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27 Φεβρουαρίου 2021 

Ενημέρωση σπουδαστών και κηδεμόνων 

Αγαπημένοι μας γονείς και φίλοι, 

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και υγιείς! Με βάση τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση 
σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω:  

➢ Μαθήματα Μουσικής: 
o Τα ατομικά μαθήματα μουσικής θα συνεχιστούν δια ζώσης από την Δευτέρα 1/3/2021, με βάση τις 

οδηγίες και τα πρωτόκολλα υγιεινής που είναι σε ισχύ.  
o Σημειώνεται ότι θα μπορούν να γίνονται δια ζώσης και μαθήματα στα οποία συμμετέχουν ταυτόχρονα 

σπουδαστές με συγγένεια πρώτου βαθμού (π.χ. δύο αδέλφια). 
o Όσον αφορά τα ομαδικά μαθήματα μουσικής, θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι να έχουμε νεότερη 

ενημέρωση. 

➢ Μαθήματα Χορού:  

o Τα ομαδικά τμήματα μπαλέτου, μοντέρνου χορού και zumba kids θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι 
να έχουμε νεότερη ενημέρωση.  

o Τα τμήματα ενδυνάμωσης «Fitness & Stretching» θα συνεχίσουν να γίνονται δια ζώσης κάθε Σάββατο 
στο πάρκο Αγ. Ιωάννη, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση. 

o Τα ομαδικά τμήματα σύγχρονου χορού δεν συνεχίζονται διαδικτυακά. Θα σταλεί ενημέρωση στους 
κηδεμόνες και σπουδαστές του τμήματος σε περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα ατομικών μαθημάτων 
σύγχρονου χορού. 

➢ Μαθήματα Μουσικού Θεάτρου:  

o Τα ομαδικά τμήματα μουσικού θεάτρου θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι νεοτέρας.  
o Τα ατομικά μαθήματα μουσικού θεάτρου θα συνεχιστούν δια ζώσης από την Δευτέρα 1/3/2021, με 

βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα υγιεινής που είναι σε ισχύ.  

➢ Μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας:  

o Τα μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας και “Little Stars Orchestra” θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέχρι να 
έχουμε νεότερη ενημέρωση.  

Μετακινήσεις σπουδαστών και κηδεμόνων 

Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να αποσταλεί μήνυμα στο 8998 για τις μετακινήσεις των ανήλικων σπουδαστών 
από τους κηδεμόνες τους από και προς τη Σχολή, τις ημέρες / ώρες που έχουν εγγεγραμμένο μάθημα. Η διαδικασία 
που χρειάζεται να ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ως εξής: 

o Πρέπει να έχετε μαζί σας συμπληρωμένο το «Έντυπο Β», με  επιλεγμένο τον αριθμό 9. 
o Για κάθε οικογένεια πρέπει να αποστείλετε ένα email στο secretary@futureacademyofarts.com, με θέμα 

"Βεβαίωση μαθημάτων - Future Academy of Arts". Στο κείμενο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των 
παιδιών, καθώς και οι ημέρες και ώρες που παρακολουθεί τακτικά σε εβδομαδιαία βάση ατομικά μαθήματα 
στη Σχολή το κάθε παιδί.  

o Ακολούθως θα λάβετε απάντηση η οποία θα επιβεβαιώνει το πρόγραμμα που έχετε αναγράψει και θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο των μαθημάτων για κάθε παιδί. 

Τέλος, παρακαλούμε θερμά όπως χρησιμοποιείται ο εξωτερικός χώρος της Σχολής σαν χώρος αναμονής των 
κηδεμόνων, καθώς δεν μας επιτρέπεται η χρήση του σαλονιού.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που τηρούνται από τη Σχολής μας 
μπορείτε να βρείτε στο https://futureacademyofarts.com/coronavirus. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση 
και συνεργασία σας και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε. 

Εκ της Διεύθυνσης 
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