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Αγαπητοί  Γονείς,  

Εκ μέρους του Σχολικού Συμβούλιου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που 

δείχνετε πάντα στο Ελληνικό μας σχολείο και ειδικά στην εποχή αυτή, της Παγκόσμιας 

Πανδημίας. 

Επειδή φέτος θα έχουμε επιπλέον έξοδα, αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τα δίδακτρα, όχι 

μόνο προς το  χρόνο διδασκαλίαs  αλλά λαμβάνοντας  υπόψη τα επιπλέον έξοδα που θα 

προκύπτουν από τα είδη καθαρισμού, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, καθώς όπως πολλοί 

γνωρίζουν δεν μας  χορηγείται καμία οικονομική βοήθεια. 

 

Οι πόροι μας είναι από τα δίδακτρα, τις εκδηλώσεις (που εφέτος μπορεί να μην υπάρξουν), τις 

δωρεές των επιχειρήσεων  (κι αυτό θα είναι δύσκολο) και των  ιδιωτών. 

 

Δίδακτρα 2020-2021  

Το πρώτο παιδί                   $375 

Το δεύτερο παιδί                $350 

Το τρίτο παιδί                    $325 

Το τέταρτο παιδί   Δωρεάν 

 

Μπορείτε να αρχίσετε από τώρα την εγγραφή των παιδιών σας. 

 

Greek School of St Demetrios 

721 Rahway Avenue 

Union NJ 07083 

 

Για να μπορεί να γραφτεί ο Μαθητής στο Ελληνικό Σχολείο, οι γονείς πρέπει να έχουν 

απόδειξη πληρωμής της Συνδρομής τους (Stewardship) για το 2020. 

 

Οι γονείς θα παραδίνουν τα παιδιά τους στους εκπαιδευτικούς και στο τέλος του μαθήματος θα 

τα υποδέχονται από τους εκπαιδευτικούς έξω και κάτω από το υπόστεγο, που θα έχει 

διαμορφωθεί κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν.  

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 
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Dear Parents, 

On behalf of the Greek School Board of Education, I would like to thank you for your trust all these 

years to our Greek school, and especially during this Global Pandemic era. 

Given the fact that this year is extraordinary, the Board has decided to adjust the 2020-2021 tuition. The 

adjustment represents not only the reduced teaching time, but we also took into consideration all 

expenses for cleaning services and supplies, our teachers’ payroll, and the fact that many of you know, 

that we do not receive any other financial assistance from the church. Our funds come from the tuition 

your families pay, from the different events we host throughout the year (which we might not be having 

this year), and from the donations of various individuals and businesses in the area (which might not be 

able to contribute this year). 

The tuition for 2020-2021 is as follows: 

1st child   $375 

2nd child   $350 

3rd child   $325 

4th child   free tuition 

Early registration is recommended.  

Please send your payment at: 

Greek School of St Demetrios 

721 Rahway Avenue 

Union NJ 07083 

In order for students to be registered, the parents have to be paid stewards of the St. Demetrios 

church for 2020 (proof of receipt).  

Parents will escort their children to their respective teachers, and at the end of class, they will wait for 

them in the covered part of the parking lot.  

With your assistance, I am certain, that our school will once more be the winner.  

Thank you, 

Nikos Zavolas         


