நிதி உதவி
பெற் றறோர ்களுக்கோன தகவல்
ஒவ் வவொரு விக்ட ொரியன் குழந்ததக்கும் வகுப் பதைக்கு அப் பொல் இருக்கும்
எண
் ணை் ை கை் ைல் வொய் ப் புகளுக்கு அணுகல் இருக்க டவண
் டும் . முக்கியமொன,
கல் வி மை்றும் டவடிக்தகயொன வெயல் பொடுகளின் டபொது எந்தவவொரு மொணவரும்
தங் கள் வகுப் பு டதொழர்களு ன் டெருவதை் கொன வொய் ப் தப இழக்கக்கூ ொது
என்பதத உறுதிப் படுத்த முகொம் கள் , விதளயொ டு
் மை்றும் சுை்றுலொ பயண நிதி (The

Camps, Sports and Excursions Fund) உதவுகிைது. இது விக்ட ொரியொதவ கல் வி
மொநிலமொக மொை்றுவதன் ஒரு பகுதியொகும் , டமலும் ஒரு மொணவரின்
பின்னணிக்கும் அவை் றின் விதளவுகளுக்கும் இத யிலொன வதொ ர்தப
முறிப் பதை் கொன அரெொங் கத்தின் அர்ப்பணிப் பொகும் .
முகொம் கள் , விதளயொ ்டு மை்றும் சுை்றுலொ
பயணங் கள்
நிதி (The Camps, Sports and Excursions Fund) (CSEF)
ெள் ளி முகோம் கள், குழந்ததகளுக்குச ் சிறந்த பவளிெ்புறங் களில்
எழுச ்சியூட்டும் அனுெவங் கதள வழங் குகின்றன. உலகம்
எவ் வோறு இயங் குகிறது என்ெததெ் ெற் றிய ஆழமோன புரிததலச ்
சுற்றுலோ ெயணம் ஊக்குவிக்கிறது அறத றவதளயில் குழுெ்ெணி,
ஒழுக்கம் மற்றும் ததலதமெ்ெண
் பு ஆகியவற் தறக்
விதளயோட்டு கற் பிக்கும் . அதனத்தும் ஆறரோக்கியமோன
ெோடத்திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியோகும் .
தகுதியோன குடும் ெங் களுக்கு உதவ விக்றடோரியன் அரசோங் கம்
ெள் ளி ெயணங் கள், முகோம் கள் மற்றும் விதளயோட்டு
பசயல் ெோடுகளின் பசலவுகதள ஈடுபசய் ய அவர ்களுக்கு CSEF
வழங் கெ்ெடுகிறது.
நீ ங்கள் பசல் லுெடியோகும் வழிமுதறகள் - றசோததனச ் சலுதக
அட்தடதய தவத்திருந்தோல் அல் லது தற் கோலிக வளர ்ெ்பு
பெற் றறோரோக இருந்தோல், நீ ங்கள் CSEF க்குத்
தகுதியுதடயவர ்களோவீர ்கள். புகலிடம் றகோருறவோர ் மற்றும்
அகதிகள் குடும் ெங் களுக்கும் ஒரு சிறெ்பு ெரிசீலதன வதக
உள் ளது. உங் கள் குழந்ததயின் நலனுக்கோக முகோம் கள், சுற்றுலோ
ெயணம் அல் லது விதளயோட்டு பசயல் ெோடுகள் பதோடர ்ெோன
பசலவுகதளெ் ெயன்ெடுத்த ெள் ளிக்கு இந்தத் பதோதக
வழங் கெ்ெடுகிறது.

ஒரு மோணவருக்கோன வருடோந்திர CSEF பதோதக:

•

பிதரமரி ெள் ளி மோணவர ்களுக்கு $125

•

பசகண
் டரி ெள் ளி மோணவர ்களுக்கு $225

கூடுதல் தகவல்
CSEF குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு பின்வரும் இதணெ்பில் பசன்று
ெோர ்க்கவும் :

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx

எப் படி விண
் ணப் பிப் பது
புதிய விண
் ணெ்ெதோரர ்கள் CSEF விண
் ணெ்ெ
ெடிவத்ததெ் பெறுவதற் கு ெள் ளி அலுவலகத்ததத்
பதோடர ்பு பகோள் ளலோம் அல் லது கீறழயுள் ள இதணய
தளத்திலிருந்து ெதிவிறக்கம் பசய் யலோம் .
கடந்த ஆண
் டு உங் கள் குழந்ததயின் ெள் ளியில்
நீ ங்கள் CSEF க்கு விண
் ணெ்பித்திருந்தோல், உங் கள்
குடும் ெ சூழ் நிதலகளில் மோற் றம் ஏற் ெடோத வதரயில்
இந்த ஆண
் டு விண
் ணெ்ெ ெடிவத்ததெ் பூர ்த்தி பசய் ய
றததவயில் தல.
பின்வரும் மோற் றங் கள் ஏறதனும் ஏற் ெட்டிருந்தோல்
மட்டுறம நீ ங்கள் விண
் ணெ்ெ ெடிவத்ததெ் பூர ்த்தி
பசய் ய றவண
் டும் :




புதிய மொணவர் டெர்க் தக; உங் கள் பிள் தள
இந்த ஆண
் டு ெள் ளிக்குச ் பசல் லத்
பதோடங் கியிருந்தோல் அல் லது ெள் ளிகதள
மோற் றியிருந்தோல்.
மொறிய குடும் ப சூழ் நிதலகள் ; ெோதுகோெ்பில்
மோற் றம் , பெயர ் மற்றும் சலுதக அட்தட
எண
் ணில் மோற் றம் அல் லது இந்த ஆண
் டில்
புதிய உடன்பிறெ்புகளின் பதோடக்கம்
றெோன்றதவ.

உங் களுக்கு நிச ்சயமோகத் பதரியவில் தலபயன்றோல்
ெள் ளி அலுவலகத்ததத் பதோடர ்பு பகோள் ளவும் .

