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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιούμε ότι τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια «Αριστοτέλης» σε
συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Γλώσσας και Πολιτισμού Αυστραλίας, στο πλαίσιο των
πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματίσει, διοργανώνουν την πρώτη φετινή
εκδήλωση για τους μαθητές και γονείς.

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και τον ξεριζωμό
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το Ελληνικό Κέντρο Γλώσσας και Πολιτισμού Αυστραλίας
έχει προετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ, μικρής διάρκειας, το οποίο θα παρουσιάσουμε στα
παιδιά του σχολείου την προσεχή Παρασκευή, στο πλαίσιο των μαθημάτων Ιστορίας και
Πολιτισμού.

Οι μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά
τους μέχρι τις 5.15μμ και στη συνέχεια θα κατευθύνουν στο χολ του σχολείου όπου θα γίνει
η προβολή.

Θεωρούμε ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών.

Οπότε, προσκαλούμε όλους τους γονείς, ανεξάρτητα σε ποια σχολική μονάδα
παρακολουθούν τα Ελληνικά τα παιδιά τους, να παραστούν στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα αρχίσει με ένα χαιρετισμό και μια ολιγόλεπτη ομιλία για το θέμα της
ημέρας, στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το ντοκιμαντέρ θα έχει αγγλικούς υπότιτλους.

Ημερομηνία εκδήλωσης : Παρασκευή 20 Μαΐου 2005
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Ώρα : 5.30μμ έως 6.45μμ

Χώρος : Χολ του Δημόσιου Σχολείου Strathfield North Primary School 251 Concord Rd
North Concord

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα που αναφέρονται
στο επιστολόχαρτο του σχολείου, ή χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, info@he
clca.org.au

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε στους γονείς και κηδεμόνες ότι πρέπει να επιστρέψουν στο
σχολείο την αίτηση εγγραφής των παιδιών συνοδευόμενη από το έντυπο για το ιατρικό
ιστορικό των παιδιών. Εάν δεν διαθέτετε το έντυπο εγγραφής παρακαλούμε ζητήστε το την
Παρασκευή, ή συμπληρώστε το ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, www.ari
stotelis.nsw.edu.au

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά
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