VacSwim હોલિડે સ્વિમ ગ
િં પ્રોગ્રા
િારં િાર પુછિા ાં આિતા પ્રશ્નો
આ ાં કોણ નોંધણી કરાિી શકે છે ?
5 થી 17 િર્ષના બાળકો

હુ ં ારા બાળકની નોંધણી કેિી રીતે કરાિી શકું છં?
નોંધણી કરાિિાનો સૌથી સરળ રવતો education.wa.edu.au/vacswim પર ઓનિાઇન નોંધણી કરિાનો
છે . ત ે અ ારી િેબસાઇટ પરથી નોંધણી ફો ષ ડાઉનિોડ કરીને અને ભરીને તેને અ ારા નીચેના સરના ે
નોંધણીની છે લ્િી તારીખ સુધી તે પહોંચે તે રીતે ટપાિ દ્વારા

ોકિી આપી શકો છો.

VacSwim
Department of Education
Statewide Services Centre
33 Giles Avenue
Padbury WA 6025
(િેબસાઇટ પર) નીચેની ભાર્ાઓ ાં અનુિાદિત કરે િ નોંધણી ફો ષ ઉપિબ્ધ છે : અરે લબક, ગુજરાતી, દહિંિી,
ઇન્ડોનેમશયન, જાપાની,

િયાિ , પમશિયન, પંજાબી, સરળ ચીની, વપેમનશ, ટાગાિોગ, તામ િ, થાઈ,

પારં પાદરક ચીની, ઉર્ુષ અને મિયેતના ીસ.

તેનો ખચષ કેટિો છે ?
પ્રોગ્રા

મસિંગિ

મસિંગિ કન્સેશન

ફૅમ િી*

ફૅમ િી* કન્સેશન

જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા

1

$31

$20

$83

$55

જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા

2

$31

$20

$83

$55

જાન્યુઆરી 5 દિિસ

$16

$11

$42

$28

િે શ િહેિો પ્રારં ભ

$31

$20

$83

$55

*ફૅમ િી નોંધણી ાં એક જ સરના ે રહેતા ત્રણ કે તેથી િધુ બાળકોનો સ ાિેશ થાય છે .
દકિં તો ાં પ ૂિ એન્રીનો સ ાિેશ નથી.

કન્સેશન
નીચે
•
•
•
•
•
•
•
•

ેળિિા

ાટે કોણ પાત્ર હશે?

ાંથી કોઈ પણ એક કન્સેશન કાડષ ધરાિતી કોઈ પણ વ્યસ્તત:
કંપેમનયન કાડષ
કો નિેલ્થ મસમનયસષ હેલ્થ કાડષ
દડપાટષ ેંટ ઓફ િેટરન્સ અફેયસષ (ગોલ્ડ, વ્હાઇટ, ઓરેં જ)
હેલ્થ કેર કાડષ
આઉટ ઓફ વટેટ મસમનયસષ કાડષ
પેન્શનર કન્સેશન કાડષ
વટેટ કન્સેશન કાડષ
WA મસમનયસષ કાડષ

COVID-19

ાટે કયા પગિાં િેિા ાં આવ્યા છે ?

VacSwim િેશન WA દડપાટષ ેંટ ઓફ હેલ્થદ્વારા હાિ ાં આપિા ાં આિેિ સ ૂચન મુજબ આયોજજત કરિા ાં
આિશે.

VacSwim મિશે િધુ ાદહતી હુ ં કેિી રીતે
W: education.wa.edu.au/swimming
T: 9402 6412
E: vacswim@education.wa.edu.au

ેળિી શકું છં?

જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા
શું હુ ં હ ણાં ારા બાળકનું ના
હા, જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા

જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા

ાં નોંધાિી શકું છં?

ાટેની નોંધણી હિે શરૂ થઈ ગઈ છે .

જાન્યુઆરીના િેસન્સ ક્યારે છે ?
જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા 1: ગ
ં ળિાર, 3 જાન્યુઆરી થી શુક્રિાર, 13 જાન્યુઆરી 2023 સુધી.
જાન્યુઆરી 5 દિિસીય પ્રોગ્રા : સો િાર, 9 જાન્યુઆરીથી શુક્રિાર, 13 જાન્યુઆરી 2023 સુધી.
જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા 2: સો િાર, 16 જાન્યુઆરીથી બુધિાર, 25 જાન્યુઆરી 2023 સુધી.

આ િેસન્સ કેટિા સ ય સુધી ચાિે છે ?
જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા

1: 9 દિિસીય પ્રોગ્રા

5 દિિસીય પ્રોગ્રા : 5 દિિસીય પ્રોગ્રા
પ્રોગ્રા

2: 8 દિિસીય પ્રોગ્રા

જાન્યુઆરી િેસન્સ

ાટે 40 મ મનટના િેસન. જાન્યુઆરી
ાટે 35 મ મનટના િેસન. જાન્યુઆરી

ાટે 45 મ મનટના િેશન્સ.

ાટેની નોંધણી ક્યારે પ ૂરી થાય છે ?

જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા 1: રમિિાર, 6 નિેમ્બર 2022
જાન્યુઆરી 5 દિિસીય પ્રોગ્રા : રમિિાર, 6 નિેમ્બર 2022
જાન્યુઆરી પ્રોગ્રા 2: રમિિાર, 13 નિેમ્બર 2022.

િે શ િહેિો પ્રારં ભ
િેસન્સ ક્યારે છે ?
શુક્રિાર, 16 દડસેમ્બરથી શુક્રિાર, 23 દડસેમ્બર 2022* સુધી
*આ ાં શમનિારે અને રમિિારે પણ િેસન્સ રહેશે.

આ િેસન્સ કેટિા સ ય સુધી ચાિે છે ?
8 દિિસીય પ્રોગ્રા

ાટે 45 મ મનટના િેશન્સ.

નોંધણી ક્યારે સ ાપ્ત થાય છે ?
રમિિાર, 30 ઓતટોબર 2022.
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