. САР зазвичай викликано зміною 
сонячного світла та тривалості дня. Зими, як правило, темні, і ця проста 
нестача сонячного світла може негативно вплинути на настрій будь-кого.

Новоприбулі можуть відчути САР протягом перших кількох зим в 
Канаді. NCC може допомогти підключити новачків до місцевих 
ресурсів, які можуть допомогти вирішити подібні проблеми.

Скануйте або клацніть, щоб 
знайти місцеві, провінційні 
та національні служби 
підтримки психічного 

здоров’я

Інфографіка SAD отримана з https://www.calmsage.com/
. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yGqfcTLpnBTk0jdn3T2gdAcm6Xwli6sxT8GO48U7lM/edit?usp=sharing


Літо

В Онтаріо літо триває з червня по вересень.

У Пітерборо не дивно, коли температура коливається від 14 до 
30 градусів за Цельсієм. Але коли висока вологість, то може 
бути ще спекотніше - від 28 градусів до 35 градусів за Цельсієм.

Використовуйте літо якнайкраще, коли воно тут, тому що зими в 
Канаді можуть бути довгими й темними.

Фото надано Матильдою Дебюз.



Літня безпека

Хоча в Онтаріо не найспекотніше літо в світі, спека, 
ультрафіолетові промені та якість повітря можуть бути 
небезпечними. Важливо використовувати 
сонцезахисний крем (взимку також використовуйте 
його), навіть якщо є хмари.

Протягом літа, особливо під час активного відпочинку, 
пам’ятайте про наступне:

● Пийте багато води
● У дуже спекотні дні не залишайте дітей або 

домашніх тварин в автомобілі одних
● Робіть перерви під час роботи в спеку на вулиці

Інфографіка сонцезахисного крему взята з веб-сайту уряду Канади.



Комахи та тварини

В Онтаріо немає великої кількості небезпечних істот, але є 
кілька, про які слід знати:

Кліщі
● Кліщі переносять хворобу Лайма, яку важко 

діагностувати та лікувати.

Комарі
● Вірус Західного Нілу рідко зустрічається в Онтаріо, 

але ж ним  можна заразитися від укусів комарів.

Койоти, єноти інші дикі тварини
● Дикі тварини можуть переносити і поширювати сказ 

на людей при укусах або контакті людини зі слиною 
інфікованих тварин.

Оси та інші жалючі комахи
● Укуси оси доставляють незручність, і це досить 

поширене явище.

Скануйте або клацніть, 
щоб отримати 

додаткову інформацію 
про здоров’я на вулиці.

Фотографії, отримані з Google’s Free Use Image Bank. 

https://www.ontario.ca/page/outdoor-health


Кліщі та хвороба Лайма

Кліщі стають все більшою проблемою в Пітерборо та Кавартас. 
Важливо знати, що це таке і що робити, якщо ви виявили укус від 
одного.

Чорноногий кліщ – це маленькі комахи, які живуть на ділянках високої 
трави, тому важливо носити довгі штани, якщо ви збираєтеся в похід 
або гуляти в цих місцях.

Кліщі можуть викликати хворобу Лайма, яку в Канаді важко 
діагностувати та лікувати.

Скануйте або клацніть, щоб 
отримати додаткову 

інформацію про кліщів і 
хворобу Лайма.

“"Робіть і не робіть" інфографіка отримана з веб-сайту Orvis. «Давайте націлити на Лайм!» оголошення, отримані з веб-
сайту уряду Онтаріо.

https://www.ontario.ca/page/lyme-disease


Літні заходи

Літні дні в Онтаріо довгі, дають багато часу для розваг на вулиці. У літні місяці є багато видів 
спорту, ігор та заходів на свіжому повітрі, з можливістю використання парків Пітерборо та 
пляжних майданчиків, пікніків, садівництва тощо.

Спробуйте нові види діяльності, як-то фарбування тканин методом скручування (Tie dye), 
повітряні кульки або навіть збір ягід (є кілька місцевих ферм, де люди можуть збирати ягоди).

Фото сорочки Tie dye надано Матильдою Дебюз. Фотографії водних повітряних куль і ягід, отримані з Google Free Use 
Image Bank. 



Плавання в закритому басейні

У Пітерборо є три закритих басейни, кожен з яких має 
спеціальну сімейну знижку для великих груп, а також 
доступні денні абонементи та заняття з плавання для 
дітей та дорослих.

Скануйте або клацніть, щоб 
знайти оздоровчий центр 

Пітерборо - the 
Peterborough Wellness 

Centre.

Скануйте або 
клацніть, щоб знайти 
веб-сайт YMCA.

Скануйте або 
клацніть, щоб знайти 

веб-сайт Trent 
Aquatics Program.

https://ymcaofceo.ca/aquatics/
https://www.trentu.ca/athletics/programs/aquatics-programs
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/sport-wellness-centre.aspx


Безпека на воді

На жаль, у Канаді новачки мають більший ризик 
потонути. Станьте компетентним і хорошим 
плавцем, перш ніж планувати проводити багато 
часу у воді або біля неї. У Пітерборо є кілька місць, 
де пропонують уроки плавання як для дітей, так і 
для дорослих.

Інфографіку отримано з веб-сайту CBC.   

https://www.cbc.ca/liverightnow/tips-and-articles/explore-canada/water-safety.html


Пляжі та плавання на відкритому просторі

Охолодження у воді або веселий день проведений з іграми на пляжі, є 
гарними способами подолати спеку влітку. Пітерборо не знаходиться 
близько до океанів, але тут є кілька прекрасних озер і річок, якими 
можна насолоджуватися.

Beavermead Park і Rogers Cove - це обидва невеликі пляжі в 
Пітерборо на березі Літл-Лейк.

У Кавартасі є багато місць для доступу до річок і озер. Можна 
насолодитися гарними місцями для купання вздовж річок Отонабі та 
Індіан.

Пляж Лейкфілд на озері Катчеванука розташований у 20 хвилинах їзди 
від Пітерборо. Сенді-Лейк, поблизу Бакхорна, є прекрасним пляжем 
приблизно у 40 хвилинах їзди від Пітерборо.

До пляжу Кобург 50 хвилин їзди. Він розташований на озері Онтаріо, і 
це прекрасний піщаний пляж.

Верхнє фото отримано з сайту  The Star. Нижня фотографія надана Матильдою ДеБюз.  

https://www.thestar.com/local-peterborough/news/2021/06/14/sandy-beach-sees-covid-crackdown-by-opp-4-things-we-learned-from-peterborough-public-health-today.html


Протягом усього літа в Пітерборо відкриті п’ять 
водяних майданчиків і чотири басейни під 

наглядом для дітей.

Splash pads - це невеликі водні ігрові 
майданчики, що складаються з спринклерів і 

фонтанів. Діти різного віку люблять грати у воді, 
щоб охолодитися в спекотний день.

Скануйте або клацніть, 
щоб переглянути список 
усіх міських водяних 

майданчиків і басейнів.

Скануйте або 
клацніть, щоб 
переглянути 

список пляжів у 
Кавартасі

Сплески та бризки

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/beaches-wading-pools-and-splash-pads.aspx
https://thekawarthas.ca/explore/beaches/


Велосипедні доріжки
У Пітерборо є розгалужена мережа стежок, які проходять 
через Джексон Парк, центр міста і навіть уздовж річки 
Отонабі до Лейкфілда.

Маршрути, які можна використовувати як веломаршрути – це 
зручний спосіб їздити на роботу чи школу без необхідності 
мати справу з транспортним потоком. Вони також підходять 
для розважальних заходів, таких як біг або прогулянка.

У вітальному пакеті NCC є три брошури про їзду на 
велосипеді в Пітерборо.

Скануйте або клацніть, 
щоб переглянути карту 
місцевих велосипедних 

трас.

Головне фото надано Матильдою Дебюз.   

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/trails.aspx


Громадські парки

У Пітерборо є безліч громадських парків, де кожен може 
насолоджуватися. По всьому місту є багато парків із 
різноманітними об’єктами та атракціонами. У деяких парках є 
туалетні кімнати, паркінг, ігрові споруди, майданчики, корти, поля 
тощо.
На наступних кількох сторінках ми познайомимо вас з деякими з 
найбільш популярних парків Пітерборо.

Скануйте або клацніть, 
щоб переглянути 
інформацію про 
громадські парки.

Ви також можете подивитися the 
Newcomer Guide Map про 
розташування всіх парків Пітерборо.

https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/parks-and-trails.aspx
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing


Beavermead Park - це великий регіональний парк, який 
має достатньо місця для багатьох заходів. Через нього 
проходить велосипедна стежка. Цей парк є популярним 
місцем для відпочинку та ігор навесні, влітку та восени. Тут 
є:

● Ігровий майданчик з доступними функціями
● Пляж
● Футбольні поля
● Майданчики для пляжного волейболу
● Павільйон
● Спортивний зал на відкритому повітрі
● Доступ до Trans Canada Trail

Парк Бівермід - Beavermead Park



1

2

3

4
1. Сядьте на автобус 7 до Марсдейл 

(Marsdale) на автобусній зупинці 
Ашбурхам (Ashburnham).

2. Навпроти стоянки знаходиться 
магазин Mister Convenience.

3. Ідіть на захід до перехрестя та 
дотримуйтесь вказівників, щоб 
перейти вулицю.

4. Керуйтеся вказівником на 
Beavermead Park. До парку йдіть 
пішохідними стежками.

Як дістатися до Парк Бівермід 
(Beavermead Park)



● Пляж – під спостереженням 
рятувальників протягом літніх місяців

● Ігровий майданчик з гойдалками
● Бризок
● Громадські ванні кімнати
● Безкоштовна автостоянка

Бухта Роджера - Roger’s Cove

Бухта Роджера є тихішою альтернативою 
Парку Біермід. Ця бухта розташована в 
декількох хвилинах ходьби по стежці від 
Бівермід, але це менший парк який лежить 
уздовж Малого озера і має лавки та столи для 
пікніка.



Nicholls Oval — це великий парк, де знаходиться регбі-клуб Пітерборо Паганс. У парку є багато 
відкритого простору, де можна насолоджуватися, що робить його чудовим місцем для ігор у м’яч, гри у 
фрізбі чи пікніка. Лавок чи столів небагато, але по периметру парку є покриття деревами на сонячні дні, 
у додаток до:

● Ігровий майданчик з гойдалками
● Бризок
● Повнорозмірне поле для регбі
● Павільйон

● Громадські вбиральні
● Безкоштовна автостоянка
● Сцена для виступів

Ніколлс Овал - Nicholls Oval



Якщо ви хочете мати трохи довшу прогулянку, 
пройдіть стежкою Trans Canada від 
автовокзалу в центрі міста до парку Джексон. Це 
займає близько 25 хвилин.

Джексон Парк (Jackson Park) -  це найбільший парк 
у Пітерборо. Він має понад 4 км стежок у долині біля 
струмка Джексон. Щоб дістатися до парку автобусом, 
скористайтеся  автобусом 8 до зупинки Fairbairn 
на Parkhill, де є вхід у парк.

Фото взято з вебсайту  PtboCanada.

Джексон Парк  - Jackson Park

https://www.ptbocanada.com/journal/tag/Jackson+Park


У Пітерборо є багато різних видів спорту для людей 
різного віку та навичок. Є багато змагальних та 
розважальних команд.

Через пандемію деякі місцеві спортивні 
організації призупинили діяльність.

Відскануйте або 
клацніть, щоб 

переглянути список та 
інформацію про 

спортивні організації в 
Пітерборо.

Фото надано Матильдою ДеБюз.

Спорт

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYTfYLU7fLV1jQV3kC6BXMdo0SXPuTeQeE5MbpSp2Ws/edit?usp=sharing


Спортивні майданчики

Є багато спортивних майданчиків та кортів, які 
відкриті для публіки. У деяких громадських парках є 
баскетбольний майданчик або ворота. Ці поля відкриті 
для всіх, більшість майданчиків не потрібно 
орендувати чи резервувати.

Перевірте Newcomer Guide Map щоб побачити, 
де розташовані майданчики та корти.

Відскануйте або 
клацніть, щоб 
переглянути 

список 
майданчиків та 

кортів.

Нижнє фото отримано з вебсайту City of Peterborough. Інші фотографії надано Алвеєю Херлінгтон.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://www.peterborough.ca/en/explore-and-play/sports-fields-and-courts.aspx
https://www.peterborough.ca/en/index.aspx


У Пітерборо є процвітаюча художня спільнота з 
безліччю варіантів та можливостей для участі. Є 
кілька хорів/співочих гуртів, а також театральні 

трупи та танцювальні студії.

Через пандемію деякі місцеві мистецькі 
організації призупинили роботу.

Перевірте Newcomer Guide Map щоб 
побачити, де розташовані мистецькі організації в 
Пітерборо. Деякі організації не мають визначеного 

місця розташування.

Мистецькі організації

Головне фото надано Матильдою Дебюз. Нижнє фото взято з St. James Players вебсайту.

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1UI6xh_6BstHlsRzbSD7OozvnHQYdKwsd&usp=sharing
https://stjamesplayers.ca/WP/


Центр нових канадців сподівається, що цей посібник допоможе вам 
оселитися тут, у Пітерборо.

Зворотній зв’язок завжди цінується, тому, якщо є щось, що можна 
додати, змінити чи оновити, повідомте нас.

Зв'яжіться з нами за адресою info@nccpeterborough.ca

Ласкаво просимо до 
Пітерборо




