THE HELLENIC COMMUNITY OF OTTAWA
“JEANNE ROSEMARY GEORGILES SCHOLARSHIP FOUNDATION”
An Annual Award

The “Jeanne Rosemary Georgiles Scholarship Foundation” was established in December 2005, by Mr. Dimitrios (James)
Georgiles in memory of his beloved wife. Mr. Georgiles, a great benefactor of the Hellenic Community of Ottawa, passed away
in 2012; however due to his generosity this legacy continues. The foundation provides two annual scholarships of $1,000.00
each to Greek members of the Hellenic Community of Ottawa who have just entered University from High School this year.
The Hellenic Community reserves the right to award less than two or no scholarships in any given year, if candidates are
unable to meet the criteria established below.
Eligibility Criteria and Requirements
Candidate
• must be of Greek parentage (one or both parents);
• must be Greek Orthodox and a member of the Hellenic Community of Ottawa in good standing (as per HCO
Membership requirements);
• must have minimum 75% grade average;
• must provide proof of University enrolment, for Fall 2018 in a full-time capacity;
• must provide a copy of the most recent transcript from High School;
• must provide two references (name, e-mail and phone number) to speak to their worthiness to receive this
scholarship;
• must provide 300 words essay on his/her personal goals and involvement in the Hellenic Community and the community
at large.
Please submit the completed application form (on reverse side of this sheet) and all the items listed in the Eligibility Criteria
and Requirements by Friday, February 2nd, 2019, 4:00 p.m. to the address indicated on the application form.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΙΩΑΝΝΑ-ΡΟΖΜΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΛΗ»
Ο Δημήτριος (Τζέιμς) Γεωργιλής καθιέρωσε, το Δεκέμβριο του 2005, δύο υποτροφίες κατ’ έτος, 1000 δολ./εκάστη, στη μνήμη
της συζύγου του Ιωάννας Ροζμαρί Γεωργιλή. Ο Δημήτριος Γεωργιλής, μέγας ευεργέτης της Eλληνικής Κοινότητας Οττάβας,
απεβίωσε το 2012 αλλά το πρόγραμμα των υποτροφιών συνεχίζεται. Οι υποτροφίες απονέμονται σε δύο υποψηφίους που
απεφοίτησαν από το Λύκειο (12η τάξη Καναδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και
είναι φοιτητές πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η Ελληνική Κοινότητα έχει το δικαίωμα
να απονείμει λιγότερο από δύο υποτροφίες ή και καμμία εάν οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Κριτήρια και Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει:
• Να είναι ελληνικής καταγωγής (τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να είναι ελληνικής καταγωγής).
• Να είναι Έλληνες Ορθόδοξοι και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Οττάβας (βάσει των κανονισμών της Ε.Κ.Ο. που
αφορούν τις συνδρομές).
• Να έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, το λιγότερο, 75%.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
• Πιστοποιητικό εγγραφής για πλήρη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο από το φθινόπωρο του 2018 και μετά.
• Απολυτήριο Λυκείου (12η τάξη Καναδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
• Τα στοιχεία δύο ατόμων (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο/η
αιτών/τούσα είναι άξιος/α της υποτροφίας.
• Έκθεση 300 λέξεων, περίπου, σχετικά με τους στόχους του/της και με την συμμετοχή του/της στα προγράμματα της
Ελληνικής Κοινότητας Οττάβας και σε προγράμματα της καναδικής κοινωνίας, γενικότερα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την αίτηση (πίσω σελίδα) με όλα τα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, 2α
Φεβρουαρίου 2019, 4 μ.μ., στη διεύθυνση που ενδείκνυται στην αίτηση.

JEANNE ROSEMARY GEORGILES SCHOLARSHIP FOUNDATION
APPLICATION
Academic Year 2018-2019

1. Student Information
Last name ____________________________________

First name________________________________________

Address__________________________________________________________________Postal Code ________________
Telephone _____________________________

Ε-mail__________________________________________________

Date and Place of Birth___________________________________________________________________
Father’s name _____________________________

Mother’s name______________________________

2. Academic Information
Name and address of the High School from which you have graduated.
___________________________________________________________________________________________________
Academic grade average________________
Name and address of the University you are attending in Fall of 2018.
___________________________________________________________________________________________________
Registered field of study
___________________________________________________________________________________________________
3. References: (name, position, e-mail and phone number)
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
4. Application Checklist
• This application form completed in full;
• Proof of University enrolment for the academic year 2018-2019 in a full-time capacity;
• A copy of the most recent transcript from High School;
• An essay of up to 300 words indicating the goals of the applicant and his/her involvement in the Hellenic
Community of Ottawa and the community at large.
Application must be received by Friday, February 2nd, 2019, by 4:00 p.m. at:
The Hellenic Community of Ottawa
Re: Jeanne Rosemary Georgiles Scholarship Foundation
1315 Prince of Wales Dr., Ottawa, ON K2C 1N2
If you have any question, please contact the Hellenic Community Office at 613-225-8016 ext. 221.

