Persian

کمک مالی
اطالعات برای والدین
هر کودک در ویکتوریا باید به دنیای فرصت های یادگیری که در خارج از کالس درس وجود دارد ،دسترسی داشته
باشد .با کمک های بودجه اردو ،ورزش و گردش گروهی ()Camps, Sports and Excursions Fund
اطمینان حاصل می شود که هیچ دانش آموزی این فرصت پیوستن به به همکالسی هایش را برای فعالیت های مهم،
آموزشی و تفریحی از دست ندهد .این امر بخشی از تبدیل ویکتوریا به ایالت آموزش و تعهد دولت برای شکستن
رابطه بین پیشینه دانش آموزان با نتایج آنان است.
بودجه اردو ،ورزش و گردش گروهی
(Camps, Sports and Excursions
))Fund(CSEF
اردوهای دانش آموزی فرصت های تشویق کننده را برای کودکان در
فضاهای بیرونی ایجاد می کند ،گردش های گروهی درک عمیق تری از
این امر را ایجاد می کنند که دنیا چطور عمل می کند و ورزش کار گروهی،
انضباط و رهبری را یاد می دهد .همه این موارد بخشی از مواد درسی
سالم می باشند.
 CSEFتوسط دولت ویکتوریا تامین می شود تا به
خانواده های واجد شرایط در تامین هزینه سفرهای مدرسه ،اردو و
فعالیت های ورزشی کمک کند.
اگر کارت تخفیف معتبرکه بسته به درآمدتان است را دارید یا سرپرستی
کودکی را به طور موقت قبول کرده اید ،ممکن است برای  CSEFواجد
شرایط باشید .یک گروه مالحظات خاص نیز برای پناهجویان و خانواده
های پناهنده وجود دارد .کمک هزینه برای استفاده جهت هزینه های
مربوط به اردو ،فعالیت های گردش گروهی یا ورزشی برای استفاده
فرزند شما به مدرسه پرداخت می شود.
میزان سالیانه  CSEFبرای هر دانش آموز:
• $ 125برای دانش آموزان دبستانی
• $ 225برای دانش آموزان دبیرستانی
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نحوه درخواست
با دفتر مدرسه تماس بگیرید تا فرم درخواست  CSEFرا بگیرید یا فرم را
دانلود کنید www.education.vic.gov.au/csef

برای کسب اطالعات بیشتر
برای آگاهی از تاریخ های موعد درخواست  CSEFو کسب اطالعات بیشتر
درباره بودجه به آدرس www.education.vic.gov.au/csef
مراجعه کنید

