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Αντιδήμαρχο Δόµησης & ΓΣΠ και
Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ,με
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Υπηρεσίας Δόµησης & ΓΣΠ, καθώς
και της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού &
ΛΤΕ

ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Αράπη,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
τοποθέτηση δύο (2) ειδικών οργάνων για ΑμεΑ στην παιδική χαρά που βρίσκεται επί
της οδού Κεχαγιά, πλησίον του σχολείου μας. Η ενέργειά σας αυτή είναι ωφέλιμη για
μαθητές που φοιτούν τόσο στο σχολείο μας όσο και σε άλλες σχολικές μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα, η
τοποθέτηση ανάλογων οργάνων αποτελούσε επιθυμία μας και η υλοποίησή της
αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας που υπάρχει
μεταξύ του Δήμου και της σχολικής μας μονάδας, καθώς θεωρούμε ότι συμμερίζεστε
το όραμά μας για την αναβάθμιση της ζωής των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας
μας.
Επιπλέον, ενημερωθήκαμε για την πρόθεσή σας να τοποθετήστε ειδικά
όργανα για ΑμεΑ στην παιδική χαρά που βρίσκεται επί της οδού Θήρας, μεταξύ των

κάθετων οδών Λευκωσίας και Μαντινείας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και
μαρτυρά τη διάθεση που έχετε να στηρίξετε έμπρακτα τα παιδιά με αναπηρίες και τις
οικογένειές τους, που σε αυτούς του χώρους μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς.
Σας συγχαίρουμε για την κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύετε και
ευελπιστούμε στη συνέχιση ανάλογων δράσεων.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σκοπεύουμε να αναρτήσουμε τη σημαντική
ενέργειά σας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Με εκτίμηση
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού
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