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Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι  

Ελληνικό
Κέντρο
Προνοίας

Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς ώς Φροντιστής 
Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στα 

Ανατολικά και Νότια προάστια του Σίδνεϋ;

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας 
σου προσφέρει αυτή την δυνατότητα.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι δικό σου 
μεταφορικό μέσο και άδεια οδηγήσεως.

Καλέστε το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας 
στο 9516 2188 και ζητήστε να μιλήσετε με 

την υπεύθυνη του προγράμματος 
Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι 

κα. Ιωάννα Αναγνωστοπούλου.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας είναι το υπεύθυνο τμήμα της 
Ιεράς Aρχιεπισκοπής Αυστραλίας για θέματα και προγράμματα κοινωνικής 

πρόνοιας και κοινοτικών υπηρεσιών.
  

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

SENIORS CLUB @
The Mytilenian House

κάθε Τετάρτη 

 από 10.30 πμ -  3.30 μμ

Μια προσφορά της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας 
στα μέλη και τους φίλους τους

Ελάτε στην αίθουσα της Μυτιληναϊκής να παίξετε Τάβλι 
και χαρτιά και να συζητήσετε με γνωστούς και φίλους. 

Θα υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες για την καθημερινή 
σας ενημέρωση. 

Επίσης θα σερβίρεται καφές, τσάι και σνακς 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στους:  
Νίκο Καραβατάκη 0415 489 373

Πήτερ Ψωμά 0402 207 546

ACADEMIA A+

Διδασκαλία Αγγλικών, 
Μαθηματικών & Ελληνικών 

για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, όλων των επιπέδων. 
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Η ΑCADEMIA προσφέρει όχι μόνο τη γνώση που θα χρειαστεί ο κάθε 
μαθητής ή μαθήτρια στα Αγγλικά, Μαθηματικά και Ελληνικά αλλά 
και θα εξηγηθεί ο τρόπος με απλά λόγια και πολλά παραδείγματα 
ώστε τα παιδιά μας να έχουν πλήρη κατανόηση γι’ αυτό που 

διδάσκονται ώστε να αισθάνονται αυτά καλά και εμείς καλύτερα. 

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να δώσουμε αυτό το κάτι 
παραπάνω που θα κάνει το διάβασμα όχι μια αγγαρεία και ρουτίνα 
αλλά ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στη γνώση. 
Προσφέρουμε: για όλες τις τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου 
- Ενισχυτική διδασκαλία Αγγλικών, Γραμματικής, Λεξιλογίου και 
όλων των ειδών Εκθέσεων που απαιτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
- Ενισχυτική διδασκαλία Μαθηματικών όλων των επιπέδων.
-  Μαθήματα Ελληνικών από αρχάριους μέχρι και Πανεπιστημιακού 

επιπέδου. Για τα παιδιά που ξεκινάνε τα Ελληνικά τους ως δεύτερη 
γλώσσα, εστιάζουμε στον προφορικό λόγο, στη Γραφή και Ανάγνωση 
αλλά και στη γνώση που μεταδίδεται μέσα από τον Αρχαίο Ελληνικό 
Πολιτισμό και την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης ώστε να 
γνωρίζουν και να μάθουν την ταυτότητα για την υπερήφανη καταγωγή 
τους. 

-  Για όλες τις τάξεις προετοιμάζουμε τους μαθητές για το NAPLAN (En-
glish and Maths). Με μια προσεκτική και συντηρητική προσέγγιση 
ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της 
εξέτασης με όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. 

- Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών.

Για πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε 

0416 609 265 και ζητήστε τον κ. Κώστα

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο.

ESTABLISHED 1898                ABN 50 000 018 128

206 – 210 Lakemba Street, Lakemba 2195

Postal Address: P.O. Box 324, Lakemba, NSW 2195

Telephone: (02) 9740 6022 – 9740 6842    Fax: (02) 9740 6362

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να 

προσλάβει εκπαιδευτικούς για να διδάξουν κατά το τρέχον σχολικό 

έτος  2018. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό ση-

μείωμα:

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 Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. , επι-

κοινωνήστε στον αριθμό 9740 6022


