ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝግበር መደባት ትምህርቲ ምሕንባስ
ደቅኹም ምሕንባስ ክምሃሩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ፡ ብዙሕ ገማግም ባሕሪ፡ ፈለጋት፡ መሐንበሲ ማእከላት፡ ቀላያት ኣሎ። ንጸወታ፡ ንምሕንባስ፡ ኣብ እዋን ዋዒ ንምዝሓል ጽቡቕ
እዩ፣ ደቅኹም ምሕንባስ ዘይክእሉ እንተ ዀይኖም ግና ሓደገኛ እዩ።
ምሕንባስ ምምሃር ንደቅኹም ኣብ ማይ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝህልዎም ይገብርን ብደሓን ንምሕንባስ ዘድልዮም ክእለት የማልኣሎምን እዩ።
ደቅኹም ኣብቲ VacSwim ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕረፍትን ዝህቦ ናይ ምሕንባስ ትምህርቲ፡ ምሕንባስ ክላመዱ ይኽእሉ
እዮም።
ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳዕ 17 ዓመት ዝዀኑ ቘልዑ ኣብዚ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ካብ 5 ክሳዕ 10 መዓልቲ ዝወስድ መደባት ኣሎ።
ንኹሉ ኽእለታት፡ ማለት ንጀመርትን ንንፉዓት ሓንበስትን ዝኸውን ትምህርቲ ኣሎ።
VacSwim ዝህቦ ትምህርቲ ንምሉእ ስድራ ቤት ብገንዘባዊ መገዲ ዘዋጽእ እዩ፣ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ፐርዝን ካብ ከተማ ወጻኢ ኣብ ዘሎ
ኸባቢታትን ኣብ መሐንበሲ ማእከላት ኰነ ኣብ ገማግም ባሕርታት ይውሃብ እዩ። ኣብ ወብሳይትና ኣቲኹም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቦታ ርኸቡ።
ንደቅኹም ኣብዚ መደብ እዚ ንኸተሳትፍዎም ናይ መመዝገቢ ክፍሊት ክትከፍሉ የድልየኩም እዩ። ሰለስተ ወይ ልዕሊኡ ቈልዑ እንተ ኣለውኹም ንስድራ
ቤትኩም ምጕዳል ዋጋ ኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ መሐንበሲ ቦታ ናይ መእተዊ ክፍሊት ክትከፍሉ እውን ከድልየኩም
ይኽእል እዩ።
ሓደ ኻብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ኮንሰሽን ካርድ እንተ ኣልዩኩም፡ ምጕዳል ዋጋ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦









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

በዚ ዝስዕብ መገዲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፦
 ናብ education.wa.edu.au/vacswim ብምእታውን ብኢንተርነት ብምምዝጋብን፣ ወይ ድማ
 ነቲ መመዝገቢ ፎርም (ብትግርኛ) ብኢመይል ምስዳድ ወይ ብጶስጣ ብምልኣኽ – ካብ ወብሳይትና ከተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም።
VacSwim 2020-2021
መደብ ጥቅምቲ፦
ናይ 5 መዓልቲ መደብ ጥቅምቲ፦

29 መስከረም – 9 ጥቅምቲ 2020
5 – 9 ጥቅምቲ 2020

መደብ ኣቐዲምካ ምጅማር ሃገር፦
1ይ መደብ ጥሪ፦
2ይ መደብ ጥሪ፦
ናይ 5 መዓልቲ መደብ ጥሪ፦

18 -24 ታሕሳስ 2020
29 ታሕሳስ 2020 – 8 ጥሪ 2021
11 - 22 ጥሪ 2021
4 – 10 ጥሪ 2021

ዋጋታት ናይ VacSwim እዚ ዝስዕብ እዩ፦
መደባት 7 ክሳዕ 10 መዓልቲ፦ ቈልዓ $30 ($20 ኮንሰሽን ንዘለዎ)
መደባት 5 መዓልቲ፦
ቈልዓ $16 ($10.50 ኮንሰሽን ንዘለዎ)

ስድራ ቤት $81 ($54 ኮንሰሽን ንዘለዎ)
ስድራ ቤት $41 ($27.50 ኮንሰሽን ንዘለዎ)

