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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δωρεάν Φορολογική 
βοήθεια

Παρέχεται δωρεάν εμπιστευτική υπηρε-
σία από εξειδικευμένο λογιστή που ομιλεί 
την ελληνική γλώσσα, για την συμπλή-
ρωση των αυστραλιανών
φορολογικών δηλώσεων των συνταξιού-
χων και χαμηλού εισοδήματος φορολο-
γουμένων.

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ο σκοπός αυτών των ομάδων είναι για ανθρώπους που θα 
ήθελαν να έχουν μια κοινωνική επαφή, να περάσουν μερικές 
ώρες ευχάριστα και συγχρόνως να ενημερώνονται για υπη-
ρεσίες και θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικοί ομιλητές 
καλούνται σε τακτά διαστήματα.
Διοργανώνονται Ημερήσιες Εκδρομές, Bingo και προσφέρο-
νται καφές και αναψυκτικά. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε 
την ελληνική μας κληρονομιά και κουλτούρα.
Κάθε Δευτέρα 10.30πμ – 1.30μμ
  Rotary Community Centre; 34 North Pde, Campsie.
  Λεωφορείο, φαγητό και πρωινό καφές $15.00.
Κάθε Τετάρτη 10-12μμ
  Casula Community Centre; 39 Ingham Drive, Casula.
 Πρωινός καφές $3.00.
Κάθε Πέμπτη 10-12μμ
  Ashfield Civic Centre, 260 Liverpool Road, Ashfield.
 Πρωινός καφές $3.00.

Γυναικείο Τμήμα 
άνω των 55 ετών

Εκπαίδευση και καθοδήγηση μέσω 
ασκήσεων ειδικά σχεδιασμένες για τις 
ηλικιωμένες γυναίκες συνδυάζοντας 
απαλές κινήσεις και τεχνικές άσκησης 
μαζί με το πρόγραμμα πρόληψης.
Τα οφέλη της άσκησης:
- Μείωση του πόνου και του άγχους
- Ενίσχυση των μυών και των οστών
- Ελαχιστοποίηση της οστεοπόρωσης
- Διατήρηση κίνησης αρθρώσεως
-  Έλεγχο του Βάρους & μείωση του
σωματικού λίπους
- Ενισχύει την καρδιά και τους πνεύ-
μονες

Κάθε Παρασκευή 10:00 — 11:00πμ
$5.00 το άτομο

Δωρεάν Νομικές  
Συμβουλές

Παρέχεται δωρεά υπηρεσία από έμπει-
ρους δικηγόρους που ομιλούν την ελλη-
νική γλώσσα, σε δεκαπενθήμερη βάση 
για βοήθεια και επίλυση των νομικών 
προβλημάτων σας.
Πότε: πρώτη Τετάρτη του μήνα
Που: Greek Community Club
206-210 Lakemba St, Lakemba
Time: 6:30πμ– 8:00πμ
*  Παρακαλούμε να κλείνετε ραντεβού

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ | ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, ανακοινώνει 
ότι οι εγγραφές στα απογευματινά σχολεία θα αρχίσουν από την Πέμπτη 28 Ια-
νουαρίου 2016, στα σχολεία του Clemton Park P.S. και Connell’s Point P.S., από 
τις 3:30-4:30μμ. Στο Σαββατιανό σχολείο του Clemton Park P.S. οι εγγραφές θα 
γίνουν από τις 9:30πμ – 11:30πμ.
Όλα τα υπόλοιπα απογευματινά μας σχολεία οι εγγραφές και τα μαθήματα θα αρχί-
σουν από Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016, από τις 3:15μμ.
Η Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η Διατήρηση της εθνικής μας συνείδησης, η 
Διάδοση και διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού συντελούν με Θετικότατους στό-
χους στη συνέχιση της Ελληνικής μας Κληρονομιάς. 
Το Έμπειρο και προσοντούχο διδακτικό προσωπικό, τα συνεχή Επιμορφωτικά σε-
μινάρια των εκπαιδευτικών μας, η αγάπη και το μεράκι για τη διδασκαλία των Ελ-
ληνικών σφραγίζουν με συνεχή Επιτυχία πολλών χρόνων την Εκπαιδευτική Οικο-
γένεια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας και ΝΝΟ.
Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όλους τους μαθητές μας και τους αξιολάτρευ-
τους γονείς. Με μεγάλη μας χαρά θα συναντήσουμε  και τους Νέους μαθητές και 
γονείς.

Ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά σε όλους!!!
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 9740 6022, education@goc.com.au 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ 
ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να 

προσλάβει εκπαιδευτικούς  
για να διδάξουν κατά το τρέχον 

σχολικό έτος  2016. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα:
1)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

education@goc.com.au  ή
2)  στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

206-210 Lakemba St., Lakemba, 
NSW 2195 ή

3)  στα Γραφεία της Κοινότητας, 
επικοινωνήστε στον αριθμό 9740 
6022.               

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής  
Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας


