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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… 

Το Σπίτι της Γειτονιάς του Μackie Road, μοιράζει μάσκες. Έχουμε συσκευασίες των 5 

μασκών μίας χρήσης. Διανέμονται κατά τις ώρες που λειτουργεί το γραφείο. Για να τις 

προμηθευτείτε, απλώς τηλεφωνήστε ή στείλτε μας email. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση 

είναι: 

Email info@mackierdnh.org.au  

ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ …την Τζέινη (Καθηγήτρια Γιόγκας) 
Ένα ζήτημα υγείας με έφερε στη Γιόγκα πριν περίπου 19 χρόνια και το πάθος μου να 

μοιραστώ τη χαρά και τα οφέλη που μου δίνει η γιόγκα με έχουν δεσμεύσει με τη 

διδασκαλία και την πρακτική της που τόσο αγαπώ. Η εκπαίδευσή μου στη γιόγκα είναι 

συνεχής. Έχω παρακολουθήσει πολλά μαθήματα όλα αυτά τα χρόνια, εξερευνώντας τα 

πολλά στυλ της πρακτικής της. Πιστεύω ακράδαντα ότι η γιόγκα πρέπει να είναι χωρίς 

αποκλεισμούς και για όλους. Προσπαθώ να προωθήσω ένα ισχυρό συναίσθημα κοινότητας 

– ‘sangha’ σε όρους γιόγκα – σε όλα τα μαθήματά μου. Εκτός από την αυξανόμενη ευελιξία, 

υπάρχει μεγάλη έμφαση στη λειτουργική κίνηση, τη δύναμη και την κινητικότητα στα 

μαθήματά μου με πολλές τροποποιήσεις και παραλλαγές που ταιριάζουν σε όλους. Η 

στάση πρέπει να αρμόζει στο μεμονωμένο σώμα και όχι το αντίστροφο. Έτσι οι τεντώσεις 

και οι πόζες είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, τις φυσικές ικανότητες και τους 

περιορισμούς.. Ελάτε και δοκιμάστε το πρόγραμμα! 

 

 

Περπάτημα με Καροτσάκια (Νέα Ομάδα) 
Ελάτε μαζί μας για έναν σύντομο περίπατο στην περιοχή του Mulgrave κάθε Τρίτη, από τις 10.30 πμ 

έως τις 11.30 πμ, ξεκινώντας και τελειώνοντας στο Σπίτι της Γειτονιάς στο Wellington Reserve 

Community Center. Όλοι οι γονείς με καροτσάκια είναι ευπρόσδεκτοι. 👶 

 

To book, please email us at info@mackierdnh.org.au or give us a call on 9548 3311. 

 

SMARTPHONES ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ANDROID/IPHONE) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! 
 

Ο Τόνη Ντανίνο που διδάσκει άτομα να χρησιμοποιούν τα smartphones τους για πάνω από 3 χρόνια θα παρουσιάσει τα 
ακόλουθα 2 συναρπαστικά ΝΕΑ μαθήματα. Τα μαθήματα θα παρουσιαστούν ξεχωριστά¨ i 

 Android Smartphones (Samsung, Oppo, Huawei etc.) για Αρχάριους. 
 iPhone για Αρχάριους 

 
Η Ανάγκη να διατηρήσουμε επαφή 

 Θέλετε να επικοινωνείτε καλύτερα με συγγενείς και φίλους – τοπικά και σε όλο τον κόσμο; 
 Θα θέλατε να στείλετε μηνύματα σε άλλους χρήστες, να κάνετε βιντεοκλήσεις στα παιδιά σας και να 

μοιραστείτε φωτογραφίες, αρχεία κλπ; 
 Χρειάζεστε βοήθεια για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας; 
 Τι είναι το Wi Fi και το Bluetooth; Πώς χρησιμοποιούνται; 

 
Τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για σας! 
Θα βρείτε τον Τόνη φιλικό και προσιτό. Ο στόχος του είναι να διδάξει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν καλύτερα τις 
συσκευές τους και, τελικά, να επικοινωνούν πιο έξυπνα με συγγενείς και φίλους.  Επίσης, χρησιμοποιήστε τις 
εφαρμογές (Apps) στη συσκευή σας και αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να σας βοηθήσει καθημερινά.   

 

 

 

A daily visitor 

 

Ασφαλή Καθίσματα-
Ασφαλή Παιδιά 

Γραφή Βιογραφικού & Δεξιότητες Συνέντευξης (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 
Αυτή η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους μαθητές δεξιότητες και γνώσεις 

που απαιτούνται για να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στην εργασιακή αγορά της 
Αυστραλίας.  

«Το πρόγραμμα με βοήθησε να βρω εργασία. Έμαθα να γράφω ένα επιτυχημένο βιογραφικό και οι 
δεξιότητές μου στη συνέντευξη βελτιώθηκαν. Συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το μάθημα εάν ψάχνετε 

για εργασία.» – Τζανέτ, πρώην μαθήτρια από το Mulgrave 

 

Κατά δεκατετραήμερο, Πέμπτες 10 πμ - 2 μμ, 
δωρεάν τοποθέτηση αυτοκινητιστικού συστήματος 
συγκράτησης για παιδιά. Για να κλείσετε ώρα, 

επισκεφτείτε το Safe Seats Safe Kids 

Σημαντικές Ημερομηνίες 2ου Διμήνου 

Αρχή 2ου διμήνου – Δευτέρα 19 Απριλίου 
Τέλος 2ου διμήνου – Παρασκευή 25 Ιουνίου 
Αργία, Γενέθλια Βασίλισσας – Δευτέρα 14 

Ιουνίου (ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα) 
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