ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH
Greek Afternoon School
Celebrating 93 years of Excellence in Greek Education

August 2021
Dear Parents,
On behalf of the Greek School Committee, I would like to thank you for the trust you have always shown
to our Greek school and especially during the past school year, and the Global pandemic.
It was a difficult year, but we were able to succeed thanks to your help.
I would like to thank the parents, the students, the teachers, the PTO, and the Greek School Committee for
a wonderful job.
This year we will incur further expenses due to the frugal income of this past school year, and we came to
the hard decision to adjust the tuition, not only because of the teaching hours but also after taking into
consideration the extra expenses we have to incur due to the Pandemic, since as you know we do not
receive any financial assistance from the church. Our only income comes from the tuition, from the
special events we hold (which we didn’t hold any last year), the business donations (which last year were
very few) as well as the financial assistance we receive from a few good friends of our school.
Lessons this year will take place once a week (either on a Monday or a Wednesday depending on the
school schedule which you will be receiving). On the plus side, we will further enhance Greek verbal
communication in our classes, and we will try to have teaching assistants in each grade.
We will start a new process (new method) of making our lessons even more attractive to the students and
the teachers by implementing new online platforms (e.g., The Ellinopoula award-winning platform).
Further, we are examining the possibility of establishing an educational workshop and hosting
presentations by renowned scientists.
Tuition 2021-2022
1st child $400
2nd child $375
3rd child $350
4th child free of tuition

Mommy and Me
1st child $50
2nd child $20

You can start registering your children now by sending your payments to:
Greek School of St. Demetrios
721 Rahway Ave
Union, NJ 07083
In order for students to be able to register in the Greek school, parents have to have a receipt of
their stewardship payment for our community for the year 2021.
Further, following last year’s protocol, drop off and pick up of the students will take place outside (same
as last year).
With everyone’s help I have no doubt that this school year as well our school will prove to be a winner.
Thank you,
Nikos Zavolas
Chairman of the Greek school Committee

721 Rahway Avenue, Union, NJ 07083
Office tel. (908) 964-7957
E mail: sdgreekschool@gmail.com

Fax. (908) 964-6875

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH
Greek Afternoon School
Celebrating 90 years of Excellence in Greek Education
Αύγουστος 2021
Αγαπητοί Γονείς,
Εκ μέρους του Σχολικού Συμβούλιου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε πάντα
στο Ελληνικό μας σχολείο και ειδικά την περασμένη σχολική χρονιά , της Παγκόσμιας Πανδημίας.
Ήταν μια χρονιά δύσκολη αλλά τα καταφέραμε με την βοήθεια όλων σας.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους γονείς, τους μαθητές, το εκπαιδευτικό
προσωπικό, το ΠΤΟ και τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας για την υπέροχη δουλειά που όλοι
προσφέρατε.
Επειδή φέτος θα έχουμε επιπλέον έξοδα λόγω πενιχρών πόρων την περασμένη χρονιά, αποφασίσαμε να
προσαρμόσουμε τα δίδακτρα, όχι μόνο προς το χρόνο διδασκαλίαs αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα επιπλέον
έξοδα που προκύπτουν από τα ήδη έξοδα που μας άφησε η Πανδημία, καθώς όπως όλοι γνωρίζετε δεν
μας χορηγείται καμία οικονομική βοήθεια. Οι μόνοι πόροι μας είναι από τα δίδακτρα, από τις εκδηλώσεις
(που πέρυσι δεν έγιναν), τις δωρεές των επιχειρήσεων (κι εδώ υπήρξαν πενιχρές) όπως και την
οικονομική βοήθεια των ολίγων αλλά πιστών φίλων μας.
Tα μαθήματα εφέτος θα είναι μια μέρα (Δευτέρα η Τετάρτη η και τις δύο μέρες αν υπάρχουν δύο μαθητές
στην οικογένεια. Θα διδάσκεται όμως περισσότερος διάλογος και στην κάθε τάξη θα προσπαθήσουμε να
υπάρχουν βοηθοί.
Θα γίνει μια νέα προσπάθεια (Νέα μέθοδος) ούτως ώστε να γίνουν οι τάξεις πιο ελκυστικές αφ’ ενός για
τους μαθητές κι αφ’ ετέρου για το διδακτικό προσωπικό με την εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων (βλ.
Εφαρμογή της πολυβραβευμένης πλατφόρμας εκμάθησης «Τα Ελληνόπουλα»). Επίσης περιεργαζόμαστε
Εργαστήριο Εκπαίδευσης αλλά και παρουσιάσεις από καταξιωμένους Επιστήμονες στον τομέα τους.
Δίδακτρα 2021-2022
Το πρώτο παιδί $400
Το δεύτερο παιδί $375
Το τρίτο παιδί $350
Το τέταρτο παιδί Δωρεάν

Mommy and Me
Το πρώτο παιδί $50
το δεύτερο παιδί $20

Μπορείτε να αρχίσετε από τώρα την εγγραφή των παιδιών σας στέλνοντας τις επιταγές σας:
Greek School of St Demetrios
721 Rahway Avenue
Union NJ 07083
Για να μπορεί όμως να γραφτεί ο Μαθητής στο Ελληνικό Σχολείο, οι γονείς πρέπει να έχουν
απόδειξη πληρωμής της Συνδρομής τους (Stewardship) στην κοινότητα μας για το 2021.
Επίσης οι γονείς όταν θα έρχονται στο σχολείο, θα παραδίνουν τα παιδιά τους στους εκπαιδευτικούς και
στο τέλος του μαθήματος θα τα υποδέχονται από τους εκπαιδευτικούς και πάλι έξω και κάτω από το
υπόστεγο, όπως πέρυσι.
Με την δική σας βοήθεια, με την βοήθεια όλων μας, είμαι βέβαιος ότι και πάλι το σχολείο μας, θα βγει
νικητής.
Σας ευχαριστώ,
Νίκος Ζαβόλας
Πρόεδρος Ελληνικού Σχολείου

721 Rahway Avenue, Union, NJ 07083

Office tel. (908) 964-7957

E mail: sdgreekschool@gmail.com

Fax. (908) 964-6875

