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ΠΡΟΚΛΗΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Tνξόλην 27-11-2015
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Αγαπεηά καο κέιε, αγαπεκέλνη καο θίινη, ε Αδειθόηεηα
Πνληίσλ Τνξόλην «Παλαγία Σνπκειά» ζαο εθθξάδεη έλα
κεγάιν επραξηζηώ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ζπκκεηνρή
ζαο ζηα πνιηηηζηηθά ηεο δξώκελα. Με κεγάιε καο ραξά θαισζνξίδνληαο ηνλ
θαηλνύξγην ρξόλν, ζαο πξνζθαινύκε ζηνλ πξσηνρξνληάηηθν ρνξό –ξεβεγηόλ ηελ
Πέκπηε 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζηηο 19:00 κκ
Σην ΜΔΤROPOLITAN CENTRE – (Άγ. Νηθόιανο) 3840 FINCH AVE EAST
Πιήξεο κελνύ prime roast beef- 2 κπνπθάιηα θξαζί ζε θάζε ηξαπέδη, βαζηιόπηηα
Τηκή εηζόδνπ $100 γηα ηνπο ελήιηθεο θαη $40 γηα ηα παηδηά θάησ ησλ 12.
Καιιηηερληθό πξόγξακκα: Λάδνο Ισαλλίδεο θαη Κώζηαο Παπαδόπνπινο
ζηε ιύξα Σάθεο Παπαδόπνπινο πνληηαθό ηξαγνύδη, Γηώξγνο Μηραειίδεο ζην
ληανύιη θαη ν Κώζηαο Τζηιθίδεο κε ηελ νξρήζηξα Galaxy ζην ειιεληθό ιατθό
πξόγξακκα.
Κξαηήζεηο ζέζεσλ: 416-597-6911 / 416-722-0161 / 647-241-2054.
----------------------------------------------------------------------------------------Επίζεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αδειθόηεηαο ζπλερίδνληαη κε ηα
δσξεάλ πξνγξάκκαηα γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο:


Δθκάζεζε θαη δηδαζθαιία πνληηαθώλ ρνξώλ γηα θπξίεο θάζε Τξίηε 8κκ-9
κκ, ζην Warden Hilltop Community Center, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο πγείαο, επεμίαο θαη ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο κέζα από ηε κνπζηθή θαη
ην ρνξό. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 416-505-4806.
 Σεκηλάξηα ηαρύξξπζκα εθκάζεζεο κνπζηθήο θαη πνληηαθήο ιύξαο από ηνλ
θαηαμησκ 12έλν κνπζηθό θαη θαζεγεηή κνπζηθήο Λάδν Ισαλλίδε. Τειέθσλν
επηθνηλσλίαο γηα εγγξαθέο 647-261-2469
 Δλεκεξσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη ζεξαπεία ησλ πην
δηαδεδνκέλσλ αζζελεηώλ: Γηαβήηε Ι & ΙΙ - Καξθίλν ηνπ καζηνύ –
Αξζξηηηθώλ - Aιηζράτκεξ –Aλνηα - Καξδηά – εγθεθαιηθό - Πξώηεο
βνήζεηεο - Μεζνγεηαθή θαη Πνληηαθή Γηαηξνθή θαη Γίαηηα - Ψπρηθή πγεία Καηάζιηςε.
 Κύθινο 10 ζεκηλαξίσλ ππνινγηζηώλ θάζε Σάββαην 10πκ-11:30πκ, γηα άηνκα
ηξίηεο ειηθίαο κε ζθνπό ηε γλσξηκία κε ην δηαδίθηπν θαη απιή γλώζε ινγηζκηθώλ
όπσο windows, word, excel, e-mail, facebook, γηα ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε.
Ηκεξνκελία έλαξμεο 9 Ιαλνπαξίνπ 2016. Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
ηειεθσλείηε θαζεκεξηλώο ζην
647-241-2054 10 πκ -12κκ.
 Γσξεάλ ζπκπιήξσζε θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θάζε Απξίιην, γηα νηθνλνκηθά
αδύλαηα άηνκα – ζπληαμηνύρνπο.
Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο Κνηλόηεηάο καο λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε πνπ πξνέξρεηαη από ηα γισζζηθά
πξνβιήκαηα θαη ηε κνλαμηά ηεο ηξίηεο ειηθίαο, λα γλσξίζνπλ, λα εγγξαθνύλ θαη λα
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ρξεζηκνπνηήζνπλ όιεο εθείλεο ηηο δσξεάλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από
νξγαληζκνύο θαη θνηλόηεηεο, όπσο θιείζηκν ξαληεβνύ (CCAC) γηα ηαηξηθή
παξαθνινύζεζε, δηαηηνιόγην, κεηαθνξά θαη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηαηξηθώλ
επηζθέςεσλ, βνήζεηα ζην ζπίηη, δσξεάλ απόθηεζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζην
ζπίηη γηα άηνκα κε έθηαθηεο θαη κόληκεο αλαπεξίεο, ςπραγσγία ειηθησκέλσλ,
γπκλαζηηθή, θπζηνζεξαπεία θιπ.
Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα ηειεθσλείηε θαζεκεξηλώο ζην 647-241-2054
10 πκ -12κκ.

Πξόγξακκα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκηλαξίσλ γηα ην 2015:


Τεηάξηε 9 Γεθεκβξίνπ 2015 ζηηο 7:30 κκ ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο
πξόιεςε θαη δηαρείξηζε Αιηζράτκεξ θαη Άλνηαο. Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε
γεξηαηξηθήο ςπρηθήο πγείαο.

Παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ:




Η Αδειθόηεηα πινπνηεί πηινηηθό πξόγξακκα εθκάζεζεο ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ
έρνληαο ηδξύζεη ην πξώην παγθνζκίσο εμ’ απνζηάζεσο ηλζηηηνύην εθπαίδεπζεο
www.pon-edu.com Aπό ηε λέα αθαδεκατθή ρξνληά ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λέα
ηκήκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιώζζαο, ηζηνξίαο, γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνύ
ειιεληζκνύ θαη αξραίσλ ειιεληθώλ.Σηόρνο είλαη νη πόληηνη νκνγελείο αλά ηνλ
θόζκν λα κελ απνθνπεί από ηηο ξίδεο ηεο, ηελ ηζηνξία ηεο, ηνλ πνιηηηζκό ηεο, ηε
γιώζζα ηεο θαη ηελ πνληηαθή ηεο δηάιεθην. Η δηάζσζε ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ
είλαη θύξην κειεκά καο. Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα ηειεθσλείηε θαζεκεξηλώο
ζην 647-241-2054 10 πκ -12κκ. lessons@pon-edu.com.
Δσξεάλ εθκάζεζε πνληηαθώλ ρνξώλ γηα παηδηά θαη λένπο θάζε Κπξηαθή 2-5κκ
ζηελ Ειιεληθή Κνηλόηεηα Τνξόλην Άγηνο Δεκήηξηνο 30 Thornkliffe Park Drive.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 416-505-4806.

Παξάθιεζε: όζνη δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο $25 αηνκηθό –
ειηθησκέλσλ θαη $50 νηθνγελεηαθή ζπλδξνκή, κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζην ηειέθσλν
416-278-5474 ή λα ζηείινπλ επηηαγή κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, δηεύζπλζε ηειέθσλα, e-mail
ζηα γξαθεία ηεο Αδειθόηεηαο.Όζνη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε εζεινληηθή ζνήζεηα,
είλαη εππξόζδεθηνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ πξόεδξν ζην ηειέθσλν 416-597-6911.

ΒROTHERHOOD PONTION
PANAGIA SOUMELA OF TORONTO
397 DANFORTH AVENUE
M4K 1P1 - TORONTO CANADA
Θα ραξνύκε λα ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ηηο εθδειώζεηο ηεο Αδειθόηεηάο καο.
Εθ κέξνπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
Χξήζηνο Κνηζακπντθίδεο
Πξόεδξνο

Παλαγηώηα Ακκαλαηίδνπ
Γεληθή Γξακκαηέαο
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