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Ελληνικό Κέντρο Προνοίας

Δωρεάν Γραμμή 1800 77 66 42 για Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων
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Ιδιωτικής Φροντίδας

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Ιστοσελίδα: gwccs.org.au / facebook.com/gwccservices

Στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας θα σας ενημερώνουν, λύνοντας κάθε απορίας σας για 
το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο. 

Υπηρεσίες και Προγράμματα στη παροικία από το 1975
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας είναι το υπεύθυνο τμήμα της Ιεράς Aρχιεπισκοπής Αυστραλίας 

για θέματα και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινοτικών υπηρεσιών.

Τι είναι η Υπηρεσία Φροντίδας Μαθητών στην διάρκεια των σχολικών διακοπών;

H φροντίδα παιδιών στην διάρκεια των σχολικών διακοπών (Vacation Care) παρέχει την δυνατότητα 
επίβλεψης παιδιών εργαζόμενων γονέων. Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Υπηρεσίας Φροντίδας στο 
Parramatta είναι από τις 7π.μ. εως 6μ.μ. ενώ του Kingsford από τις 8 π.μ. εως 6 μ.μ.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

H υπηρεσία αυτή αφορά παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 χρονών, από την ηλικία του νηπιαγωγίου έως 
την 6η τάξη δημοτικού.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τα παιδιά και τους γονείς;

Η υπηρεσία παρέχει ένα ασφαλές και ψυχαγωγικό περιβάλλον φροντίδας, όπου τα παιδιά έχουν την 
δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα από το παιχνίδι και την μάθηση. Γονείς και φροντιστές αισθάνονται 
ικανοποίηση για το ότι τα παδιά τους βρίσκονται σε ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον όπου τα 
ενδιαφέροντα και οι δεξιότητές τους θα αναγνωρισθούν και θα βελτιωθούν. Μέσα από την διαδικασία 
του παιχνιδιού και της χειροτεχνίας τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται και να δουλεύουν ομαδικά.

Ποιο είναι το πρόγραμμά τους;

Η υπηρεσία προσφέρει ένα ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα σε ένα συνεχές ανανεώσιμο 
περιβάλλον. Στην διάρκεια συμμετοχής τους στα προγράμματά μας οργανώνουμε σεμινάρια με 
θέματα τον αθλητισμό, το δράμα, την μουσική, τις τέχνες, την χειροτεχνία, την μαγειρική, τις επιστήμες 
και άλλα.

Τι πρέπει να κάνει όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα από αυτά τα Κέντρα;

Γονείς που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους σε ένα απο τα Κέντρα μας, μπορούν να 
συμπληρώσουν μία από τις αιτήσεις συμμετοχής ή κράτησης που θα βρούν στην ιστοσελίδα μας 
gwccs.org.au ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση childrenservices@gwccs.org.au ή να 
τηλεφωνήσουν στο νούμερο (02) 9516 2188.

Υπηρεσία Φροντίδας Μαθητών στην Διάρκεια των Σχολικών Διακοπών


