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Dear Students, 

The Panarcadian Federation of Canada is in the great pleasure to award 10 scholarships of $1000 
dollars each for the academic year 2019-2020, to students that will be studying at an accredited 
Canadian University or College. 

One completed application package must be submitted at 450 Danforth Ave, Toronto, ON M4K 
1P4, for consideration by Friday, July 31, 2020 by 6:00 p.m.  

The interested individuals must be of Arcadian descent (from their mother or father). A 
completed package must be submitted in hardcopy form. At this time, no online submissions will 
be accepted. Although a final cumulative average of minimum 80% is expected, scholarship 
recipients will be chosen based on grades and quality of application. Incomplete submissions will 
not be accepted. 

Applications can be downloaded from our website, www.panarcadian.ca. For more information 
please do not hesitate to contact us at 416-668-6476 or by email, at scholarships@panarcadian.ca   

Sincerely, 

 

The Executive Council 
Panarcadian Federation of Canada 
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Αγαπητοί µαθητές, 

Η Παναρκαδική Οµοσπονδία Καναδά βρίσκεται και πάλι στην πολύ ευχάριστη θέση να 
χορηγήσει δέκα(10) υποτροφίες των χιλίων δολαρίων εκάστη, για το ακαδηµαικό έτος 2018-
2019, σε φοιτητές και φοιτήτριες, αναγνωρισµένων Καναδικών Πανεπιστηµείων ή Κολλεγίων. 

Μια ολοκληρωµένη αίτηση θα γίνει δεκτή αφού υποβληθεί και σταλθεί µέχρι την Παρασκευή 
31 Ιουλίου, 2020 στις 18:00 µ.µ., στο 450 Danforth Ave, Toronto, ON M4K 1P4.   

Οι ενδιαφερόµενοι και ενδιαφερόµενες απαραιτήτως πρέπει να έχουν ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ 
(από µητέρα ή πατέρα). Μια ολοκληρωµένη αίτηση σε έντυπη µορφή. Αυτή την στιγµή δεν 
γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. Αν και το ελάχιστο 
αναµενώµενο κοινό µέσω όρο είναι της τάξεως 80%, οι αιτούντες θα επιλεγούν βάση των 
βαθµών και την ποιότητα της αίτησης. Μή ολοκληρωµένες αιτήσεις δεν θα είναι δεκτές. 

Οι αιτήσεις µπορούν να κατεβαστούν από την ιστοσελίδα µας, www.panarcadian.ca. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες να τηλεφωνήσουν στο 
τηλέφωνο: 416-668-6476 ή µέσω email: scholarships@panarcadian.ca. 

Φιλικά, 

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο 
Παναρκαδική Οµοσπονδία Καναδά  
 


