FORMULAIRE D'ADHÉSION ANNUELLE / ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Date d'inscription :
Ημερομηνία εγγραφής :

* Pour une durée de 12 mois de la date d'inscription
Για διάρκεια 12 μηνών από την ημέρα εγγραφής
Jour
Ημέρα

NOUVEAU MEMBRE
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Mois
Μήνας

Année
Έτος

RENOUVELLEMENT DE MEMBRE
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

École Socrates-Démosthènes
□ Campus II
□ Campus III
□ Campus IV
□ Campus V
□ Démosthènes
□ Secondaire

Supplemental Education
□ Platon-Omeros, Montréal
□ Platon-Omeros. Roxboro
□ Platon-Omeros, Laval
□ Platon-Omeros, Rive Sud
□ St. Nicolas
□ Aristotelis
□ Centre d'études grecques

Prénom :
Όνομα :
Nom :
Επώνυμο :
Téléphone :
Τηλέφωνο :
Courriel :
Ηλεκτρ. Ταχ. :
Occupation :
Επάγγελμα:
Êtes-vous diplômé d'une école du CHGM?
Είστε απόφοιτος σχολείου της ΕΚΜΜ;
Si oui, quel école ?
Αν ναι, ποιού σχολείου;
Date de naissance :
Ημερομηνία γέννησης :

Églises
□ Cathédrale St-Georges
□ Evangelismos tis Theotokou
□ Koimisis tis Theotokou
□ St-Jean-Baptiste
□ St-Nicolas
□ Timios Stavros

Oui

Jour
Ημέρα

Non

Mois
Μήνας

Affaires culturelles, services et autres
□ Laografiko Ergastiri Montréal (LEM)
□ Services sociaux
□ Centre de sports
□ Foyer hellénique
□ Habitation hellénique
□ Assemblées générales
□ other

Si oui, en quel année ?
Αν ναι, ποιάς χρονιάς;

Année
Έτος

Adresse :
Διεύθυνση :

Ville :
Πόλη :
Province :
Επαρχία :
FRAIS DE MEMBRE

Code Postale :
Τ.Κ.:
Or
$100

Régulier
$50

Plus de 65 ans
$25

Étudiant(e):
$25

Bien être social
$25

Membre à vie
$1,000

2 Membres à vie
$1,500

Un membre
2 membres
3 membres
4 membres et +
$50
$80
$100
$130
$80 if you and your spouse are of Greek origin and Orthodox Christian or if you are of Greek origin and Orthodox Christian and married to a person who has been received into
the Eastern Orthodox faith through baptism and/or Chrismation. $50 if you and your spouse are senior citizens, students or recipients of a social assistance program. $50 if you
are a single parent or if only one of the parents is of Greek origin and Orthodox Christian.
$80 εάν εσείς και ο/η σύζυγος είστε ελληνικής καταγωγής και Χριστιανός/ή Ορθόδοξος/η ή εάν είστε ελληνικής καταγωγής και Χριστιανός/ή Ορθόδοξος/η, παντρεμένος/η με
μη Έλληνα/ίδα που έχει βαπτιστεί ή χριστεί Ορθόδοξος/η. $50 εάν εσείς και ο/η σύζυγος είστε άνω από 65 ετών, ή εάν είστε μαθητές ή αποδέκτες του προγράμματος
κοινωνικής πρόνοιας. $50 εάν είστε αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ή εάν μόνο ένας από τους γονείς είναι ελληνικής καταγωγής και Χριστιανός/ή Ορθόδοξος/η.

□ CONJOINT(E)
Prénom :
Όνομα :
Nom :
Επώνυμο :
Téléphone :
Τηλέφωνο :
Courriel :
Ηλεκτρ. Ταχ. :
Occupation :
Votre conjoint(e) est-il/elle un(e) diplômé(e) d'une école du CHGM?
Ο/Η σύζηγός σας είναι απόφοιτος/η σχολείου της ΕΚΜΜ;
Si oui, quel école ?
Αν ναι, Ποιού σχολείου;
Date de naissance :
Ημερομηνία γέννησης :
Jour
Ημέρα

Mois
Μήνας

Oui :

Non :

Si oui, en quel année ?
Αν ναι, ποιάς χρονιάς;

Année
Έτος

Yes, I/we would like to receive news from the HCGM via email. Add our email addresses to your mailing list.
Ναι, θα ήθελα να λαμβένω νέα από την HCGM μέσω email. Προσθέστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου στη λίστα σας.
Veuillez joindre un chèque payable à l’ordre de la Communauté hellénique du Grand Montréal. Cette somme est déductible d’impôt.
Η επιταγή να είναι πληρωτέα προς την «Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ». Εκπίπτει από την φορολογική σας δήλωση.

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

COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND MONTRÉAL
5777 avenue Wilderton, Montréal, Québec H3S 2V7 • Tél. : 514- 738-2421 Fax: 514-738-5466
Blanc – Copie HCGM
Canari – Copie Adhésion
Rose – Membre
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