Ταχυδρομικοί Φύλοι
Ιούνιος 2021

Αγαποιτοί μας Φιλοί,
Ελποίζουμε η χρονιά σας να άρχισε εύχαριστη. Το
περασμένο καλοκαίρι δεν ηπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές και
κακές καιρικές συνθήκες. Η πανδημία του Κοροιδού
επιβραδύνθηκε και ανανέωσε στην Μελβούρνη. Δυστυχώς
στην Μελβούρνη έχουμε και πάλι απαγόρευση κυκλοφορίας.
Είμαστε ‘ολοι μαζί – Μείνετε δυνατοί στην Βικτώρια.
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Ενημέρωση COVID 19
Από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021,
από της 11.59 μεσάνυχτα τα
παρακάτο εισχούν
Μπορείται
να
ταξιδεψετε
μεχρι 25 χιλιόμετρα από το
σπίτι σας
Το όπριο ταξιδίου δεν ινσχύει
Για πρόσβασυ σε απαραίτητα
εμπορεύματα και ηπηρεσίες
που δεν ηπάρχουν μεσα στα
25 χιλιόμετρα απο το σπίτι
σας. Να επισκεφείται τον
οικείο σύντροφο.
Για εργασία και εκπαίδευση
Φροντίδα και σθμπονετικοί
λόγοι
Δεν μπορείται να δεχτίτε
επισκέπτες στα σπίτια σας ή να
επισκεπτείται άλλους
Οι
μάσκες
προσώπου
φοριούνται σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χορούς
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ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΝΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΓΕΡΟΚΟΜΕΙΑ:
Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στα
γεροκομεία και στα νοσοκομεία,
μόνο για επίγον φροντίδα ή τέλος
ζωης
Δεν επιτρέπονται επισκέπτες σε
Χώροι φροντίδα υγείας, μόνο για
λόγους τέρμα ζωής, υποστηρικτύς
για γένωηση, ή ένας γωνιός να
συνοδέψει το παιδί του
ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ:
Επιτρέπονται μεχρι 100 άτομα σε
τόπους συναντήσεως, σε ανοιχτό
χόρο, 50 άτομα σε κλειστό χώρο.
Σε μια ομάδα μέχρι 10 άτομα
Στα κομοτήρια φοριούνται μάσκες
και σε ηπυρεσίες ομοργιάς
Αθ λήματα εσωτερικο χώρου είναι
κλειστά
Θρησκευτικές σθγκεντρώσεις μέχρι
50 άτομα
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Φθινοπωρινες
στιγμες
Ο Ερνέστης και η Τσοάννα.
Ο Ερνέστης και η ‘θελοντητρια του η Τσοάννα
γνωριστήκανε ενδιάμεσα δυο
απαγορεύσηςκυκλοφορίας του Κοροιδού. Του αρέσει
η μουσική και ο χορός. Η Τζοάννα είναι καλός
ακροατής. Ο Ερνέστης αυτό το διάστημα, ‘εμαθε
κιθάρα. Πάνε στα μαγαζιά μαζί, στην βιβριοθήκη και
ακούνε μουσική.
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Φθινοπωρινες
στιγμες
ΧΑΛΙΝΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΑ
Η Χαλίνα πύρε τηλέφωνο την
ε΄θελοντής συντονύστρια για να την
ευχαρισήσει που την σύστηνε με την
Μάρτα. Η θελοντίτρια έπερνε την
Χαλίνα τηλεφωνο συνεχως στυν
διάρκεια της πανδημίας. Η Μάρτα
όποτε μπορεί επισκεπτεται την Ηαλίνα
και της φέρνει τα αγαπημένα της
λουλούδια, τα Νεροκάρδαμο.
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Φθινοπωρινες
στιγμες
ΑΒΕΝ ΚΑΙ Η ΚΛΑΙΔΙΑ
Η Αβέν γνωρισε την θελοντήτρια της πέρσι
και οι δυο έγιναν στενές φιλενάδες.
« Τις Αβέν της αρέσει η τέχνη και η
ζωγραφική. Έχει μεγάλει γνώση και μου λέει
πολλά για την τέχνη» είπαι η Κλάιδια.
«Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι
διαφορετικό κα’θε που
σμίγουμε...΄θαλασσα, καφέ ή μία επίσκεξψη
στο σπίτι της. Τα χρόνια κοιλάνε. Μου
δείνει τυν ευκαιρία να μάθω από τους
ηλικιωμένους μας».

Aven and
Claudia
before the
pandemic
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αγαποιτοί μας φίλοι σας καλάμε να λάβετε μέρος στα
πρόγραμματα που προσφέρονται.
Creative Communities for Carers and Working with Carers for
Carers
Για φροντιστές που περνάνε τα 65.Παραβρισκοσαστε σε δωραν
εκδρομές, δημιουσγικά εργαστήρια με επαγγελματίες καλλιτέχνες.
Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνισέται με την Lara
lara.jakica@amcservices.org.au ή στο 0432 630 931.
Adult Community Education
Μα΄Θετε νεες δεξιώτητες για την κατάληλη δουλειά.Ηπάρχουν εξι
δωρεάν μαθήματα στο City of Maribyrnong, Brimbank, Hobsons
Bay, Melbourne, Melton, Moonee Valley and Wyndham. Για
πληροφορίες πάρτε τηλέφωνο την Vesna 0422 226 105 or
training@amcservices.org.au
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Colouring in competition
Please send your entry to Michelle Coetzer
Coordinator of Volunteer Programs
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone VIC 3012
Ph: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Great prizes to be won!
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We would love to hear from you.
Please send interesting stories, funny jokes or creative
artwork to:
Michelle Coetzer
Coordinator of Volunteer Programs
Ph: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Mail:
Suite 6/79 High Street, Belmont VIC 3216
Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012

For more information about AMCS and our services, please contact:
Australian Multicultural Community Services
Website: www.amcservices.org.au
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Phone: (03) 9689 9170
Email: info@amcservices.org.au
Geelong Office
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Phone: (03) 5241 2446
Email: geelongoffice@amcservices.org.au
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