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Αγαπητέ/ή Φίλε/η του Ελληνικού Σπιτιού:
Το Ελληνικό Σπίτι θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωµοσύνη και την εκτίµησή
του σε όλους όσους δώρισαν ή στήριξαν τα Γηροκοµεία µας κατά τη διάρκεια
της πρωτοφανούς COVID-19 Πανδηµίας µε ευγενικές δωρεές, εξοπλισµό
ατοµικής προστασίας, γεύµατα και γλυκίσµατα για τα γεροντάκια και το
προσωπικό µας, ή συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα χρήµατα και προσφέροντας
ευγενικά λόγια ενθάρρυνσης. Όλοι οι δωρητές µας για την Πανδηµία COVID19 αναγράφονται στην ιστοσελίδα µας (www.hellenichome.org).
Επιπλέον, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και να αναγνωρίσουµε τους
πολεµιστές µας, το προσωπικό πρώτης γραµµής, τους γιατρούς και τη διοίκηση
που έχουν κάνει τα µέγιστα για την ασφάλεια και την υγεία των ενοίκων µας.
Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και τα τρία επίπεδα της Κυβέρνησης του
Καναδά που έχουν επανειληµµένα επικοινωνήσει µαζί µας για υποστήριξη και
µε δωρεές Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας, πόρων και γευµάτων για τους
εργαζοµένους πρώτης γραµµής.
Ως αποτέλεσµα αυτής της Πανδηµίας, το Ελληνικό Σπίτι επιβαρύνθηκε µε
πολλά έξοδα για τα οποία µας βοήθησαν οι δωρητές µας και το Υπουργείο
Μακρόχρονης Μέριµνας, αλλά και υπέφερε ως αποτέλεσµα των δύο µεγάλων
διοργανώσεων που έπρεπε να ακυρωθούν, του Walkathon τον Ιούνιο και του
Τουρνουά Γκολφ τον Ιούλιο.
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Ωστόσο, µπορείτε ακόµα να βοηθήσετε τους Ηλικιωµένους µας κάνοντας
µια συνεισφορά στο Σπίτι µέσω της ιστοσελίδας µας:
www.hellenichome.org, καλώντας µας στο 416.654.7718 εσωτ. 2222 ή
ταχυδροµικώς στο 33 Winona Drive Toronto, ON M6G 3Z7. Προς:
ΔΩΡΕΑ COVID-19.
Σας ευχαριστούµε για τη συµπαράστασή σας στο Ελληνικό Σπίτι.
Με εκτίµηση,

Γιάννης Κ. Φαναράς
Πρόεδρος και Προεδρεύων του Διοικητικού Συµβουλίου

