VacSwim விடுமுறை நீ ச்சல் நிகழ் ச்சிகள்
அடிக்கடி ககட்கப் படும் ககள் விகள்
பபயர் கசர்க்றக எப் கபோது ப ோடங் குகிைது?
அனைத்து நிகழ் சசி
் களுக்குமாை பெயர் சசர்க்னக ஜூனை 20, 2022,
புதை் கிழனமயை்று பதாடங் கும் .

யோர் கலந் துபகோள் ள முடியும் ?
5 முதை் 17 வயதுள் ள குழந்னதகள்

எனது குழந் ற யின் பபயறரச் கசர்ப்பது எப் படி?
இனையவழியாக education.wa.edu.au/vacswim தளத்திை் ெதிவுபசய் வசத பெயர்
சசர்க்னகக்காை எளியவழி. எங் கள் இனையதளத்திலிருந்தும் சசர்க்னகெ்
ெடிவத்னதெ் ெதிவிறக்கி பூர்த்தி பசய் து சசர்க்னக முடிவு சததிக்கு முை்ொக
பிை்வரும் எங் கள் அலுவைகத்துக்கு அஞ் சைாக அனுெ் ெைாம் :
VacSwim
Department of Education
Statewide Services Centre
33 Giles Avenue
Padbury WA 6025
பிை்வரும் பமாழிகளிை் (இனையதளத்திை் ) சசர்க்னகெ் ெடிவங் கள்
கினடக்கிை்றை: அசரபிய பமாழி, குஜராத்தி, இந்தி பமாழி, இந்சதாசைஷிய
பமாழி, ஜெ் ொைிய பமாழி, மனையாளம் , பெர்ஸிய பமாழி, ெஞ் சாபி, எளிய
சீைபமாழி, ஸ்ொைிய பமாழி, டாகைாக் பமாழி, தமிழ் , தாய் ைாந்து பமாழி,
ெை்னடய சீை பமாழி, உருது மற் றும் வியட்நாமிய பமாழி.

இ ை் கு எவ் வளவு பசலவோகும் ?
நிகழ் ச்சி

ஒை் றை

ஒை் றை
சலுறக

குடும் பம் *

குடும் பச்*
சலுறக

அக்கடோபர் 9 நோள்

$31

$20

$83

$55

அக்கடோபர் 5 நோள்

$16

$11

$42

$28

ஜனவரி நிகழ் ச்சி 1

$31

$20

$83

$55

ஜனவரி நிகழ் ச்சி 2

$31

$20

$83

$55

ஜனவரி 5 நோள்

$16

$11

$42

$28

கண்ட்ரி ஏர்லி ஸ்டோர்ட்
(Country Early Start)

$31

$20

$83

$55

*ஒரு குடும் ெெ் பெயர் சசர்க்னகயிை் ஒசர முகவரியிலிருந்து மூை்று
அை் ைது அதற் கு சமற் ெட்ட குழந்னதகள் இருக்கைாம் . வினைகளிை்
நீ ச்சை் குள நுனழவு சசர்க்கெ் ெடவிை் னை.

யோருக்கு சலுறகபபை ்

குதியுண்டு?

பிை்வரும் சலுனக அட்னடகளிை் ஒை்னறக் பகாை்டுள் ள யாராைாலும் :









கம் செைியை் கார்டு
காமை்பவை் த் சீைியர்ஸ் பெை் த் கார்டு
டிொர்டப
் மை்ட் ஆஃெ் பவடரை்ஸ் அஃசெயர்ஸ் (சகாை் டு, பவாயிட், ஆரஞ் ச)்
பெை் த் சகர் கார்டு
அவுட் ஆஃெ் ஸ்சடட் சீைியர்ஸ் கார்டு
பெை்ஷைர் கை்பசஷை் கார்டு
ஸ்சடட் கை்பசஷை் கார்டு
WA சீைியர்ஸ் கார்டு

ககோவிட்-19-க்கோக என்ன நடவடிக்றககள் எடுக்கப் பட்டுள் ளன?
VacSwim ொடங் கள் WA சுகாதாரத்துனறயிை் நடெ் பு அறிவுறுத்தலிை்ெடி
நடத்தெ் ெடும் .

VacSwim குறி ்து கூடு ல் விபரங் கறள அறிந் துபகோள் வது எப் படி?
இனையம் :
education.wa.edu.au/swimming
பதானைசெசி: 9402 6412
மிை்ைஞ் சை் : vacswim@education.wa.edu.au

அக்கடோபர் நிகழ் ச்சிகள்
அக்கடோபர் நிகழ் ச்சிகள் எப் கபோது நறடபபறும் ?
9 நாள் நிகழ் சசி
் : 27 பசெ் டம் ெர் பசவ் வாய் க்கிழனம முதை் அக்சடாெர் 7, 2022
பவள் ளிக்கிழனம வனர.
5 நாள் நிகழ் சசி
் : திங் கள் கிழனம 3 முதை் அக்சடாெர் 7, 2022 பவள் ளிக்கிழனம
வனர.

அக்கடோபர் போடங் களுக்கோன கசர்க்றகப் பதிவு எப் கபோது முடிவறடயும் ?
ஆகஸ்ட் 21, 2022 ஞாயிற் றுக்கிழனம.

போடங் கள் எந்

கநர ்தில் நறடபபறும் ?

9 நாள் நிகழ் சசி
் யாைது பெரும் ொைாை நிகழ் விடங் களிை் கானையிை்
நனடபெறும் . சிை னமயங் களிை் பிை்மதிய வகுெ் புகளும் உை்டு - கூடுதை்
விெரங் களுக்கு education.wa.edu.au/swimming எை்ற ெக்கத்துக்கு வருனக
தாருங் கள் . 5 நாள் நிகழ் சசி
் யாைது பிை்மதியம் நனடபெறும் . வழக்கமாக
மதியம் 1.00 முதை் 4.00 வனர.

போடங் கள் எவ் வளவு கநரம் நறடபபறும் ?
9 நாள் நிகழ் சசி
் : 40 நிமிடெ் ொடங் கள் .
5 நாள் நிகழ் சசி
் : 35 நிமிடெ் ொடங் கள் .
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ஜனவரி நிகழ் ச்சிகள்
எனது குழந் ற றய ஜனவரி நிகழ் ச்சிகளில் இப் கபோக

கசர்க்கலோமோ?

ஆம் , ஜைவரி நிகழ் சசி
் களுக்காை பெயர் சசர்க்னக இெ் சொது நனடபெறுகிறது.

ஜனவரி போடங் கள் எப் கபோது நறடபபறும் ?
ஜைவரி நிகழ் சசி
் 1: பசவ் வாய் க்கிழனம ஜைவரி 3 முதை் ஜைவரி 13, 2023
பவள் ளிக்கிழனம வனர.
ஜைவரி 5 நாள் நிகழ் சசி
் : திங் கள் கிழனம ஜைவரி 9 முதை் ஜைவரி 13, 2023
பவள் ளிக்கிழனம வனர.
ஜைவரி நிகழ் சசி
் 2: திங் கள் கிழனம ஜைவரி 16 முதை் ஜைவரி 25, 2023 புதை்கிழனம
வனர.

ஜனவரி போடங் களுக்கோன கசர்க்றகப் பதிவு எப் கபோது முடிவறடயும் ?
ஜைவரி நிகழ் சசி
் 1: நவம் ெர் 6, 2022, ஞாயிற் றுக்கிழனம
ஜைவரி 5 நாள் நிகழ் சசி
் : நவம் ெர் 6, 2022, ஞாயிற் றுக்கிழனம
ஜைவரி நிகழ் சசி
் 2: நவம் ெர் 13, 2022, ஞாயிற் றுக்கிழனம

போடங் கள் எவ் வளவு கநரம் நறடபபறும் ?
ஜைவரி நிகழ் சசி
் 1: 9 நாள் நிகழ் சசி
் க்கு ொட சநரம் 40
நிமிடங் கள் . ஜைவரி 5 நாள் நிகழ் சசி
் : 5 நாள் நிகழ் சசி
் க்கு
ொட சநரம் 35 நிமிடங் கள் . ஜைவரி நிகழ் சசி
் 2: 8 நாள்
நிகழ் சசி
் க்கு ொட சநரம் 45 நிமிடங் கள் .

கண்ட்ரி ஏர்லி ஸ்டோர்ட் (Country Early Start)
போடங் கள் எப் கபோது நறடபபறும் ?
டிசம் ெர் 16 பவள் ளிக்கிழனம முதை் டிசம் ெர் 23, 2022 பவள் ளிக்கிழனம வனர*
*இதிை் சைிக்கிழனம முதை் ஞாயிற் றுக்கிழனம வனர நனடபெறும் ொடங் கள்
அடங் கும்

போடங் கள் எவ் வளவு கநரம் நறடபபறும் ?
8 நாள் நிகழ் சசி
் க்கு ொட சநரம் 45 நிமிடங் கள் .

பபயர் கசர்க்றக எப் கபோது முடிவறடயும் ?
அக்சடாெர் 30, 2022, ஞாயிற் றுக்கிழனம

3

7/07/2022

