Les Renang Libur Sekolah
Anak-anak Anda perlu belajar berenang.
Di Australia Barat ada banyak pantai, sungai, kolam dan kubangan air. Tempat-tempat tersebut bagus
untuk tempat bermain, berenang, dan menyejukkan badan ketika cuaca panas, tetapi tempat itu tidak
aman jika anak-anak Anda tidak bisa berenang.
Belajar berenang membuat anak percaya diri bermain air dan terampil berenang dengan aman.
Anak-anak Anda dapat belajar berenang di les berenang VacSwim yang diadakan selama libur sekolah
bulan Oktober dan musim panas.
Anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun dapat berpartisipasi. Tersedia program dari 5 hingga 10 hari
Tersedia les untuk semua tingkat, dari pemula hingga perenang mahir.
Biaya les VacSwim terjangkau untuk seluruh keluarga dan tersedia di banyak kolam renang dan pantai
di Perth dan di wilayah regional. Temukan lokasi di dekat Anda dari situs web kami.
Anda perlu membayar biaya pendaftaran untuk mendaftarkan anak Anda ke suatu program. Jika
memiliki tiga orang anak atau lebih, Anda bisa mendapatkan diskon keluarga. Anda mungkin juga perlu
membayar biaya masuk ke kolam renang pada hari itu.
Anda bisa mendapatkan diskon jika Anda memiliki salah satu kartu konsesi berikut:









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

Anda dapat mendaftar dengan cara:
 mengunjungi education.wa.edu.au/vacswim dan mendaftar online, atau
 mengirim email atau mengirim formulir pendaftaran (dalam Bahasa Indonesia) – dapat di unduh
dari website.
VacSwim 2020-2021
Program Oktober:
29 September - 9 Oktober 2020
5 hari di bulan Oktober:
5 - 9 Oktober 2020
Program Lebih Dini di Daerah:
Program ke-1 Januari :
Program ke-2 Januari :
5 hari di bulanJanuari

18 -24 Desember 2020
29 Desember 2020 - 8 Januari 2021
11 - 22 Januari 2021
4 - 10 Januari 2021

Biaya les VacSwim:
Program 7-10 hari: Anak $30 ($20 dengan konsesi)
Program 5 hari: Anak $16 ($10,50 dengan konsesi)

Keluarga $81 ($54 dengan konsesi)
Keluarga $41 ($27,50 dengan konsesi)
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