
Αγαπητοί γονείς,   

Νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια και την                          
υγεία των παιδιών σας, στον χώρο του φροντιστηρίου. 

Παράκλησή μας είναι να φέρνετε τα παιδιά σας 5-10 λεπτά πριν το μάθημα και να τα        
παραλαμβάνετε με το τέλος του μαθήματος. Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν στον           
κλιματιζόμενο χώρο της καφετέριας όπου υπάρχει και επίβλεψη. 

Συμβουλεύετε  και εσείς τα παιδιά σας να μην παίζουν στο προαύλιο του φροντιστηρίου τρέχοντας ή 
κυνηγώντας το ένα το άλλο, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί τελευταία. 

Σε περίπτωση που καθυστερείτε για οποιοδήποτε λόγο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το παιδί 
σας για να παραμείνει στον χώρο της καφετέριας. Καλό είναι επίσης να ενημερώσετε και την 
γραμματεία. 

Πολιτική μας είναι να ενημερώνεστε άμεσα σε περίπτωση που το παιδί σας παραπονεθεί ότι 
αισθάνεται αδιαθεσία ή σε περίπτωση ατυχήματος. Εννοείται πως οτιδήποτε θέλετε εσείς να φέρετε 
εις γνώση μας που αφορά την υγεία και ασφάλεια των παιδιών σας είμαστε πάντα στην διάθεση σας. 

Με εκτίμηση, 

Ξένια Τσολάκη Μεταξά 

Διευθύντρια. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dear Parents,  

We feel the need to communicate some serious matters with regards to your children’s health and 
safety on the school premises.  

First, you are kindly requested to leave your children at our school, only 5-10 minutes, prior to their 
lesson and pick them up right after the end of it.   

The children should always wait at the school cafeteria, where there is air-conditioning and adult 
supervision. In case you are running late, for any reason, please let your children know and advise them 
to remain at the school cafeteria. You are also advised to let the reception know about your delay.   

Moreover, you should advise your children not to play around the outdoor area of the school, as it is not 
safe and we would rather not risk any accidents.  

Finally, it is our school’s policy to inform the parents/carers as soon as any child complains of sickness or 
in case of an accident. We also trust that you always inform your child’s teacher or a member of the 
management team, of any possible health issues concerning your children.  

 

Kind regards, 

Xenia Tsolaki Metaxa 

 


