
 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Εκτιμούμε πραγματικά τα σχόλιά σας. 

Έρευνα των Κατοίκων του Mulgrave 
 

1. Είστε κάτοικος της περιοχής; Ναι  Όχι  Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας 

2. Γνωρίζετε κάτι για το Σπίτι Γειτονιάς Mackie Rd [Mackie Rd Neighbourhood House] (Mackie Rd NH) Όπως….. 

Που βρίσκεται 
 

Τι είδους τάξεις/ομάδες/υπηρεσίες 
προσφέρουμε   

Ώρες λειτουργίας  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας και 
πρόσβαση στον ιστότοπό μας  

3. Έχετε επισκεφθεί ποτέ το Mackie Rd Neighbourhood House 
(Εάν συμπληρώνετε το παρόν έντυπο στον οργανισμό, τον 
έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν); 

Ναι  Όχι   

Εάν ναι, πότε επισκεφθήκατε τελευταία φορά το House και για ποιο λόγο; Εάν όχι, σας εμπόδισε κάτι να το επισκεφθείτε; 

 

 
4. Θα ενδιαφερόσαστε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες 

τώρα ή μελλοντικά στο Mackie Rd Neighbourhood House; 
Ίσως/Ναι  Δεν είμαι βέβαιος/α/Όχι  Πηγαίντε στην 

ερώτηση 5 

Εάν ναι, ποιου είδους δραστηριότητες/ομάδες θα σας ενδιέφεραν; Ναι Όχι 

 Τάξεις Ξένων Γλωσσών (Γαλλικά, Ιταλικά, Άλλες ……………………….)   

 Τάξεις Υγείας και Ευεξίας (π.χ. Yoga, Πιλάτες, Γυμναστική Ενδυνάμωσης, Τάι Τσι, Nia)   

 Τάξεις Τεχνών/Χειροτεχνίας   

 Εθελοντική Εργασία (Σε Γραφείο, Ομάδα Παιχνιδιού, Επιτροπή)   

 Προγράμματα για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου (Τέχνες, Γιόγκα & Δημιουργικό Χορό, 
Γαλλικά) 

  

 Ομάδες Στήριξης (Παρακαλούμε αναφέρετε):   

 Ομάδες παιχνιδιού   

 Άλλες δραστηριότητες/ομάδες (Παρακαλούμε αναφέρετε): 

Εάν ναι, ποιες ημέρες/ώρες σας βολεύουν καλύτερα 

Καθημερινές  Πρωινά  Απόγευμα  Βραδάκι  

Σαβ/κύριακο  Πρωινά  Απόγευμα  Βραδάκι  

Κατά τη Διάρκεια των Σχολικών Περιόδων  και/ή Κατά τη Διάρκεια των Σχολικών Διακοπών  

5. Υπάρχουν τυχόν προβλήματα στο Σπίτι της Γειτονιάς σας που ανησυχείτε; Ναι  Όχι  Πηγαίντε στην 
ερώτηση 6 

Εάν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε τα: 

 

 

6. Θα σας ενδιέφερε να λαμβάνετε το πρόγραμμά μας, κάθε τρίμηνο, ώστε να 
ενημερώνεστε για τι προσφέρεται στο Mackie Rd Neighbourhood House?  

Ναι  Όχι  Πηγαίντε στην 
ερώτηση 7 

Το όνομά σας:……………………………………………………….. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:…………………………………………… 

Διεύθυνση email:………………………………………………………………………………………….............................. 

To Mackie Rd NH σέβεται το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτικότητά του. Δε θα δώσουμε τα στοιχεία σας επικοινωνίας σε τρίτο μέρος. 

7. Έχετε άλλα σχόλια ή συστάσεις για το Mackie Rd Neighbourhood House; (γράψτε από κάτω) 

 

Date 
received:  

(Office use only) 


