THE HELLENIC COMMUNITY OF OTTAWA
Announcements

Hellenic School of Ottawa (HSO) & School of Greek Traditional Dances
Academic Year 2014-2015

Greek Language Courses

Hellenic School of Ottawa – Elementary Program (Junior Kindergarten to Grade 8)
 The Hellenic School of Ottawa accepts children from Junior Kindergarten to Grade 8.
 The school will run from September 6th, 2014, to June 2015.
 Classes will be held every Saturday from 9:00 a.m. to 12:30 p.m. at D. Roy Kennedy Public School (919
Woodroffe Ave.).





Registration Fees: $85 per child (for 3 children: $225).
Registrations and “Meet the Teacher”: Saturday, September 6th, 9:00-10:30 a.m.
First Day of Classes: Saturday, September 13th, 9 a.m.

International Languages Program (Greek) – Secondary Program (Credit Course)






Classes are offered by the OCDSB at no charge for academic credits towards a secondary diploma
(Grades: 9, 10, 11 & 12); adults are also accepted ($50 registration fee for adults).
The Credit Course Program will run from September 2014 to June 2015.
Classes will be held every Saturday from 9:00 a.m. to 12:30 p.m. at Glebe Collegiate (212 Glebe Ave.)
On-site registration and assessment: September 13th, between 9 a.m. – 12:30 p.m.
To learn more please call 613-239-2703.

Greek Language Courses for Adults




Offered by the OCDSB, at Glebe Collegiate (212 Glebe Ave.).
For more information please call 613-239-2751.
To register go to http://e-connect.ocdsb.ca

Certificate of Attainment in Greek – Preparatory Classes
Preparatory classes for the exams for the Certificate of Attainment in Greek will take place during the
2014-2015 academic year based on the number of participants.






School of Greek Traditional Dances and Odyssey Troupes
The school accepts children born in 2009 and up.
Classes will be held on Monday evenings (6:30-9:00 p.m. – different hours for each group) -and on
Tuesdays for Odyssey- at the Community Centre and at the Church Hall.
Registration will take place on Saturday, September 6th at D. Roy Kennedy Public School from 9:0010:30 a.m. (together with the Hellenic School reg.) and on Monday, September 8th, at 6:00 p.m. at the
Community Centre.
First Day of Classes: Monday, September 8th.
Registration fee: $120.00/child for the Hellenic Community of Ottawa members and $230.00/child for
non-members. For members the 3rd child is free of charge.

NOTE: Under the “Ontario Children’s Activities Tax Credit” (Language and Dance Instructions) tuition fees for both of
the above programs are tax deductible for children under 16 years of age.

For more information on the above programs please log on to our website at
www.helleniccommunity.com or contact the HCO office
(613-225-8016 ext. 221 or office@helleniccommunity.com)

THE HELLENIC COMMUNITY OF OTTAWA (HCO)
A c a d e m i c Y e a r 2014-2015
SUNDAY SCHOOL & YOUTH GROUPS

Sunday School
The Sunday School accepts children from Junior Kindergarten (born in 2010 and up) to Grade 8.





The registration for Sunday School will be held on Saturday, September 6th at D. Roy Kennedy Public
School (919 Woodroffe Ave.) from 9:00-10:30 a.m. (together with the Hellenic School Registration) and
on Sunday, September 7th, at 10:00 a.m. in the Church Hall.
Classes will commence on Sunday, September 7th at 10:15 a.m.
There is no registration fee for Hellenic Community of Ottawa (HCO) members; only $20 for supplies
per family.
Non-members are asked for $25 for books per child plus the $20 supplies fee per family.

Youth Groups
The registration for all Youth Groups will be held on Saturday, September 6th at D. Roy Kennedy Public School
from 9:00-10:30 a.m. (together with the Hellenic School Registration) and on Sunday, September 7 th, at 10:00
a.m. in the Church Hall along with Sunday School registration.


H.O.P.E. Playgroup (newborn - 4 yrs of age) meets on Tuesday mornings from 9:30-11:30 a.m in the
Church Hall. The first day will be Tuesday, September 9th. Registration: a one-time fee for the year or a
drop-in fee every time you participate: $75 one-time or $3 drop-in per family for HCO members; $150
one-time or $5 drop-in per family for non-members.



J.O.Y. (5 -10 yrs of age) & Junior G.O.Y.A. (11-12 yrs of age) groups meet the last Friday of each month,
from 6:30-8:30 p.m., holding interesting activities in the Church Hall or going on field trips. This year,
their first gathering will be Friday, September 26th. Registration is $25 per child for HCO members and
the third child of the same family is free. The fee for non-members is $50/child.



Senior G.O.Y.A. (13-18 yrs of age) gathers once or twice a month with Fr. Alex Michalopulos and their
youth advisors for meetings, activities or retreats. All families of GOYA members must be paid members
of the HCO. There is a fee for program expenses of $20 per family. There will be additional costs for
special events, retreats and out of town trips.

For more information on the above programs please contact the
Church Office at 613-225-8016 ext. 222 (church@helleniccommunity.com)
or the HCO Office at 613-225-8016 ext. 221 (office@helleniccommunity.com)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΤΤΑΒΑΣ
Ανακοινώσεις

Eλληνικό Σχολείο Οττάβας (Ε.Σ.Ο.) & Σχολείο Ελληνικών Παραδοσιακών χορών
Σχολικό Έτος 2014-2015
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας








Ελληνικό Σχολείο Οττάβας – Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό
Το Ελληνικό Σχολείο δέχεται παιδιά ηλικίας Προνηπιαγωγείου μέχρι και 8ης τάξης.
Το σχολείο θα λειτουργήσει από τις 6 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Tα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, 9 π.μ.–12.30 μ.μ., στο D. Roy Kennedy Public
School (919 Woodroffe Ave.).
Δίδακτρα: 85 δολ. για κάθε παιδί (225 δολ. για τρία παιδιά).
Εγγραφές και γνωριμία με το δάσκαλο/δασκάλα: Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 9-10.30 π.μ.
Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 9 π.μ.

Πρόγραμμα «Διεθνείς Γλώσσες» - Γυμνάσιο και Λύκειο
 Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από το OCDSB σε παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
(Τάξεις: 9η, 10η, 11η και 12η – Πανεπιστημιακό Επίπεδο) αλλά και ενήλικες (δίδακτρα ενηλίκων: 50 δολ.)
 Τα μαθήματα θα παραδίδονται στο Glebe Collegiate (212 Glebe Ave.) κάθε Σάββατο, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.,
από Σεπτέμβριο 2014 μέχρι και Ιούνιο 2015.
 Οι εγγραφές και η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνονται το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 9 π.μ.-12.30 μ.μ.
 Περισσότερες πληροφορίες στο 613-239-2703.
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για Ενήλικες
 Παραδίδονται στο Glebe Collegiate υπό τη διεύθυνση του OCDSB.
 Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο http://e-connect.ocdsb.ca ή 613-239-2751.

Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας – Προπαρασκευαστική Τάξη
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, και ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής, θα
παραδίδονται προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας της
Ελληνικής Γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο της
Κοινότητας.
Σχολείο Ελληνικών Παραδοσιακών χορών






Το Σχολείο Ελληνικών Παραδοσιακών χορών δέχεται παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα (6.00-9.00 μ.μ. – διαφορετικές ώρες για κάθε τάξη) -και κάθε
Τρίτη για την «Οδύσσεια»- στο Κοινοτικό Κέντρο και στο χωλ του ναού.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου στο σχολείο D. Roy Kennedy, παράλληλα
με τις εγγραφές του Ελληνικού Σχολείου και τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 6 μ.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο.
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.
Δίδακτρα: 120 δολ./παιδί για τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας και 230 δολ./παιδί για τα μη μέλη. Για
τα μέλη, το τρίτο παιδί είναι δωρεάν.
Σημείωση: Στο πλαίσιο του νόμου «Ontario Children’s Activities Tax Credit” τα δίδακτρα και για
τα δυο σχολεία, για παιδιά κάτω των 16 ετών, εκπίπτουν της φορολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κοινότητας
www.helleniccommunity.com ή επικοινωνήστε με το γραφείο της Ε.Κ.Ο.
(613-225-8016 εσωτ. 221 ή office@helleniccommunity.com)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΤΤΑΒΑΣ (E.K.O.)
Α κ α δ η μ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2014-2015
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & OMAΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ

Κατηχητικό Σχολείο
Το Κατηχητικό Σχολείο δέχεται παιδιά ηλικίας Προνηπιαγωγείου (έτος γεννήσεως 2010 και μετά) μέχρι και 8ης
τάξης.






Οι εγγραφές θα διεξάγονται το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου στο σχολείο D. Roy Kennedy (919 Woodroffe
Ave.), 9-10.30 π.μ. παράλληλα με τις εγγραφές του Ελληνικού Σχολείου και θα συνεχιστούν και την
Κυριακή,
7 Σεπτεμβρίου (10 π.μ.) στο χωλ του Ιερού Ναού.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, 10.15 π.μ.
Για τα παιδιά των μελών της Ε.Κ.Ο. η φοίτηση είναι δωρεάν εκτός από ένα ποσό 20 δολ. ανά οικογένεια
για την αγορά εποπτικού υλικού.
Για τα μη μέλη της Ε.Κ.Ο. η εγγραφή είναι 25 δολ. ανά παιδί, για την αγορά βιβλίων και 20 δολ. ανά
οικογένεια για την αγορά εποπτικού υλικού.
Ομάδες παιδιών και νέων

Οι εγγραφές για τις Ομάδες Παιδιών και Νέων θα γίνονται παράλληλα με τις εγγραφές του Ελληνικού Σχολείου,
το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου στο σχολείο D. Roy Kennedy, 9-10.30 π.μ., καθώς και την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου,
από τις 10 π.μ., στο χωλ του Ιερού Ναού, συγχρόνως με τις εγγραφές του Κατηχητικού Σχολείου.


ΗOPE (Πλέιγκρουπ): (νεογέννητα – 4 ετών). Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τρίτη, 9.30-11.30 π.μ, στο
χωλ του Ιερού Ναού. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου. Για τα μέλη
της Ε.Κ.Ο. το ποσό της ετήσιας συμμετοχής είναι 75 δολ./οικογένεια και για μία συμμετοχή είναι
3 δολ./οικογένεια. Για για τα μη μέλη η ετήσια συμμετοχή είναι 150 δολ./οικογένεια και για μία
συμμετοχή είναι 5 δολ./οικογένεια.



JOY (5-10 ετών) και Junior GOYA (11-12 ετών). Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται την τελευταία
Παρασκευή κάθε μήνα, 6.30-8.30 μ.μ., στο χωλ του Ιερού Ναού ή σε άλλο εκδρομικό χώρο που
καθορίζεται κατά καιρούς. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.
Για τα μέλη της Ε.Κ.Ο. η εγγραφή είναι 25 δολ./παιδί και για το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας,
δωρεάν. Για τα μη μέλη 50 δολ./παιδί.



Senior GOYA (13-18 ετών). Τα μέλη της ομάδας συναντώνται μία ή δύο φορές το μήνα υπό την
καθοδήγηση του πατρός Αλέξανδρου Μιχαλόπουλου και των Συμβούλων της GOYA. Οι οικογένειες των
μελών της GOYA πρέπει να είναι μέλη της Ε.Κ.Ο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν εκτός από ένα ποσό 20
δολ./οικογένεια για διάφορα έξοδα. Κατά τη διάρκεια του έτους τα μέλη της ομάδας, πιθανόν, να
επωμιστούν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για εκδρομές ή εκδηλώσεις εκτός πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με
το γραφείο του Ιερού Ναού (613-225-8016 εσωτ. 222 ή church@helleniccommunity.com)
ή με το γραφείο της Ε.Κ.Ο. (613-225-8016 εσωτ. 221 ή office@helleniccommunity.com)

