
NSW ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌါန။

ေလ့လာေရး ခရီး သြားခြင့္ ျပဳလႊာ
Excursion consent form
သို႔ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ

ေအာက္ေဖၚျပပါ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ အတြက္ ေလ့လာေရး ခရီး သြားခြင့္ ျပဳလႊာ ကို အဂၤလိပ္ လုိ ျဖည့္ ေပးပါ။ 

ေအာက္ေဖၚျပပါ ေန႔ တြင္ ဤ ပံုစံ ကို ေက်ာင္း သိုု႔ ျပန္ ပို႔ ေပး ရ မည္။ 

Information for completion by organising teacher 
စီစဥ္ သည့္ ဆရာ/မ က အေၾကာင္း အရာ မ်ား ျဖည့္ စည္း ရန္။ 

Name of student
ေက်ာင္းသူ/သား အမည္

Excursion destination
ေလ့လာေရး ခရီး သြားမည့္ ေန ရာ

Excursion date/s
ေလ့လာေရး ခရီး သြားမည့္ ေန႔ ရက္

From: 
မွ

To: 
သို႔

Date for return of consent form
ပံုစံ ကို ေက်ာင္း သို႔ ျပန္ပို႔ ရမည့္ ေန႔

Other activities in this excursion (ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အတြင္း အျခား လွဳပ္ ရွား မွဳ)

No other activities
အျခားလွဳပ္ ရွား မွဳ မရွိပါ။

Overnight excursion
ညအိပ္ ေလ့လာ ေရး ခရီး

Travel by air
ေလယဥ္ ခရီးစဥ္

Swimming activities
ေရကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ

Water activities
ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ

Travel insurance
ခရီးသြား အာ မ ခံ

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳ ခ်က္။  (Parent/carer consent)
ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သက္ဆိုင္ ရာ မ်ား ကို သာ ျခစ္မွတ္ပါ။
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ မ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကို ဖတ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
I have read the parent/carer information regarding this excursion

ညအိပ္ထြက္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဖတ္ျပီး ပါျပီ
I have read the overnight excursion advice
ပူး တဲြ ပါ ေရကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္း ၾကား စာ ကို ျဖည့္ ျပီး ျဖစ္ သည္။ 
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
ပူး တဲြ ပါ ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္း ၾကား စာ ကို ျဖည့္ ျပီး ျဖစ္ သည္။ 
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
ခရီးသြား အာမခံ စီ စဥ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
I have arranged travel insurance
ကြ်န္ပ္ ကေလး မွာ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ အတြင္း ထူးျခား သည့္ ျဖည့္ စြက္ ခ်က္လုိ အပ္ သည္။ ၄င္း လုိ အပ္ ခ်က္မ်ား ကို ပူး တဲြ ပါ ေဆး ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကို ျဖည့္ ျပီး ျဖစ္ သည္။
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(ေအာက္ေဖၚျပပါတြင္ တခု တည္း ျခစ္၍ က်န္ အကြက္မ်ား ကို ခ်န္ထား ရန္)

ကြ်န္ပ္ က ေလး အား ယခု လာမည့္ ေလ့ လာေရး ခရီး စဥ္ တြင္ပါဝင္ခြင့္ ျပဳ ပါသည္။ 
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

ကြ်န္ပ္ က ေလး အား ယခု လာမည့္ ေလ့ လာေရး ခရီး စဥ္ တြင္ ပါဝင္ခြင့္ မျပဳ ပါ။
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အမည္ (စာလံုး ၾကီး)
Name of parent/carer

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္
Signature of parent/carer

ေန႔စြဲ။
Date

တယ္လီဖံုး မွ တဆင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ
အေၾကာင္း အရာ ပိုမို သိ လို လွ်င္ ေက်ာင္း ကို ဆက္သြယ္ပါ။ စကားျပန္ လုိ အပ္ လွ်င္ တယ္လီဖံုး စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို 131 450 မွ တဆင့္ ဆက္ ၍ မိမိ လို ရာ 
ဘာသာ စကား ကို ေတာင္း ဆို ပါ။ ေအာ္ပေရတာ က ေက်ာင္း ကို ေခၚ ၍ စကားျပန္ အကူအညီ ျဖင့္ ကူညီေပး မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ သည္ အခ မဲ့  
ျဖစ္သည္။  
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