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Λόγια από τη ∆ιεύθυνση....

Τα νέα µας µοιράζονται στις
οικογένειες κάθε µήνα.
Our newsletter is distributed
to our families every month.

A Word from the Director…

«25 του Μαρτιού γραµµένη στα ουράνια.....»

“March 25th remembered in heaven…”

Ηµέρα που όλοι οι Έλληνες και Φιλέλληνες
γιορτάζουν σε κάθε γωνιά της γης όπου και να
βρίσκονται....
Γιορτάζουν για να δοξάσουν το Θεό για το διπλό
δώρο που τους χάρισε, την ηµέρα αυτή, τη λύτρωση
της ανθρώπινης ψυχής και την απελευθέρωση της
πατρίδας.
Είναι η γιορτή της ελευθερίας, και όλων των
ιδανικών που κάθε άνθρωπος πρέπει να κρατά
βαθιά µέσα του και να τα προστατεύει....
Είναι µέρα ορόσηµο που µας κάνει να σκεφτούµε
ότι είναι άµεση και επιτακτική ανάγκη να δούµε
πέρα από το παρόν και να οραµατιστούµε το
µέλλον. Η Εθνική επιβίωση είναι και δική µας
υπόθεση. Θα πρέπει να είναι κυρίαρχη, καθηµερινή
µέριµνά µας που θα διοχετεύσουµε στα παιδιά µας
για να µείνει βαθιά µέσα µας χαραγµένο, το ωραίο,
το µεγάλο, το αληθινό ελληνικό µας στοιχείο...
Το σχολείο µας θα γιορτάσει πάλι και φέτος την
185η επέτειο της ιστορικής αυτής µέρας, την
Κυριακή στις 26 Μαρτίου. Οι µαθητές απ’ όλα τα
προγράµµατα (ΑΘΗΝΑ, ΦΟΙΒΟΣ, ΚΟΡΑΗΣ)
προετοιµάζονται πυρετωδώς για να σας παρουσιάσουν ένα ευχάριστο πρόγραµµα µε ποιήµατα και
τραγούδια αφιερωµένα σ’ αυτούς που αγωνίσθηκαν
για να µας χαρίσουν την Ελευθερία, το πολύτιµο
αυτό αγαθό που καταξιώνει τον άνθρωπο και δίνει
ουσιαστικό περιεχόµενο στην ύπαρξή του…
«ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ»

This is the day that all Greeks and Philhellenes
celebrate around the world…
They celebrate and give thanks to the God for His
double gift on that day. The salvation of human soul and
the Greek Independence Day.
It is a day we celebrate the freedom and values that
everyone should cherish and safeguard…
It is a day we need to think and plan for the future
because the continuation of our nation and culture is in
our hands. It is our responsibility to pass the traditions of
our country to the new generations.
Our school will celebrate the 185th anniversary of this
historic day on Sunday March 26th. The Greek school
students from all three programs (ATHENA, PHEVOS ,
KORAES) are working hard in order to present a
pleasant program that will include poems and songs
dedicated to all those who fought for freedom, the
valuable gift that gives true meaning to our lives.
“GOD BLESS GREECE”

Ο Μάρτιος είναι ο µήνας της Γυναίκας και ευχόµαστε σ’ όλες τις
γυναίκες Χρόνια Πολλά

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2006
Κάθε χρόνο µια φορά,
Φτάνει τούτη η χαρά
Και γι΄αυτό ας τη χαρούµε
Όσο πιο καλά µπορούµε!!!

Στις 3 Μαρτίου έγινε
το Αποκριάτικο πάρτι
από το πρόγραµµα
«ΚΟΡΑΗΣ».

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ!!!

Κυριακή 26 Μαρτίου
Ελάτε να γιορτάσουµε την 185η επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821. Περισσότερες
πληροφορίες ακολουθούν.

Σάββατο 1 Απριλίου
Εορτασµός και πανηγυρική παρέλαση στον
Άγιο Φραγκίσκο για το εορτασµό της 25ης
Μαρτίου. Η συµµετοχή µας είναι απαραίτητη.
Πληροφορίες : τηλεφωνήστε στο (650) 9411890 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του UHAS
http:/www.hellenic federation.org

Φορέστε τις εθνικές στολές σας!!!

Join us on March 26
To celebrate the Greek Independence Day.
A flyer will be distributed with all the
information and the reservation form for the
luncheon that will follow.

Saturday April 1st
Hellenic culture celebration and Parade in
San Francisco for the Greek Independence
Day. Transportation will be provided by
UHAS if enough participation warrants it.
Please call the parade “hot line” (650) 9411890 or visit the UHAS web site:
http:/www.hellenic federation.org
Please wear traditional Greek costumes
or the Greek national colors of blue and
white!

∆ιανύουµε το 2ο τρίµηνο του σχολικού µας έτους και
ζητάµε τη βοήθειά σας στην ανεύρεση δασκάλων για
το νέο σχολικό έτος.

We are already in the second semester of our
school year! We request your assistance in
recruiting teachers for the new school year.

Όλοι µαζί ας προσπαθήσουµε....

Εveryone should pitch in…

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
Στο σχολείο µας όπως γνωρίζετε υπάρχουν πάντοτε
ανάγκες... Κάθε µήνα µέσω του Newsletter θα
ανακοινώνουµε τι µπορείτε να µας προσφέρετε.
Γι αυτό το µήνα χρειαζόµαστε:
• Ηλεκτρονική κάµερα (εάν έχετε κάποια κάµερα
που δεν χρειάζεστε δωρίστε την στο σχολείο).
• CD player
• Χαρτί και µελάνι για τον εκτυπωτή.
• ∆ωρίστε CDs που δεν χρειάζεστε στο σχολείο.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ...
Περισσότερο από 14.000 άτοµα, ελληνικής και µη
καταγωγής, έχουν δώσει εξετάσεις για την απόκτηση
του κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας, που
διεξάγονται τα τελευταία επτά χρόνια σε 36 χώρες
όλων των ηπείρων από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσω του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).
Το ΚΕΓ λειτουργεί από το 1994 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
ως ερευνητικό ίδρυµα του Υπουργείου Παιδείας,
αρµόδιο για τη µελέτη της ελληνικής γλώσσας και της
ιστορίας της, καθώς και ζητήµατα γλωσσικής αγωγής και
πολιτικής. Το Κέντρο άλλωστε και ειδικότερα το Τµήµα
Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, είναι ο
µοναδικός κρατικός φορέας υπεύθυνος για το σχεδιασµό,
τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τη
χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=568932
Οι Εξετάσεις

πιστοποιητικού ελληνοµάθειας
θα γίνουν στις 16 και 17 Μαΐου.

FILL THE BAG AND FEEL GOOD!
Donate supplies to our school. Every month we will
announce our wish list, that are items that we need at
school. This month we need:
• A digital camera (if anybody has a camera that
wishes to donate or would like to contribute
money towards this purchase, it would be
greatly appreciated).
• We desperately need a CD player
• Paper and ink our always in our wish list.
• Donate CDs that you do not use to the school.

OUR NEWS…..
More than 14,000 people, both of Greek and
Non-Greek decent, have taken examinations in order
to obtain the Greek Language Certificate. The exams
are given yearly for the last seven years in 36 different
countries all over the world. The Ministry of Education
and Religion is supervising the process through the
Center of Greek Language (CGL).
The CGL operates as a research center for the Ministry
of Education and Religion since 1994 and has its base
in Thessaloniki. It is responsible for the study of the
Greek language and its history, as well as for matters
related to language learning and application. The
Department of Press and Support of the Greek
Language is the sole National carrier accountable for
the design, planning an implementation of the exams
and for awarding the National Certificate of Greek
Language in Greece and abroad.
http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=568932
The exams of the Greek Language Certificate will be
th
th
held on May 16 and 17 .

