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Tìm một nhà cung cấp dịch vụ bằng cách truy cập trang 
web của chúng tôi: sport.nsw.gov.au/activekids

Một khi quý vị đã chọn được một hoạt động thì đưa số 
của phiếu tài trợ cho nhà cung cấp dịch vụ, hoặc đăng 
nhập vào trang mạng của nhà cung cấp dịch vụ và điền 
vào số của phiếu tài trợ 

CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG PHIẾU TÀI TRỢ CỦA QUÝ VỊ

Truy cập sport.nsw.gov.au/activekids để biết về thể lệ & điều kiện và những thắc mắc thông thường

In một bản 
của mỗi 
phiếu tài 
trợ hoặc tự 
email cho 
chính mình

Điền vào những 
thông tin được 
yêu cầu 
(quý vị sẽ cần thẻ 
Medicare hiện 
hành của mình) 

Nhấp vào hình 
tượng Active 
Kids được tìm 
thấy ở mục 
SERVICE của 
quý vị

Truy cập 
service.nsw.gov.au 
và đăng nhập 
vô tài khoản 
MyServiceNSW 
của quý vị

LẤY HAI PHIẾU 
TÀI TRỢ ACTIVE KIDS
TRỊ GIÁ $100

Tất cả trẻ em đang ghi danh theo học tại các trường ở NSW đều đủ điều kiện nhận hai phiếu tài trợ Active Kids 
trị giá $100 mỗi năm. Các phiếu tài trợ có thể sử dụng với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào được Active Kids phê 
chuẩn, để giúp trang trải chi phí đăng ký hoặc phí hội viên cho các môn thể thao và hoạt động giải trí năng động. 
Phiếu thứ nhất có giá trị từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai và phiếu thứ hai có giá trị từ tháng Bảy đến 
tháng Mười Hai. Sau ngày 1 tháng Bảy, phiếu thứ hai có thể hoán đổi ngay sau phiếu thứ nhất.

LÀM SAO ĐỂ LẤY NHỮNG PHIẾU TÀI TRỢ CỦA QUÝ VỊ

*Các phiếu tài trợ có thể luôn tìm thấy trong tài khoản MyServiceNSW của quý vị bằng cách tìm trong mục My Applications
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