Διαγωνισμός Ορθογραφίας
Spelling Bee Contest

Αγαπητοί μαθητές,
Το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο σας προσκαλεί στον πρώτο ετήσιο
Διαγωνισμό Ορθογραφίας. Το πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το λεξιλόγιό σας, να
μάθετε νέους ορισμούς λέξεων, να βελτιώσετε τις αναγνωστικές σας ικανότητες, και να γίνετε καλύτεροι
χειριστές του προφορικού λόγου. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, και απαιτεί τη δέσμευσή σας ότι θα
κάνετε ότι καλύτερο μπορείτε προκειμένου να προετοιμαστείτε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ένα
εγχειρίδιο με ελληνικές λέξεις θα μοιραστεί στους μαθητές που εγγράφονται στον διαγωνισμό. Δεν
υπάρχει κόστος συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι
νικητές (1η, 2η και 3η θέση) σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες του διαγωνισμού θα λάβουν βραβεία.
Οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τους δασκάλους τους προκειμένου να λάβουν τo έντυπο
εγγραφής. Τελευταία ημέρα εγγραφών είναι η Δευτέρα 16 Μαΐου, 2016.

Κατηγορίες Μελισσών: Κηφήνες (τάξεις 1-3), Εργάτριες (τάξεις 4-6), Βασίλισσες (τάξεις 7-9)

Πού;

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
30 Thorncliffe Park Drive

Πότε;

Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 (4:30 μμ – 8:00 μμ)

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη για την ενθάρρυνση και την επιβράβευση των διαγωνιζομένων.
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τα ελληνόγλωσσα προγράμματα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή αν επιθυμείτε να
γίνεται επίσημος χορηγός του διαγωνισμού.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Γκανογιάννη-Reid
Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας

Διαγωνισμός Ορθογραφίας
Spelling Bee Contest
Dear students,
The Education Department of the Greek Community of Toronto is kindly inviting you to our first annual
Spelling Bee Contest. This program will help you develop your vocabulary, learn new word definitions,
improve your reading comprehension skills, and enhance your public speaking skills. Participation is
voluntary, and it requires your commitment that you will prepare to the best of your ability for the specific
contest. A manual with high frequency Greek Words will be provided to students who register. There is no
cost for participation. All students will receive a participation certificate. The 1st, 2nd and 3rd place winners
in each of the age categories will receive prizes. Parents are requested to inform their teachers in order to
receive the registration form. The registration deadline is Monday May 16, 2016.
Spelling Bee Categories: Beginners (Grades 1-3), Intermediate (Grades 4-6), Advanced ( Grades 7-9)

Greek Community of Toronto
Polymenakion Cultural Centre

Where?

30 Thorncliffe Park Drive

When?

Saturday June 4, 2016 (4:30pm – 8:00pm)

Admission to the contest is free. Join us to encourage and reward the contestants.
Thank you for supporting the Greek-language programs of the Greek Community of Toronto. Please do not
hesitate to contact us for more information or if you wish to become an official sponsor of the event.

Sincerely,
Stacy Ganogiannis-Reid
Chair of Education

