ਵੈਕਸਵਵਮ (VacSwim) ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੌ ਣ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵਾਂ?
ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ education.wa.edu.au/vacswim 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ
ਇੱ ਕ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕੇ:
VacSwim

Department of Education
Statewide Services Centre 33
Giles Avenue

Padbury WA 6025
ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਲਖੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਲਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ): ਅਰਬੀ, ਿੁਜਰਾਤੀ, ਲਹੂੰ ਦੀ,
ਇੂੰ ਡੋਨੇਸੀਆਈ, ਜਪਾਨੀ, ਮਲਲਆਲਮ, ਫਾਰਸੀ, ਪੂੰ ਜਾਬੀ, ਸਰਲ ਚੀਨੀ, ਸਪੇਨੀ, ਤਾਿਾਲੋ ਿ, ਤਾਲਮਲ, ਥਾਈ, ਰਵਾਇਤੀ
ਚੀਨੀ, ਉਰਦ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ।

ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਕੂੰ ਨੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਕੁੱ ਲਾ

ਵਰਆਇਤ ਨਾਲ ਇਕੁੱ ਲਾ

ਪ੍ਵਰਵਾਰ*

ਵਰਆਇਤ ਨਾਲ

ਬੁੱ ਚਾ

ਬੁੱ ਚਾ

ਜਨਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1

$31

$20

$83

$55

ਜਨਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2

$31

$20

$83

$55

ਵਦਨ 5 ਜਨਵਰੀ

$16

$11

$42

$28

ਵਦਹਾਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਰ

$31

$20

$83

$55

ਪ੍ਵਰਵਾਰ*

ਹੋਣ ਵਾਲਾ (ਕੂੰ ਟਰੀ
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ)

*ਪਲਰਵਾਰਕ ਦਾਖਲੇ ਲਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਪਤੇ ਤੋਂ ਲਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਲਾਿਤਾਂ ਲਵੱ ਚ ਪਲ ਦੀ
ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰਆਇਤ ਲਈ ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਲਜਸ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਲਲਖਆਂ ਲਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਲਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਕੂੰ ਪੈਨੀਅਨ ਕਾਰਡ
ਕੌ ਮਨਵੈਲਥ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਲਆਂ ਦਾ ਲਵਭਾਿ (ਿੋਲਡ, ਵਹਾਈਟ, ਔਰੈਂਜ)
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਡ
ਪੈਨਸਨ ਵਾਲਾ ਲਰਆਇਤ ਕਾਰਡ
ਰਾਜ ਦਾ ਲਰਆਇਤ ਕਾਰਡ
WA ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਾਰਡ

COVID-19 ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਵੈਕਸਲਵਮ (VacSwim) ਦੀਆਂ ਲਸਖਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ WA ਦੇ ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਿ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

ਮੈਂ ਵੈਕਸਵਵਮ (VacSwim) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਂ?
ਵੈੈੱਬ: education.wa.edu.au/swimming
ਫੋਨ: 9402 6412
ਈਮੇਲ: vacswim@education.wa.edu.au

ਜਨਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕੀ ਮੈਂ ਹਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਹੁਣ ਖੁੱ ਲਹੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਨਵਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮ 1: ਮੂੰ ਿਲਵਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਜਨਵਰੀ 2023।
5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਰੋਿਰਾਮ: ਸੋਮਵਾਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱ ਕ।
ਜਨਵਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮ 2: ਸੋਮਵਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱ ਕ।

ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਵਕੂੰ ਨੀਆਂ ਲੂੰਬੀਆਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਨਵਰੀ ਪਰਿ
ੋ ਰਾਮ 1: 9 ਲਦਨ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 40 ਲਮੂੰ ਟ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ
ਪਰੋਿਰਾਮ: 5 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 35 ਲਮੂੰ ਟ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ। ਜਨਵਰੀ ਪਰਿ
ੋ ਰਾਮ 2: 8
ਲਦਨ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 45 ਲਮੂੰ ਟ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ।

ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਦੋਂ ਬੂੰ ਦ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਜਨਵਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮ 1: ਐਤਵਾਰ 6 ਨਵੂੰ ਬਰ 2022
5 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਰੋਿਰਾਮ: ਐਤਵਾਰ 6 ਨਵੂੰ ਬਰ 2022
ਜਨਵਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮ 2: ਐਤਵਾਰ 13 ਨਵੂੰ ਬਰ 2022

ਵਦਹਾਤੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ (ਕੂੰ ਟਰੀ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ)
ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 16 ਦਸੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ 23 ਦਸੂੰ ਬਰ 2022*
* ਇਸ ਲਵੱ ਚ ਸਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਸਖਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ

ਵਸਖਲਾਈਆਂ ਵਕੂੰ ਨੀਆਂ ਲੂੰਬੀਆਂ ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
8 ਲਦਨ ਦੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 45 ਲਮੂੰ ਟ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ।

ਦਾਖਲੇ ਕਦੋਂ ਬੂੰ ਦ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ?
ਐਤਵਾਰ 30 ਅਕਤਬਰ 2022।

