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In these uncertain times, we are committed 
to serving the Greek community

02 8575 8100 | Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
info@rookwoodcemetery.com.au | www.rookwoodcemetery.com.au

With funerals limited by travel restrictions and social distancing, we 
are offering live-streaming. 

We also offer virtual meetings with our Client Services team for those 
who are unable to visit the cemetery.

 

 

Saturday School of Community Languages 
Σαββατιανό Σχολείο Κοινοτικών Γλωσσών 

Connection   Diversity   Excellence – Σύνδεση   Ποικιλομορφία   Αρετή 
Το Σαββατιανό Σχολείο Κοινοτικών Γλωσσών (ΣΣΚΓ) είναι ο μεγαλύτερος πάροχος 
παιδείας γλωσσών, πρόσωπο με πρόσωπο, στην Νέα Νότια Ουαλία (ΝΝΟ).  

Οι τάξεις λειτουργούν κάθε Σάββατο πρωί κατά την διάρκεια των σχολικών τριμήνων στα 
Κέντρα μας εντός 14 Εξατάξιων Γυμνασίων.  

Μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά Εξατάξια Γυμνάσια μπορούν να εγγραφούν στο ΣΣΚΓ 
αν η γλώσσα τους είναι η μητρική και αν εκείνη δεν προσφέρεται για μελέτη στο 
ημερήσιο σχολείο τους. Για την εγγραφή δεν υπάρχουν δίδακτρα.  

Οι μαθητές στο ΣΣΚΓ παρακολουθούν τα μαθήματα και το πρόγραμμα ύλης της Αρχής 
Εκπαιδευτικών Επιπέδων της ΝΝΟ {NSW Education Standards Authority (NESA)}.   
Όλες οι γλώσσες περιέχουν ένα πρόγραμμα ύλης το οποίο έχει αναπτυχθεί και έχει 
εγκριθεί από το Συμβούλιο Σπουδών και το οποίο συμψηφίζεται στην βαθμολογία των 
μαθητών στο Απολυτήριό τους (Higher School Certificate) από το Εξατάξιο Γυμνάσιο.  

 

Ανάμεσα στις  
26 γλώσσες που 
διδάσκονται, 
είναι και τα  
Νεοελληνικά 
στα εξής 
Σαββατιανά 
Κέντρα: 
 
Ashfield Boys 
High School 
Centre 
 
Kogarah High 
School Centre  

 

The Hills Sports 
High School Centre, 
(Seven Hills)  
 
Smiths Hills High 
School Centre 
(Wollongong) 
 
Οι τάξεις είναι από  
1η Γυμν. (Yr 7) ως την 
6η Γυμν. (Yr 12) 
Οι καθηγητές μας  
των Νεοελληνικών 
είναι πτυχιούχοι και 
πεπειραμένοι.  
 
Πληροφορίες και στο 
τηλέφωνο: 7814 2115 
(καθημερινές και ώρες 
εργασίας) 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε 
μία αίτηση εγγραφής για το 2021  

www.saturdaycl-h.schools.nsw.gov.au 

Συμπληρώστε την αίτηση με την υπογραφή του 
Διευθυντή του Γυμνασίου σας και μετά στείλτε την μέσω 

εμαϊλ ως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 για να 
αρχίσετε άμεσα τα μαθήματα της μητρικής σας γλώσσας. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ (MOD GREEK) 
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