VELİLER İÇİN ÖDEME DÜZENLEMELERİ
Roxburgh Park İlkokulu, harika bir eğitim öğretim yılını daha iple çekmektedir ve sizi 2021 yılı için Roxburgh Park
İlkokulu'nun veli ödeme düzenlemelerinden haberdar etmek istemektedir..
Ekte, Roxburgh Park İlkokulu'nun ücret planını, 2021 kitap paketi listesi ile birlikte bulabilirsiniz.
Roxburgh Park İlkokulu, okul malzemelerinin ve faaliyetlerinin maliyetini en aza indirmek ve tüm velilerin
karşılayabileceği uygunlukta sunmak için her türlü çabayı göstermektedir.
Roxburgh Park İlkokulu Heyeti, talep edilen veli ödemelerini yılda bir kez gözden geçirerek Eğitim ve Öğretim
Bakanlığının rehber ilkelerine uyduğundan emin olur. Ücretleri kalem kalem listelenir, maliyetlendirilir ve Temel Öğrenci
Öğrenimi, İsteğe Bağlı Kalemler ve Gönüllü Mali Katkılar olarak kategorilere ayrılır.
Veli katkı talepleri, eğitsel değeri olan Erişim, Eşitlik ve Katılım; Bütçeye Uygunluk; İlgi ve Destek; Saygı ve Gizlilik;
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik ilkelerine bağlı olarak yapılır.
Aileler için Mali Destek
Roxburgh Park İlkokul, bazı ailelerin mali zorluk çekebileceğini bilmektedir ve çeşitli destek seçenekleri sunar.
Bunlardan bazıları:
 Gerekli şartları sağlayan Velilere Kamp, Spor ve Gezi Fonu (CSEF)
 Üniformalar/ayakkabılar için Eyaletin Okul Yardım desteği (daha fazla bilgi için ofisle iletişime geçin)
 Kişiye Özel Ödeme planları
 Yerel topluluk destekleri
Daha fazla bilgi için Roxburgh Park İlkokulu'nun web sitemizdeki Mali Sıkıntı Politikasına göz atabilirsiniz.
Bu hizmetlere erişmekle ilgili gizli tutulacak görüşmeye katılmak isterseniz veya alternatif ödeme düzenlemelerini
görüşmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin:
İşletme Yöneticisi: Renée Ruuska
Tel: 03 9303 9335 | E-posta: roxburgh.park.ps@education.vic.gov.au
Ödeme Yöntemleri


Doğrudan Banka Hesabına Para Yatırma – lütfen konu kısmına çocuğunuzun/çocuklarınızın adını yazın
Account Name: Roxburgh Park Primary School Council Official Account
BSB:
063-875
Account #:
10186502




EFTPOS – ofiste veya telefonla EFTPOS ödemesi yapmak için okulu 9303 9335 numaralı telefondan
arayarak
BPay

İadeler
İade taleplerinin her biri ayrı ayrı değerlendirilir ve bu talepler onaylanırsa ailenin hesabı/hesap özeti gelecekte
kullanılmak üzere alacaklandırılır. Okul, ailelere iade yapma kararını takdir yetkisini elinde bulundurur ve iade talebi
makul ve adil bulunduğundan (örneğin, okul masrafa girmemişse) iade yapmaya karar verebilir.
Bakanlığın Veli Ödemeleri Politikasıyla ilgili daha fazla bilgi için ekteki bir sayfalık özete bakabilirsiniz. Veli Ödemeleri
Politikasının eksiksiz metni, Bakanlığın education.vic.gov.au/pal adresinden görülebilir.

ÜCRET PLANI - TEMEL SINIFTAN ALTINCI SINIFA KADAR
Çocuğunuz için Temel Öğrenci Öğrenimi Kalemleri ile İsteğe Bağlı Kalemleri liste olarak görebilirsiniz.
Roxburgh Park İlkokulu, 2021 yılı için gönüllü katkılarınızı da memnuniyetle karşılar.
Temel Öğrenci Öğrenimi kalemlerinin ödemesi 3 taksit halinde yapılabilir.


1. Taksit ödeme tarihi 9 Kasım 2020 - $25



2. Taksit ödeme tarihi 9 Aralık 2020 - $25



3. Taksit ödeme tarihi 9 Şubat 2021 - $25

Temel Öğrenci Öğrenimi Kalemleri
Aşağıda, çocuğunuzun standart müfredatı öğrenmesi için gerekli olan malzeme ve faaliyetlerin bir listesi
bulunmaktadır.
Essential Student Learning Items
Amount
Grade PREP
Reading Eggs Digital Subscription

$10

Mathletics Digital Subscription

$10

Reading A-Z Razkids Digital Subscription

$10

Handwriting book

$13

Science experiment materials: stockings,
seeds, straws, masking tape, food
colouring, vinegar, bicarb soda,
aluminium foil, plastic cups/plates

$8

Visual Arts – paints, brushes, textured
materials and crafts

$10

Wellbeing journal

$14

TOTAL

$75

Essential Student Learning Items
Grade 1

Amount

Reading Eggs Digital Subscription

$10

Mathletics Digital Subscription

$10

Reading A-Z Razkids Digital Subscription

$10

Handwriting book

$13

Visual Arts – paints, brushes, textured
materials and crafts

$10

Science experiment materials: pipe
cleaners, paddle popsticks, straws,
masking tape, adhesives/glue, food
colouring, vinegar, bicarb soda, balloons,
aluminium foil, plastic cups/plates

$10

Wellbeing journal

$14

TOTAL

$77

Essential Student Learning Items
Grade 2

Amount

Reading Eggs Digital Subscription

$10

Mathletics Digital Subscription

$10

Reading A-Z Razkids Digital Subscription

$10

Academic lap desk

$11

Visual Arts – paints, brushes, textured
materials and crafts

$10

Science experiment materials: pipe
cleaners, paddle popsticks, straws,
masking tape, adhesives/glue, food
colouring, vinegar, bicarb soda, balloons,
aluminium foil, plastic cups/plates

$10

Wellbeing Journal

$14

TOTAL

$75

Essential Student Learning Items
Grade 3 to Grade 6

Amount

Reading Eggs Digital Subscription

$10

Mathletics Digital Subscription

$10

Lexile Digital Subscription

$10

Co-Contribution towards 1-1 Learning
Digital Device Program

$21

Science experiment materials: pipe
cleaners, paddle popsticks, straws,
masking tape, adhesives/glue, food
colouring, vinegar, bicarb soda, balloons,
aluminium foil, plastic cups/plates

$10

Wellbeing journal

$14

TOTAL

$75

Temel Kitap Paketleri
Ekte, çocuğunuzun sınıfta kullanacağı günlük malzemeleri belirten kitap paketi listesini bulacaksınız.
Bunları okulun tercih ettiği tedarikçiden satın alabilir veya kendiniz temin edebilirsiniz.
Essential Book Packs
Amount
Foundation

$68.69

Year 1

$74.82

Year 2

$72.66

Year 3

$71.95

Year 4

$64.30

Year 5

$67.54

Year 6
$71.30
2021 yılında, Temel Kitap paketlerini doğrudan "Paperchase Office National"dan veya tercih
ettiğiniz tedarikçiden satın almanız gerekecektir. Ekte, çocuğunuzun sınıfına göre bulacağınız kitap
listesi, listedeki kalemleri nasıl satın alacağınızı anlatır.
İsteğe Bağlı Kalemler
Roxburgh Park Primary School, standart müfredata ek olarak isteğe bağlı pek çok malzeme ve faaliyet
sunar. Bunlar, çocuğunuzun okulu deneyimini genişletmek üzere tasarlanmıştır.

Optional Item

Amount

Optional camps, excursions and incursions as scheduled throughout 2021. The
cost of these will be advised throughout the year.

To be advised

Gönüllü Katkılar
Roxburgh Park Primary School, okulumuzu desteklemek, ayrıca tüm öğrencilerimiz için daha fazla faaliyet
ve hizmet sunmak için gönüllü katkılarınızı memnuniyetle karşılamaya devam etmektedir.
Aşağıdaki tabloda özetlenen belirli önceliklere yönelik gönüllü katkıda bulunabilirsiniz:
Voluntary Contribution
Tax
Suggested Voluntary
deductible?
Contribution per family
General Contribution

Yes/No

$20

$50

$70

Additional Early years Intervention support Staff

Yes/No

$20

$50

$70

Maintenance for grounds and buildings

Yes/No

$20

$50

$70

Student led projects

Yes/No

$20

$50

$70
TOTAL

Amount

$

Gönüllü katkıda bulunmadınız diye çocuğunuz avantajsız duruma düşmeyecektir. Gönüllü katkı kayıtları ve
katkı yapıp yapmama kararınız gizli tutulmaktadır.

Veli Ödeme Ücretleri
Temel Öğrenci Öğrenimi Kalemleri

Tutar- $________

(Kitap listesi buna dahil değildir, lütfen ekteki kitap listesindeki ayrıntılara bakınız)

Gönüllü mali katkı

Tutar- $________

PARENT PAYMENTS POLICY
ONE PAGE OVERVIEW
The following is a summary of the main principles of the Parent Payments Policy:

FREE INSTRUCTION


Schools provide students with free instruction to fulfil the standard curriculum
requirements as outlined in the Victorian Curriculum F-10, VCE and VCAL.

PARENT PAYMENT REQUESTS


Schools do not ask parents to pay for school operating costs (e.g. utility costs) or
general and unspecified charges.



Schools request payments from parents under three categories:
Essential Student
Learning Items
o

Items and activities
which the school
deems essential for
student learning.

o

Parents may choose to
purchase essential
items through the
school or provide their
own.

Optional Items

Voluntary Contributions

o

Items and activities that
enhance or broaden the
schooling experience of
students and are
offered in addition to
the standard
curriculum.

o

Voluntary contributions
support the school to
continue to be the best
local school for all
students and can be for
general or specific
purpose.

o

These are provided to
students on a userpays basis.

o

Students will not be
disadvantaged in any
way if parents do not
make a contribution.

FINANCIAL HELP FOR FAMILIES


Schools put in place financial hardship arrangements to support families who cannot
pay for items or activities so that their child doesn’t miss out.



Schools have a nominated parent payment contact person(s) that parents can have
a confidential discussion with regarding financial hardship arrangements.

SCHOOL PROCESSES


Schools obtain school council approval for their parent payment arrangements and
upload their arrangements on their school’s public website for transparency.

TOPLAM- $________

