
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 26 APRIL 2017 31∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Περιστασιακής 
Φροντίδας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στο                 

Marrickville. 
 

          
        

Επίσης παρακολουθούμε την ατομική ανάπτυξη του παιδιού σας 
όλο το χρόνο. 

 
Είμαστε ανοιχτά από τις 8:00πμ έως και τις 5:00μμ. 

 
 Η Ημερήσια χρέωση κυμαίνεται από $84.00 μέχρι $92.00. 
 Η Πρωινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 8:00πμ μέχρι τις 

12:30μμ και η χρέωση  κυμαίνεται από $47.50 μέχρι $49.50 ανά   
περίοδο. 

 Η Απογευματινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 1:30μμ μέχρι 
τις 5:00μμ και η χρέωση κυμαίνεται από $45.00 μέχρι $47.00 ανά 
περίοδο. 

 Το ετήσιο ποσό εγγραφής αντιστοιχεί στα $65.00 ανά οικογένεια. 
 

                  
         

Centrelink. 
 

          Διεύθυνση: 356 Victoria Rd, Marrickville 
          Τηλέφωνο επικοινωνίας: 02 9558 1591 
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Τα τµήµατα του παιδικού σταθµού διακρίνονται 
σε τρεις οµάδες ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

(0 έως 2 ετών, 2 έως 3,5 και 3,5 έως 5 ετών αντίστοιχα)
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται από παιδαγωγικά 

εξειδικευµένο προσωπικό, προσαρµόζεται στις ανάγκες των παιδιών 
εξατοµικευµένα και ενηµερώνει τους γονείς σχετικά µε την εξέλιξη 

των παιδιών σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Καθηµερινώς παρέχεται ποιοτικό µαγειρεµένο φαγητό ανάλογα µε τις 

διατροφικές ανάγκες-συνήθειες του κάθε παιδιού.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 7:30πµ έως τις 5:30µµ.
Τα σχολικά δίδακτρα για παιδιά ηλικίας 0 έως 2 ετών είναι $92,00 
ηµερησίως και για παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών $90,00 αντίστοιχα.

Το επίδοµα παιδικής µέριµνας και η επιδότηση παιδιού γίνονται δεκτά 
µετά την εγγραφή των παιδιών στο Centrelink.

∆ιεύθυνση: 264 Stanmore Road, Petersham
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 02 95604040

GOC Child Care Centre
Τα Παιδία Παίζει
264 Stanmore Road
Petersham NSW 2049
P: 9560 4040 F: 9572 7811
E: gocldc@goc.com.au
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ΕΥ Α ΙΣΤΗ Ι
Καθήκον και υποχρέωσή µας είναι όπως 
και δια µέσου του τύπου ευχαριστήσουµε  

τα µέλη της Ελληνικής Κονότητας Central Coast 
δια την θερµή υποδοχή και την υπέροχη προετοιµασία 

και διοργάνωση της Πασχαλινής εκδηλώσεως 
µε την συµµετοχή της Σαµιακής Αδελφότητος Σύδνεϋ.

Ιδιαιτέρως θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Φωκίον Βούρο και τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινότητος Central Coast 

δια τις φιλότιµες και πολλαπλές προσπάθειές τους 
δια να ευχαριστήσουν όλους τους παρευρισκοµένους.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη της Αδελφότητός µας 
και γενικά την Σαµιακή πατριά απο το Σύδνεϋ, 

Central Coast, Newcastle and Nelson Bay  
που συµµετείχαν στην εκδροµή της Αδελφότητος 

και όλοι µαζί στην εορτή του Αγίου Γεωργίου 
εορτάσαµε  την δεύτερη ανάσταση του Θεανθρώπου  

Ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη,
Τσουγγρίζοντας πασχαλινά αυγά και τρώγοντας αρνί της σούβλας.

 Χριστός Ανέστη
∆ια το ∆/κο Συµβούλιο

Κώστας Πάσσας - Πρόεδρος
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σεβασµό 

στα δικαιώµατα των µελών 
καλεί  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
στο ΣΑΜΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

µέσα στην µεγάλη αίθουσα 
223 Great North Rd Five Dock  

το Σάββατο 29η Απριλίου 2017 
και από ώρα 2 µ.µ. 
Είσοδος απο το Great North Rd.

Η παρουσία όλων των µελών και γενικά της Σαµιακής πατριάς 
δεν είναι µόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία 

δια την µελλοντική ανασυγκρότηση και πρόοδο της Αδελφότητος.

Στην είσοδο της αιθούσης µέλη του συµβουλίου 
θα βρίσκονται απο τις 12 το µεσηµέρι δια την εξυπηρέτηση των µελών  

για την παραλαβή αιτήσεων εγγραφών και συνδροµών.

Εκ του νεοεκλεγέντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 




