برنامه های شنای تعطیالتی VacSwim
سواالت رایج

چه کسی می تواند ثبت نام کند؟
کودکان  5تا  17ساله

چگونه می توانم فرزندم را ثبت نام کنم؟
آسانترین راه ثبت نام بصورت آنالین در  education.wa.edu.au/vacswimاست .شماهمچنین می توانید یک فرم ثبت نام را
از وب سایت ما دانلود و تکمیل کنید و آن را به آدرس زیر پست کنید ،تا پیش از فرا رسیدن موعد ثبت نام به دفتر ما برسد:
VacSwim
Department of Education
Statewide Services Centre
33 Giles Avenue
Padbury WA 6025
فرم های ثبت نام (در وب سایت) به زبان های زیر ترجمه شده اند :عربی ،گجراتی ،هندی ،اندونزیایی ،ژاپنی ،ماالیالم ،فارسی،
پنجابی ،چینی ساده ،اسپانیایی ،تاگالوگ ،تمیل ،تایلندی ،چینی سنتی ،اردو و ویتنامی.

هزینه آن چقدر است؟
برنامه

انفرادی

انفرادی با تخفیف

*خانواده

* خانواده با تخفیف

برنامه  1ژانویه

 31دالر

 20دالر

 83دالر

 55دالر

برنامه  2ژانویه

 31دالر

 20دالر

 83دالر

 55دالر

ژانویه  5روزه

 16دالر

 11دالر

 42دالر

 28دالر

شروع زودهنگام مناطق
روستایی

 31دالر

 20دالر

 83دالر

 55دالر

* ثبت نام خانوادگی شامل سه کودک یا بیشتر در یک آدرس است .قیمت ها شامل ورودی استخر نمی شوند.

چه کسی واجد شرایط تخفیف است؟
هر کسی که یکی از کارتهای تخفیف زیر را داشته باشد:
•
•
•
•
•
•
•
•

کارت همراه ( )Companion Card
کارت بهداشت سالمندان کامنولث ()Commonwealth Seniors Health Card
اداره امور نظامیان قدیمی (( )Department of Veterans' Affairsطالیی ،سفید ،نارنجی)
کارت مراقبت بهداشتی ()Health Care Card
کارت سالمندان خارج از ایالت ()Out of State Seniors Card
کارت تخفیف مستمری ()Pensioner Concession Card
کارت تخفیف ایالتی ( )State Concession Card
کارت سالمندان استرالیای غربی ()WA Seniors Card

چه تدابیری برای کووید 19-در نظر گرفته شده است؟
کالس های  VacSwimمطابق با توصیه کنونی ادراه بهداشت استرالیای غربی انجام خواهند شد.

چگونه می توانم اطالعات بیشتری در مورد  VacSwimکسب کنم؟
وب سایتeducation.wa.edu.au/swimming :
تلفن9402 6412 :
ایمیلvacswim@education.wa.edu.au:

برنامه های ژانویه
آیا حاال می توانم فرزندم را در برنامه های ژانویه ثبت نام کنم؟
بله ،ثبت نام ها برای برنامه های ژانویه اکنون باز است.

کالس های ژانویه چه موقعی هستند؟
برنامه  1ژانویه :سه شنبه  3ژانویه تا جمعه  13ژانویه .2023
برنامه  5روزه ژانویه :دوشنبه  9ژانویه تا جمعه  13ژانویه .2023
برنامه  2ژانویه :دوشنبه  16ژانویه تا چهارشنبه  25ژانویه .2023

کالس ها چقدر طول می کشند؟
برنامه  1ژانویه :کالس های  40دقیقه ای برای برنامه  9روزه.
برنامه  5روزه ژانویه :کالس های  35دقیقه ای برای برنامه  5روزه.
برنامه  2ژانویه :کالس های  45دقیقه ای برای برنامه  8روزه.

چه زمانی ثبت نام کالس های ژانویه تمام می شود؟
برنامه  1ژانویه :یکشنبه  6نوامبر 2022
برنامه  5روزه ژانویه :یکشنبه  6نوامبر 2022
برنامه  2ژانویه :یکشنبه  13نوامبر 2022

شروع زودهنگام مناطق روستایی
کالس ها چه موقعی هستند؟
جمعه  16دسامبر تا جمعه  23دسامبر * 2022
* این شامل کالس های شنبه و یکشنبه است

کالس ها چقدر طول می کشند؟
کالس های  45دقیقه ای برای برنامه  8روزه.

چه زمانی ثبت نام ها تمام می شود؟
یکشنبه  30اکتبر .2022
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