برامج السباحة خالل العطلة
من المهم أن يتعلم أطفالكم السباحة.
يوجد في والية ويسترن أستراليا العديد من الشواطئ واألنهار والمسابح والبُرك ،و ُتعتبر جميعها أماكن رائعة للعب والسباحة واالنتعاش عندما يكون الجو حارا،
ولكن جميع تلك األماكن غير آمنة ما لم يكن باستطاعة أطفالكم السباحة.
يمنح تعلم السباحة طفلكم الثقة عند تواجده في الماء باإلضافة إلى المهارات التي تخوله السباحة بأمان.
يستطيع أطفالكم تعلم السباحة من خالل أخذ دروس للسباحة في برنامج  VacSwimالتي يتم تقديمه خالل عطلة المدارس في شهر تشرين األول/أكتوبر
والعطلة المدرسية الصيفية.
يستطيع األطفال من سن  5إلى  17عاما المشاركة .وهناك برامج تستمر من  5أيام إلى  10أيام.
وتتوفر الدروس لجميع المقدرات ،من المبتدئين إلى السباحين الماهرين.
وأسعار دروس برنامج  VacSwimمعقولة لجميع أفراد العائلة وهي متاحة في الكثير من المسابح والشواطئ في بيرث والمناطق الريفية .بإمكانكم العثور
على مركز تعليم السباحة قريب منكم على موقعنا اإللكتروني.
يجب أن تدفعوا رسوم تسجيل طفلكم في البرنامج .وإذا كان لديكم ثالثة أطفال أو أكثر ،يمكنكم الحصول على خصم لعائلتكم .وقد تحتاجون أيضا إلى دفع رسوم
للدخول إلى المسبح يوم الدرس.
يمكنكم الحصول على خصم إذا كان لديكم إحدى بطاقات االمتياز التالية:
Companion Card 
Commonwealth Seniors Health Card 
Department of Veterans' Affairs Gold, White or Orange 
Health Care Card 
Out of State Seniors Card 
Pensioner Concession Card 
State Concession Card 
WA Seniors Card 
يمكنكم التسجيل من خالل:
زيارة الموقع اإللكتروني  education.wa.edu.au/vacswimوالتسجيل عبر اإلنترنت ،أو
•
إرسال بريد إلكتروني أو إرسال استمارة التسجيل (في اللغة العربية) عبر البريد – يمكن تحميلها من الموقع اإللكتروني.
•
برنامج 2021-2020 VacSwim
برنامج شهر تشرين األول/أكتوبر:
برنامج شهر تشرين األول/أكتوبر لمدة  5أيام:

 29أيلول/سبتمبر –  9تشرين األول/أكتوبر 2020
 9 – 5تشرين األول/أكتوبر 2020

برنامج  Countryللبداية المُبكرة:
كانون الثاني/يناير البرنامج :1
كانون الثاني/يناير البرنامج :2
برنامج كانون الثاني/يناير لمدة  5أيام:

 24 - 18كانون األول/ديسمبر 2020
 29كانون األول/ديسمبر  8 – 2020كانون الثاني/يناير 2021
 22 – 11كانون الثاني/يناير 2021
 10 – 4كانون الثاني/يناير 2021

رسوم برنامج  VacSwimهي كالتالي:
البرامج التي تستمر من  7إلى  10أيام :الطفل الواحد  30دوالرا ( 20دوالرا مع بطاقة امتياز)
البرامج التي تستمر  5أيام :الطفل الواحد  16دوالرا ( 10.50دوالرا مع بطاقة امتياز)

العائلة  81دوالرا ( 54دوالرا مع بطاقة امتياز)
العائلة  41دوالرا ( 27.50دوالرا مع بطاقة امتياز)

