کالس های شنا در طول تعطیالت
یادگیری شنا برای فرزندان شما مهم است.
سواحل ،رودخانه ها ،استخرها و برکه های آبخور بسیاری در استرالیای غربی وجود دارند .در موقع گرما ،این جاها برای بازی کردن ،شنا
کردن و خنک شدن خیلی عالی هستند ،اما اگر فرزندان شما نتوانند شنا کنند ،آنها ایمن نیستند.
یاد گرفتن شنا ،به فرزندتان اعتماد به نفس در آب و مهارت هایی می دهد که می تواند بدون خطر شنا کند.
فرزندان تان می توانند شنا را از طریق کالس های شنا در  VacSwimکه در طول ماه اکتبر و تعطیالت تابستانی مدرسه ارائه می شوند،
یاد بگیرند.
کودکان  5تا  17ساله می توانند در این کالس ها شرکت کنند .برنامه های  5تا  10روزه وجود دارند .این کالس ها برای هر نوع توانایی از
نوآموز تا شناگرخوب موجود است.
کالس های  VacSwimبرای تمام اعضای خانواده مقرون به صرفه است و در بسیاری از استخرها و سواحل در پرت و نواحی منطقه ای
موجود می باشند .مکانی در نزدیکی خود را از طریق وب سایت ما پیدا کنید.
شما برای ثبت نام کردن فرزندتان در یک برنامه باید یک هزینه ثبت نام بپردازید .اگر شما سه فرزند یا بیشتر دارید ،می توانید برای خانواده
تان تخفیف دریافت کنید .شما همچنین ممکن است نیاز به پرداخت هزینه ورودی برای استخر را در همان روز داشته باشید.
در صورت داشتن یکی از این کارت های تخفیف ،می توانید تخفیف دریافت کنید:
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 
به روش های زیر می توانید ثبت نام کنید:



با مراجعه به  education.wa.edu.au/vacswimو ثبت نام بصورت آنالین ،یا
با ایمیل یا ارسال فرم ثبت نام (به زبان فارسی)  -قابل دانلود از وب سایت.

2021 - 2020 VacSwim
برنامۀ اکتبر:
 5روز در اکتبر:

 29سپتامبر –  9اکتبر 2020
 9 – 5اکتبر 2020

برنامه روستایی شروع زودهنگام  24 – 18دسامبر 2020
 29دسامبر  8 – 2020ژانویه 2021
برنامۀ ژانویه :1
 22 – 11ژانویه 2021
برنامۀ ژانویه :2
 10 – 4ژانویه 2021
 5روز در ژانویه:
هزینه های : VacSwim
برنامۀ  7تا  10روزه :کودک  30دالر ( 20دالر با تخفیف)
برنامه  5روزه :کودک  16دالر ( 10.5دالر با تخفیف)

خانواده  81دالر ( 54دالر با تخفیف)
خانواده  41دالر ( 27.50دالر با تخفیف)

