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مساعدت مالی
معلومات برای والدین
هر طفل ویکتوریایی باید به جهان فرصت های یادگیری که در ورای صنف درسی او وجود دارد دسترسی
پیدا نماید .تمویل برای خیمه ها ،برای سپورت ها و چکر ها (camps, sports and excursion
 )fundaکمک می کنند تا هیچ متعلمی این فرصت را از دست ندهد که همراه با همشاگردی های خود در
فعالیت های سرگرم کننده مهم و تعلیمی سهم بگیرد .این بخشی از ابتکار ساختن ویکتوریا به حیث یک
ایالت تعلیمی و تعهد حکومت ویکتوریا نسبت به گسستن پیوند بین سوابق متعلم و پیآمدهای تعلیمی می
باشد.
تمویل برای خیمه ها ،سپورت ها و چکر ها
(CAMPS, SPORTS & EXCURSIONS
))FUND (CSEF
خیمه های مکتب به اطفال تجربه الهام بخشی در تجارب آنان در فعالیت
ها در فضای باز می دهند و چکر ها تشویق می کنند درک عمیق تری
از اینکه جهان چطور کار می کند به آنها داده و سپورت به آنان کار
گروپی (تیمی) ،نظم و ترتیب و رهبری را تعلیم می دهد .همه این ها
بخشی از یک سرفصل متعادل دروس مکتب می باشد.
این تمویل ( )CSEFرا حکومت ویکتوریا ارائه می نماید تا به خانواده
های دارای استحقاق کمک شود مصارف سفرها ،خیمه ها و فعالیت
های سپورتی مکتب را پوشش دهد.
اگر شما دارای یک کارت تخفیف معتبر هستید که در نتیجه امتحان
نداشتن بضاعت مالی به شما داده شده ،یا به طور موقتی از فرزند
دیگران مواظبت می کنید ( foster parentهستید) ،ممکن است
شرایط استحقاق دریافت این تمویل ( )CSEFرا داشته باشید .یک طبقه
با مالحظات خاص هم وجود دارند که برای پناهجویان و خانواده های
پناهنده می باشد .برای آنها به مکتب مدد معاشی داده می شود تا خرج
مصارف مربوط به خیمه ها ،چکر ها و یا فعالیت های سپورتی به نفع
طفل آنها بشود.
مبلغ این تمویل ( )CSEFبرای هر فرد متعلم:
• 125دالر برای متعلمین مکتب ابتدائی است
• 225دالر برای متعلمین مکتب متوسطه است
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طرز درخواست
با دفتر مکتب تماس بگیرید تا به شما فورم درخواست
این تمویل ( )CSEFرا که از ویبسایت
 www.education.vic.gov.au/csefاخذ می شود بدهند.

معلومات بیشتر
برای معلومات راجع به پایان مهلت درخواست تمویل
( )CSEFو معلومات مزید راجع به این تمویل از ویبسایت
 www.education.vic.gov.au/csefدیدن کنید.

