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ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ! 

ΑΝ ΜΙΛΑΤΕ ΜΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL 

ΣΗΜΕΡΑ! 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ! 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ… 

Η επιτροπή της Κοινότητας μας (KNH Inc) καλεί καινούρια μέλη. Εάν 

ενδιαφέρεστε οι ίδιοι ή γνωρίζετε κάποιο άλλο άτομο που ενδιαφέρεται να 

συνεισφέρει στην πρόοδο της κοινότητας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας 

μέσω της εξής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email). 

Email info@mackierdnh.org.au to chat to us today! 

ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ…την Τζούντη (διδάσκει Αγγλικά ως 

δεύτερη γλώσσα) 

 
Η Τζούντη λατρεύει να βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν τα 

αγγλικά τους. Έχει εργαστεί σε ποικίλους ρόλους – ως 

νοσοκόμα/μαία, διεθνής αεροσυνοδός, στον τομέα δημοσίευσης 

νόμου και τώρα διδασκαλία. Έχει εργαστεί σε περιβάλλοντα με 

διαφορετικούς πολιτισμούς. Η ίδια έχει μάθει δεύτερη γλώσσα ως 

ενήλικη κατά την περίοδο που ζούσε στην Ολλανδία για 7 χρόνια. Τα 

μαθήματά της δίνουν έμφαση στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες 

εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους και φιλίες σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. 

Ενθουσιαστήκαμε ακούγοντας ότι το Mackie Road Neighbourhood House Sustainability Hub (Ομάδα Αειφορίας της Κοινότητας) έχει ανακοινωθεί ως 

φιναλίστ στην κατηγορία «ενέργεια» για τα 'Keep Victoria Beautiful Sustainable Cities Awards' (Βραβεία για την ομορφιά της Βικτώριας και για 

βιώσιμες πόλεις). 

Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν από τους κατοίκους της περιοχής και την Ομάδα Αειφορίας στο δημαρχείο του Μοnash είναι τώρα ανθισμένα. 

Ανυπομονούμε να ξανανοίξουμε και να απολαύσουμε τον μοβ παράδεισο μαζί. 

Στείλτε μας την αγαπημένη σας ανοιξιάτικη φωτογραφία και θα την εμφανίσουμε στη σελίδα μας στο Facebook και στο ενημερωτικό δελτίο του 

επόμενου μήνα. 

 

 

Send us your favourite Spring photo and we will feature them on our Facebook page, and next month's newsletter!  

Δήλωση Ενδιαφέροντος για Προγράμματα για Ενηλίκους κατά το 2021 

Έχουμε πολλά νέα μαθήματα που αρχίζουν το πρώτο σχολικό δίμηνο του 2021. Αν ενδιαφέρεστε, 

επικοινωνήστε μαζί μας στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση! 

- ΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

- ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜICROSOFT WORD ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROSOFT EXCEL ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΠΕΔΑ 1 & 2  

 

A daily visitor 

 

Τα λουλούδια στο Κέντρο! 

Ο Οίκος Γειτονιάς προσφέρει 

δωρεά μάσκες προστασίας για το 

COVID-19 σε μέλη της παροικίας 

κάθε Τρίτη από τις 1.00 μμ έως τις 

2.00 μμ. Εάν χρειάζεστε μάσκα, 

επικοινωνήστε μαζί μας στην 

προαναφερόμενη ηλεκτρονική μας 

διεύθυνση. 

 

Hannah and Billy 

mailto:info@mackierdnh.org.au
http://www.mackierdnh.org.au/
https://www.facebook.com/mackierdnh/
mailto:info@mackierdnh.org

