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Μεταρρυθµίσεις 
µε περικοπές 
στην Παιδεία

Ο 
ι πλούσιοι γονείς θα πρέπει 
να πληρώνουν δίδακτρα 
µέχρι $1000 το χρόνο για 
τα παιδιά τους που φοιτούν 

σε δηµόσια σχολεία, σύµφωνα 
µε µια ριζοσπαστική κυβερνητική 
πρόταση  που θα αναθερµάνει τη 
δηµόσια συζήτηση για την χρηµα-
τοδότηση των σχολείων.
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες, υπάρχει και πρότα-
ση να σταµατήσει η χρηµατοδότη-
ση από την οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση όλων ή µόνο των δηµόσιων 
σχολείων. Αν σταµατήσει η χρηµα-
τοδότηση των δηµόσιων σχολείων 
από την οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση, οι Πολιτείες θα ζηµιωθούν $2 
δις κάθε χρόνο.
Ο υπουργός Παιδείας, Κρίστοφερ 
Πάιν είπε ότι η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση πιστεύει ότι έχει ειδική 

ευθύνη για τα ιδιωτικά σχολεία και 
όχι για την δηµόσια Παιδεία.
Σύµφωνα µε τις κυβερνητικές προ-
τάσεις που έχουν λάβει και µε-
λετούν όλες οι κυβερνήσεις στην 
Αυστραλία υπάρχουν οι εξής επι-
λογές:
 -  Να δοθεί σε όλες τις κυβερνήσεις 

της Αυστραλίας η ευθύνη για όλα 
τα σχολεία.

 -  Να αναλάβουν οι κυβερνήσεις 
την πλήρη ευθύνη για τα δηµό-
σια σχολεία και η οµοσπονδιακή 
θα αναλάβει την χρηµατοδότηση 
των ιδιωτικών σχολείων.

 -  Να µειωθεί η ανάµειξη της οµο-
σπονδιακής κυβέρνησης στα 
σχολεία, χωρίς σηµαντική αλλα-
γή στη δοµή

 -  Να είναι η οµοσπονδιακή κυβέρ-
νησης ο κύριος χρηµατοδότης 
όλων των σχολείων.
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Ζητείται Υπάλληλος 

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ 
ζητάει να προσλάβει υπεύθυνο άτοµα 

για πλήρη απασχόληση 
στον Παιδικό Σταθµό του Marrickville.

Η θέση εργασίας είναι για άτοµο που θέλει να εργαστεί σαν

Early Childhood Teacher 
(University trained)

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούµε αποστείλατε το βιογραφικό σας 

στο gocmoc@goc.com.au  ή  info@goc.com.au 

ή επικοινωνήστε µε το Γραφείο του Παιδικού Σταθµού 
στο Τηλ. : (02) 9558 1591 

ή µε τα Κεντρικά Γραφεία της Κοινότητας 
στο Τηλ.: (02) 9740 6022

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές µέχρι και τις 5.00µµ., 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Χειµωνιάτικο Παρoικιακό Έρανο 

µε σκοπό τη συγκέντρωση είδη ανάγκης όπως:

 α) Ενδύµατα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιηµένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείµενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και µεγάλους
 ε) ∆ωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2015
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο ∆ηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη 

μέρα.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

GREEK WELFARE CENTRE

WINTER COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising a Winter Community Appeal.

 The following items could be donated:
 a) Clothing (New and Used)
 b) Cans or Packets of Food Items
 c) Household Items (New and Old)
 d) Games / Toys / Presents (for kids and adults)
 e) Donations / Money Vouchers

All items collected will be donated to various families and charitable 
organisations. 

The collection will take place:

Thursday, 25th June 2015
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.
PLEASE NOTE:  Please do not leave any items before or after the appointed day.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
378a King St Newtown NSW 2042

ΥΠΑΛΗΛΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ένα από τα προγράµµατα που οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας είναι 
η παροχή βοήθειας σε ευπαθή ηλικιωµένα άτοµα στο σπίτι τους. Σκοπός του 
Προγράµµατος είναι η φροντίδα τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουµε 
θέσεις για  ενθουσιώδη  άτοµα που ενδιαφέρονται να προσφέρουν φροντίδα 
σε ηλικιωµένους.

Περιγραφή Εργασίας

 • Παροχή ατοµικής φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα στο σπίτι τους
 • Προσωπική φροντίδα
 • Προετοιµασία φαγητού
 • Οικοκυρική
 • Μέσο µεταφοράς
 • Ψώνια βασικών αγαθών

Βασικά Σηµεία 

 •  Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για τις 
µεταφορές των ηλικιωµένων

 • Ενεργό ∆ίπλωµα οδήγησης
 • Κατά προτίµηση γνώστης της Ελληνικής γλώσσας

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Ιωάννα 9516 2188

Προτείνει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση




