ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝግበር መደባት ምሕንባስ
በጃኻትኩም ብፊደላት እንግሊዝኛ ጽሓፉ
መደብ ምረጹ (program):
□
መደብ ጥቅምቲ (October)
□
1ይ መደብ ጥሪ (Jan 1)
□
ናይ 5 መዓልቲ መደብ ጥሪ (Jan 5 day)

□
□
□

ናይ 5 መዓልቲ መደብ ጥቅምቲ (Oct 5 day)
2ይ መደብ ጥሪ (Jan 2)
መደብ ኣቐዲምካ ምጅማር ሃገር (country)

ስም ቦታ (venue)……………………………………………………………… ቅድሚ ቐትሪ (AM) □ ድሕሪ ቐትሪ (PM) □
ቅድሚ ቐትሪ (AM) □ ድሕሪ ቐትሪ (PM) □

2ይ ኣማራጺ ቦታ (2nd preference)………………………………………………………..

ናይቲ ቘልዓ ስም ኣቦ ………………………………………………………………
(surname)

ኣድራሻ ………………………………………………………...

ከባቢ/ከተማ……………..…………….

(address)

(suburb/town)

ፖስትኮድ ………………
(postcode)

ተሌፎን ………………………
(telephone)

ኢመይል ………………………………………….
(email)

ስም ቈልዓ

ዕለተ ልደት

ሓሊፉሉ ዘሎ ኽፍሊ

ተባዕታይ/ኣንስታይ

ኵነታት ጥዕና/ተወሳኺ ሓበሬታ

(name)

(DOB)

(stage)

(M/F)

(medical)

□ ነቲ ምስዚ ገጽ ተተሓሒዙ ዘሎ ውዕል ኣንቢበዮን ተሰማሚዐሉን እየ።

ዕለት …………………

(I have read and agreed to conditions)

(Date)

ስም ወላዲ/ኣላዪ ……………………………………......

ክታም …………………………….

(Parent/carer’s name)

(signature)

ክፍሊት፦

□ ክረዲት ካርድ

(payment)

□ ቸክ

(credit card)

□ ኮንሰሽን (ቅዳሕ እቲ ካርድ ኣጠቓልል)

(cheque)

ክፍሊት ክረዲት ካርድ (credit card)

□ Visa

(concession)

ድምር $ .....................
(total)

□ Mastercard

ስም ወናኒ ካርድ ……………………………………………………………………………..
(cardholder’s name)

ቍጽሪ ካርድ
(card number)

ዝወድቀሉ ዕለት (expiry date)……../………..

ክታም (signature) ……………………………………………

ብዛዕባ VacSwim ብኸመይ ሰሚዕካ፧
(how did you hear about VacSwim)

□ ፈተውቲ (friends)
□ ማሕበራዊ መራኸቢ (social media)
(other)…………………….

□ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ማእከል መሐንበሲ (local swim centre)
□ ብወብሳይት Department of Education (website)

□ ብቤት ትምህርቲ (school)
□ ካልእ

□ Department of Education ከምኡ እውን Government of Western Australia ንስእሊ፡ ንቪድዮ፡ ንድምጺ፡ ከምኡ እውን ንጽሕፈትን
ንዘረባን ደቀይ ክጥቀመሉ እፈቕደሉ እየ። እዚ ኣብ እተሓትመ ጽሑፍ፡ ብዲጂታል፡ ወይ ብቪድዮ ኣብ ጥቕሚ ኽውዕል ይኽእል እዩ። (talent release)

ናይ ምዝገባ ውዕልን ስምምዕን
ኣብ መደብ VacSwim ምምልካትን ምክፋልን ኣብ ኵነት ዝምርኰስ ኰይኑ፡ ኣብቲ ኣመልካቲ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ውዕልንን ስምምዕን ከም ዝሰማምዓሉ
ዝህቦ ምላሽ ይምርኰስ። ናብ ምኽፋል ምእንቲ ኽትሓልፍ በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ውዕልንን ስምምዕን ኣንብቦ፡ ከም እተሰማማዕካሉ ድማ ኣርኢ (ኣብ
ቅድሚት ኣብ ዘሎ ገጽ ክታምካ ኣንብር)።
እዚ ናይ ምዝገባ ውዕልን ስምምዕን ንጥቕሚ እቲ ኣብ ትሕቲ School Education Act 1999 (WA) ዝዓዪ ሚንስተር ትምህርትን ስልጠናን ከምኡ
እውን ንጥቕሚ ክፍለ ሃገር ምዕራብ ኣውስትራልያ (ብሓባር ይኹን ብንጽል፡ VacSwim ተባሂሉ ዘሎ) ዝውዕል እዩ።
እቲ ኣብቲ መመልከቲ ሂበዮ ዘለኹ ሓበሬታ፡ ኣነ ኸም ዝፈልጦ፡ ሓቅን ቅኑዕን ከም ዝዀነ አረጋግጽ።
ኣብቲ መመልከቲ ተጠቓሊሉ ምስ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ (ሓንባሲ ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ) ብዝተኣሳሰር፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣፍልጦ ይህበሉን
ይሰማምዓሉን እየ፦
• ነቲ ኣብ ወብሳይት Department of Education ወጺኡ ዘሎ ውዕል ስምምዕ ተሳትፎ ኣብ መደብ VacSwim ኣንቢበዮን ተረዲአዮን ከምኡ
እውን ተሰማሚዐሉ እየ።
• እቲ ሓንባሲ ምስ ኩሉ እቲ ንተሳተፍቲ ኻብ ግዜ ናብ ግዜ ዝሕበሮም ሕግታትን መለኪዕታትን ዝሕተት ብቕዓታትን መደብ VacSwim ተሰማሚዑ
ኸም ዝመላለስ ከረጋግጽ እየ።
• ነቲ ሓንባሲ ዝዀነ ጕድኣት፡ ሕማም፡ ወይ ካልእ ጸገም ጥዕና ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ VacSwim ኣድላዪ ዝዀነ ሕክምናዊ ረድኤት ከዳሉ መዚዘዮ
ኣለኹ፣ ምስዚ ሕክምናዊ ረድኤት ንዝተኣሳሰር ኩሉ ወጻኢታት ባዕለይ ክኸፍሎ ድማ እሰማማዕ ኣለኹ።
• ካብቲ ኣብቲ መመልከቲ ሂበዮ ዘለኹ ሓበሬታ ወጻኢ፡ እቲ ሓንባሲ ኣብ መደብ VacSwim ብምስታፉ፡ ኣብ ጥዕናኡ ጕድኣት ኸውርድ ዝኽእል ኣነ
ዝፈልጦ ዝዀነ ሕማም ወይ ጸገም ጥዕና የብሉን። ብዛዕባ ኵነታት ጥዕና እቲ ሓንባሲ ኣብ ዝጠራጠረሉ እዋን፡ ኵነታት ጥዕና እቲ ሓንባሲ ንምርግጋጽ
ኣድላዪ ዘበለ ሕክምናዊ መርመራ ኸዳልወሉ ናተይ ሓላፍነት ከም ዝዀነ እሰማማዕ እየ።
• ድሕንነት ካልኦት ተሳተፍቲ ምእንቲ ክሕሎ፡ እቲ ሓንባሲ ዝዀነ ይኹን ተላባዒ ሕማም ኣብ ዝሓምመሉ እዋን ነቲ ሓንባሲ ናብ መደብ ትምህርቲ
VacSwim ካብ ምምጻእ ክቝጠብ ከም ዘሎኒ እሰማማዕ እየ።
• መምህራን VacSwim ነቶም ኣብቲ ንሳቶም ዝምህርዎ መደብ ትምህርቲ VacSwim ብቐጥታ ዝሳተፉ ዘለዉ ቘልዑ ጥራይ ናይ ምክትታል
ሓላፍነት ከም ዘለዎም እሰማማዕ እየ፣ እዚ ኸኣ ኣብቲ እቲ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዘሎ ግዜ ጥራይ ከም ዝዀነ እሰማማዕ እየ። እቲ ሓንባሲ ኣብ ኩሉ
ካልእ እዋናት ኣድላዪ ዝዀነ ምክትታትል ከም ዝረክብ ከረጋግጽ ከም ዘሎኒ እውን እሰማማዕ እየ። ብፍላይ፡ መደብ ትምህርቲ VacSwim ምስ
ተዛዘመ ነቲ ሓንባሲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ናተይ ከም ዝዀነ እሰማማዕ እየ።
• ምስ ተሳትፎ እቲ ሓንባሲ ኣብ መደብ ትምህርቲ VacSwim ብዝተሓሓዝ፡ ኣብ እዋንን ቅድምን ድሕርን መደብ VacSwim ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ሕጊ
ክሳዕ ዝፈቕዶ፡ ኣነ፦
(a) ንVacSwim ኰነ ንሓለፍቱን ሰራሕተኛታትን ወኪላቱን ወለንተኛታቱን ኮንትራክተራቱን (ወገናት VacSwim ተባሂሎም ዘለዉ)፡
ንብረት ኣብ ዝጠፍኣሉን ጕድኣት ኣብ ዝወርደሉን እዋን ብሓላፍነት ኣይሓቶምን እየ፣ ከምኡ ድማ
(b) ንወገናት VacSwim ካብ ኵሉ ዝጠፍአ ነገራት፡ ክርክር፡ ቅጥዕታት፡ ተሓታትነት፡ መቕጻዕቲ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስዚ ኻብ
ዝተሓሓዝ ወጻኢታት ነጻ ከም ዝገብሮም ውሕስነት እህቦም ኣለኹ።
እዚ ዝህቦ ዘለኹ ውሕስነት ግና ወገናት VacSwim ምስ መደብ VacSwim ብዝተኣሳሳር ኣድላዪ ጥንቃቐን ክእለትን ብዘይ ምርኣዮም ኣብ ዝስዕብ
ጕድኣት ኣይዓይይን እዩ።
• VacSwim ነቲ ሓንባሲ ኣብቲ ኣነ ጠሊበዮ ዘለኹ መደባት ከመዝግቦ ኸም ዝጽዕር፡ እንተ ዀነ ግና VacSwim እቲ ሓንባሲ ኣብቲ መደባት ወይ
ክፍልታት ከም ዝምዝገብ መረጋገጺ ኸም ዘይህብ እሰማማዕ እየ። ጠለበይ ኣብ ዘይማልኣለይ እዋን፡ VacSwim ነቲ ሓንባሲ ኣብቲ VacSwim
ዝመደቦ ናጻ ክፍሊ ክምዝግቦ ኸም ዝኽእል እሰማማዕ እየ።
• ንምዝገባ እቲ ሓንባሲ ክስርዞ እንተ መዲበ፡ ምስ ኩሉ እቲ ኣብ ወብሳይት ዝርከብ ገጽ ምዝገባ ወጺኡ ዘሎ መስርሕ ምስራዝ ክሰማማዕ ከም ዘለኒ፡
ዝዀነ ስረዛን ገንዘብካ ናይ ምምላስ መሰናድዎን ድማ ምስቲ ኣብ ወብሳይት Department of Education ወጺኡ ዘሎ ቅድመ ኵነት ዝሳነ
ክኸውን ከም ዘለዎ እሰማማዕ እየ።
ነዚ
•
•
•
•

ዝስዕብ እሰማምዓሉ እየ፦
ቈልዑ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ትምህርቶም፡ ደቂ ሓሙሽተ ዓመት ወይ ልዕሊኡ ክዀኑ ኣለዎም፣
ናይ ምዝገባ ኽፍሊት ነቲ ናብ ማእከል መሐንበሲ ኽትኣቱ እትኸፍሎ ኽፍሊት ኣየጠቓልልን፣
ኣብ ከተማ ኣብ ዘሎ ቦታታት ዝምዝገቡ ቘልዑ ክልተ ኣማራጺታት ክመልኡ ኣለዎም፣
VacSwim ኣብቲ ዝመረጽኩምዎ ግዜ ኸም ዘመዝግበኩም ከረጋግጸልኩም ኣይክእልን።
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