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24th August 2020 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Ελπίζουμε ότι αυτό το email / επιστολή θα σας βρει καλά. 

Το προσωπικό και η επιτροπή του Ελληνικου Σχολειου του Μάντσεστερ εργάζονται σκληρά για να 

προγραμματίσουν το άνοιγμα του σχολείου μας τον Σεπτέμβριο. Όπως είμαι βέβαιος ότι όλοι 

μπορείτε να φανταστείτε, αυτό είχε πάρει πολύ δουλειά δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας 

Covid19.  Ωστόσο, είμαστε πλέον σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το σχολείο του Σαββάτου θα αρχίσει 

τα μαθήματα κανονικά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020.  Προς το παρόν, τα μαθήματα θα είναι 

βραχύτερα από το κανονικό και θα έχουν κλιμακωτές ώρες έναρξης και λήξης, αυτό θα διασφαλίσει 

την κοινωνική απόσταση μέσα στο σχολείο. Η επιτροπή έχει πραγματοποιήσει πλήρη αξιολόγηση 

κινδύνου και έχει προετοιμάσει μια τυπική διαδικασία λειτουργίας που θα υιοθετηθεί όταν το σχολείο 

ανοίξει ξανά. Και τα δύο έγγραφα μπορούν να επισυναφθούν σε αυτό το γράμμα / email και στη 

ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση www.hellenicschoolmanchester.org. Καλούμε όλους τους 

γονείς να διαβάσουν τα έγγραφα και να εξοικειωθούν με τις νέες διαδικασίες. 

Για να επιτρέψουμε το αποτελεσματικό και ασφαλές άνοιγμα του σχολείου, ζητάμε από τους γονείς 

να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σημαντικά θέματα: 

1. Δεν θα υπάρξει πρόσωπο με πρόσωπο εγγραφής φέτος. Οι γονείς ΠΡΕΠΕΙ να εγγράψουν τα 

παιδιά τους στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας  του σχολείου. Η προθεσμία για όλες τις 

εγγραφές είναι στις 4 μ.μ. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020. Παρακαλούμε  τους γονείς να 

εγγράψουν τα παιδιά τους το συντομότερο δυνατό, ώστε το προσωπικό του σχολείου να 

κατανείμει εκπαιδευτικούς και να προγραμματίσει τάξεις. 

2. Δεν γίνονται δεκτές πληρωμές σε μετρητά για σχολικά τέλη. Όλες οι πληρωμές για τα 

σχολικά τέλη πρέπει να γίνονται μέσω BACS / τραπεζικού εμβάσματος, χρησιμοποιώντας τα 
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τραπεζικά στοιχεία του σχολείου που παρέχονται (Barclays Bank, Hellenic School of 

Manchester, Κωδικός Ταξινόμησης 20-55-41, Αριθμός Λογαριασμού 93662071) και μπορούν 

να βρεθούν στη ιστοσελίδα του σχολείου. Οι γονείς που δυσκολεύονται να πληρώσουν τα 

σχολικά τέλη πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με το σχολείο. 

3. Θα χρειαστεί κάποια βοήθεια από τους γονείς κατά το άνοιγμα του σχολείου, για να είναι 

δυνατή η ασφαλής λειτουργία του σχολείου. Όποιοι γονείς ενδιαφέρονται να βοηθήσουν 

εθελοντικά, θα πρέπει να στείλουν email στο σχολείο το συντομότερο δυνατό 

χρησιμοποιώντας το email του σχολείου Hellenicschoolofmanchester@gmail.com 
 

Δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση από το Chorlton High School σχετικά με το εάν θα μας επιτραπεί να 

χρησιμοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις τους για το σχολείο της Τρίτης. Η Επιτροπή έρχεται σε τακτική 

επαφή με το Chorlton High School και ελπίζουμαι να μας απαντήσουν σύντομα. Ωστόσο, κάνουμε 

έρευνες για εναλλακτικούς χώρους για το σχολείο της Τρίτης. Μόλις είμαστε σε θέση να 

επιβεβαιώσουμε τα σχέδια για το σχολείο της Τρίτης, θα το κάνουμε. 

 Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε όλους τους γονείς και τους μαθητές μας για την υπομονή και την 

κατανόησή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε όλους πίσω 

στο σχολείο τον Σεπτέμβριο! 

 

Με εκτίμηση, 

On behalf of the Hellenic School of Manchester & the Teaching Staff, 

 

 

Angela Stivaros (Mrs) 

Secretary 
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