VacSwim അവധിക്കാല നീന്തൽ
പ്രാ്രാമുകൾ
രതിവ് പ

ാദ്യങ്ങൾ

ആർക്ക്കാക്ക്ക എൻപ ാൾ ക്

യ്ാാം?

5 മുതൽ 17 വരെ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ

എന്ക്

കുട്ടിക്ക് എങ്ങക്ന എൻപ ാൾ ക്

യ്ാാം?

എൻറ ാൾ രെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവുും എളുപ്പവഴി education.wa.edu.au/vacswim
എന്നതിൽ ഓൺലൈനായി രെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാരത, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുരട
രവബ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒെു എൻറ ാൾരമന് ് റ ാും ഡൗൺറൈാഡ് രെയ്ത്
രൂെിപ്പിക്കാൻ കഴിയുും, തുടർന്ന് എൻറ ാൾരമന് ് അവൈാന തീയതിക്ക്
മുമ്പായി അത് ഞങ്ങളുരട ഓ ീൈിൽ ൈഭിക്കുന്നതിന്,
ഇനിപ്പ യുന്നതിറൈക്ക് രമയിൽ അയയ്ക്കാും:
VacSwim
Department of Education
Statewide Services Centre 33
Giles Avenue
Padbury WA 6025
ഇനിപ്പ യുന്ന ഭാഷകളിറൈക്ക് രെിഭാഷരപ്പടുത്തിയ എൻറ ാൾരമന് ്
റ ാമുകളുണ്ട് (രവബ്ലൈറ്റിൽ): അ ബിക്, ഗുജ ാത്തി, ഹിന്ദി,
ഇറതാറനഷയൻ, ജാപ്പനീൈ്, മൈയാളും, റരർഷയൻ, രഞ്ചാബി, ൈളിതവത്കെിച്ച
പ നിഷ്, തഗറൈാഗ്, തമിഴ്, തായ്, രെമ്പൊഗത ലെനീൈ്, ഉ ുദു,
ലെനീൈ്, സ്ാ
വിയറ്റ്നാമീൈ്.

ഇതിന് എ്ത ക്

ലവാകുാം?

പ്രാ്രാാം

ഒരാൾ ഒരാൾക്കുള്ള
ഇളവ്

കുടുാംബാം* കുടുാംബത്തിനുള്ള*
ഇളവ്

ജനുവരി
പ്രാ്രാാം 1

$31

$20

$83

$55

ജനുവരി
പ്രാ്രാാം 2

$31

$20

$83

$55

ജനുവരി 5
ദ്ിവസാം

$16

$11

$42

$28

കൺ്ടി
പനരപത്തയുള്ള
തുടക്കാം

$31

$20

$83

$55

*ഒെു കുടുുംബ എൻറ ാൾരമന് ിൽ ഒറെ വിൈാൈത്തിൽ നിന്നുള്ള
മൂറന്നാ അതിൈധികറമാ കുട്ടികൾ ഉൾരപ്പടുന്നു. രൂളിറൈക്കുള്ള
പ്രറവശനും വിൈയിൽ ഉൾരപ്പടുന്നില്ല.

ആർക്കാണ് ഇളവിന് അർഹതയുള്ളത്?
ഇനിപ്പ യുന്ന കൺൈഷൻ കാർഡുകളിൽ ഒന്നുള്ള ഏരതാൊൾക്കുും:
•
•
•
•
•
•
•
•

കുംരാനിയൻ കാർഡ്
റകാമൺരവൽത്ത് ൈീനിറയഴ്സ് രഹൽത്ത് കാർഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്രമന് ് ഓ ് രവറ്റ ൻൈ് അ റയഴ്സ് (റഗാൾഡ്, ലവറ്റ്, ഓ ഞ്ച്)
രഹൽത്ത് രകയർ കാർഡ്
ഔട്ട് ഓ ് റേറ്റ് ൈീനിറയഴ്സ് കാർഡ്
രരൻഷനർ കൺൈഷൻ കാർഡ്
റേറ്റ് കൺൈഷൻ കാർഡ്
WA ൈീനിറയഴ്സ് കാർഡ്

പകാവിഡ്-19-നായി എക്ന്താക്ക്ക നടരടികളാണ് ഉള്ളത്?
VacSwim രാഠങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, WA ആറൊഗയ വകുപ്പിന്ര
ഉരറദശത്തിന് അനുൈൃതമായി ആയിെിക്കുും.

നിൈവിൈുള്ള

VacSwim-ക്ന കു ിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങക്ന കൂടുതൽ അ ിയാൻ കഴിയുാം?
W: education.wa.edu.au/swimming
T: 9402 6412
E: vacswim@education.wa.edu.au

ജനുവരി പ്രാ്രാമുകൾ
ജനുവരി പ്രാ്രാമുകളിൽ ഇപപാൾ എന്ക്
എനിക്ക് കഴിയുപമാ?

കുട്ടിക്യ പ

ർക്കാൻ

അരത, ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാമുകളുരട എൻറ ാൾരമന് ുകൾ ഇറപ്പാൾ
തു ന്നിെിക്കുകയാണ്.

ജനുവരി രാഠങ്ങൾ എപപാഴാണ്?
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 1: 2023 ജനുവെി 3 രൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ജനുവെി 13 രവള്ളിയാഴ്ച വരെ.
ജനുവെി 5 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാും: 2023 ജനുവെി 9 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജനുവെി 13
രവള്ളിയാഴ്ച വരെ.
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 2: 2023 ജനുവെി 16 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജനുവെി 25 ബുധനാഴ്ച വരെ.

രാഠങ്ങൾ എ്തപത്താളാം നീണ്ടതാണ്?
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 1: 9 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാമിനുള്ള 40
മിനിറ്റ് രാഠങ്ങൾ. ജനുവെി 5 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാും: 5
ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാമിനുള്ള 35 മിനിറ്റ് രാഠങ്ങൾ.
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 2: 8 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാമിനുള്ള 45
മിനിറ്റ് രാഠങ്ങൾ.

എപപാഴാണ് ജനുവരി രാഠങ്ങൾക്കായുള്ള എൻപ ാൾക്മന് ുകൾ
അവസാനിക്കുന്നത്?
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 1: 2022 നവുംബർ 6 ഞായ ാഴ്ച
ജനുവെി 5 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാും: 2022 നവുംബർ 6 ഞായ ാഴ്ച
ജനുവെി റപ്രാപ്ഗാും 2: 2022 നവുംബർ 13 ഞായ ാഴ്ച

കൺ്ടി പനരപത്തയുള്ള തുടക്കാം
രാഠങ്ങൾ എപപാഴാണ്?
2022 ഡിൈുംബർ 16 രവള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഡിൈുംബർ 23 രവള്ളിയാഴ്ച വരെ*
* ശനി, ഞായർ ദിവൈങ്ങളിരൈ രാഠങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾരപ്പടുന്നു

രാഠങ്ങൾ എ്തപത്താളാം നീണ്ടതാണ്?
8 ദിവൈരത്ത റപ്രാപ്ഗാമിനുള്ള 45 മിനിറ്റ് രാഠങ്ങൾ.

എൻപ ാൾക്മന് ുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് എപപാഴാണ്?
2022 ഒക്റടാബർ 30 ഞായ ാഴ്ച.

7/07/2022

