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Moorefield Girls High School - Open Night
Monday 22 February 2016    6:00pm - 8:00pm

At Moorefield Girls High School we have three gifted student programs:
•  Academic Gifted and Talented Class
•  Visual Arts Gifted and Talented Class
•  Talented Athlete Program

All GAT Applications Due:  2 May
Academic GAT Class Testing: 9 May

Meet our Teachers and Inspiring Young Women

Explore our school and see our student successes. 
Experience the learning in our 21st Century learning environments. 
Discover our academic and visual arts classes and talented athlete program for gifted students.

Find out more at:
www.moorefielg-h.schools.nsw.edu.au 

Email: moorefielg-h.school@det.nsw.edu.au
Phone: 02 9587 6095

Οι αιτούντες άσυλο µπορεί να απελαθούν 
στο Ναουρού τις επόµενες δεκαπέντε µέρες
Η 

τύχη περισσότερων από 
260 αιτούντων άσυλο 
που βρίσκονται σήµερα 
στην Αυστραλία θα απο-

φασιστεί εντός του επόµενου δε-
καπενθηµέρου, σύµφωνα µε τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Πολυπο-
λιτισµού, Craig Laundy. Οι 267 
αιτούντες άσυλο, ανάµεσα στους 
οποίου βρίσκονται και περισσό-
τερεα από 30 βρέφη, µπορούν να 
σταλούν πίσω στο Ναούρου κα-
θώς το Ανώτατο ∆ικαστήριο έκρι-
νε νόµιµο το δικαίωµα της κυβέρ-
νησης να χρησιµοποιεί υπεράκτια 
κέντρα κράτησης προσφύγων. Η 

απόφαση πυροδότησε µια σειρά 
διαδηλώσεων σε όλη την Αυστρα-
λία µε τους διαδηλωτές να ζητούν 
από την κυβέρνηση να επιτρέψει 
σε όσους βρίσκονται στην Αυ-
στραλία για ιατρική θεραπεία να 
µην επιστρέψουν στο Ναουρού. Ο 
κ Laundy είπε ότι η κυβέρνηση θα 
λάβει την απόφασή της πριν από 
το τέλος του µήνα και πρόσθεσε “ 
θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το 
ζήτηµα µε συµπόνια και ανθρω-
πιά και πιστεύω ότι ο Υπουργός 
Μετανάστευσης θα το κάνει.» Τα 
σχόλια του κ Lauundy συµπίπτουν 
µε τη δράση του προσωπικού στο 

Νοσοκοµείο Παίδων του Μπρί-
σµπαν, οι οποίοι αρνήθηκαν να 
παραδώσουν ένα µωρό που πρό-
κειται να επιστρέψει στο Ναουρού. 
Το ενός έτους κοριτσάκι έφτασε 
στην Αυστραλία τον περασµένο 
µήνα καθώς είχε υποστεί τραυµα-
τισµούς από βραστό νερό. Η κα-
τάστασή της είναι πλέον σταθερή 
και οι δύο γονείς της είναι κοντά 
της. Ο πρώην υπουργός µετανά-
στευσης Σκοτ Μόρισον δήλωσε 
προχθες ότι ενώ δεν είναι εύκολη 
απόφαση, η κυβέρνηση πρέπει να 
εφαρµόσει την πολιτική της στο 
ζήτηµα των αιτούντων άσυλο.

Χιλιάδες άνθρωποι ζητούν από την κυβέρνηση της Νέας 
Νότιας Ουαλίας να επανεξετάσει τους νέους νόµους που 
θα αναγκάζουν τους ποδηλάτες να έχουν µαζί τους την 
ταυτότητα τους. Οι νόµοι, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ 
την 1η Μαρτίου, δίνουν την δυνατότητα στις αρχές να 
επιβάλουν πρόστιµο ύψους 106 δολαρίων σε όσους 
αναβάτες δεν έχουν µαζί τους ταυτότητα, ενώ τα πρό-
στιµα για όσους δεν φοράνε κράνος ή πιάνονται από 
ένα κινούµενο αυτοκίνητο θα αυξηθούν στα 319 δολά-
ρια. Όσοι διασχίζουν το δρόµο χωρίς να σταµατήσουν 
στο κόκκινο φανάρι θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 425 
δολαρίων. Ένας συνασπισµός διάφορων οµάδων που 
υποστηρίζουν τη χρήση του ποδηλάτου ως µέσου µετα-
φορά κατάφερε να µαζέψει περισσότερες από 10.000 
υπογραφές και τις κατέθεσε χθες στο κοινοβούλιο.

Oριστικό όχι στην αύξηση του φόρου αγαθών 
και υπηρεσιών (GST) από τον πρωθυπουργό
Παρά το γεγονός ότι µέχρι 
σήµερα ο κ. Τέρνµπουλ είχε 
αρνηθεί να αποκλείσει την πι-
θανότητα αύξησης του GST, 
µια επιλογή για την αύξηση 
των εσόδων του κράτους που 
συζητείται από το περασµένο 
έτος, φαίνεται ότι η ιδέα εγκα-
ταλείπεται οριστικά από την 
κυβέρνηση του. Υπουργοί της 
κυβέρνησης είχαν ήδη από την 
περασµένη εβδοµάδα δηλώσει 
ότι ο Συνασπισµός έχει εγκα-
ταλείψει την ιδέα, αλλά χθες 
είχαµε και την πρώτη επιβεβαί-
ωση από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό. Ο κ Τέρνµπουλ είπε 
ότι «η κυβέρνηση δεν προτίθε-
ται να αυξήσει το GST  καθώς 
µελέτησε πολύ προσεκτικά δι-
άφορες προτάσεις και κατέλη-
ξε ότι “µια τέτοια επιλογή δεν 
δικαιολογείται από οικονοµική 
άποψη.» Το Υπουργείο Οικονο-
µικών είχε διαµορφώσει οκτώ 
σενάρια γύρω από τη φορολο-
γική µεταρρύθµιση, τρεία εκ 

των οποίων περιλάµβαναν και 
την αύξηση του φόρου αγαθών 
και υπηρεσιών. Η Οµοσπον-
διακή αντιπολίτευση έχει ήδη 
ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον 
µιας πιθανής αύξησης µε τον 
µε ηγέτη της αντιπολίτευσης 
Μπιλ Σόρτεν να καλεί τον πρω-
θυπουργό να αποκλείσει µια 
τέτοια επιλογή. Ένα ακόµη από 

τα πιθανά µέτρα που σχεδιάζει 
η κυβέρνηση ήταν η µείωση 
των φορολογικών ελαφρύνσε-
ων για τους επενδυτές ακινή-
των αλλά και αυτή η επιλογή 
δεν έχει τύχει καλής υποδοχής 
από τους βουλευτές του Συνα-
σπισµού Λίµπεραλ και Νάσιο-
ναλ.

Περισσότερες από 10.000 
υπογραφές κατά των νέων νόµων 
για τους ποδηλάτες στην ΝΝΟ


