
ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW

បែ���ទយល់់ព្រ�មសព្រ��់ដំំណើ�ើ រកមាន្តត
Excursion consent form
សូួមគោ�រំពមាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំំ
សូួមបំ់គោពញ ថែប់ប់ប់ទយល់់ក្រពមសួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតជាភាសាអង់គោ�េសួ សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតថែដ្ឋល់មាន្តចុះះ�ជាល់មិិតខាងគោក្រ�ម។
�ួរំថែតក្រប់�ល់់ជូូន្តថែប់ប់ប់ទគោន្ត�គោ�សាលាគោរំៀន្តវិញិ ឱ្យយបាន្តទាំន់្ត�ល់ប់រំគិោចុះេទប់ង្ហាា ញខាងគោក្រ�ម។

Information for completion by organising teacher 
�័ត៌៌�ន្តសព្រ��់�ំណើ�ញណើ�យព្រ�បូែដំល់ណើរៀ�ចំំ
Name of student

គោ�ះ �សិួសួស
Excursion destination

ទិសួគោ�ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត
Excursion date/s
�ល់ប់រំគិោចុះេទដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត 

From: 
គោចុះញពើ

To: 
គោ��ន់្ត

Date for return of consent form
�ល់ប់រំគិោចុះេទសួក្រមាប់់�រំប់ញ្ជូូូន្តថែប់ប់ប់ទ

យល់់ក្រពមម�វិញិOther activities in this excursion (សកមមភា�ណើ�េងណើទៀត៌កុ�ងដំំណើ�ើ រកមាន្តតណើន្តះ)
No other activities
មិន្តមាន្តសួ�មះភាពគោ�សងគោទៀតគោទ

Overnight excursion
ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតមួយយប់់
Travel by air
�រំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំតាមយន្តតគោ��

Swimming activities
សួ�មះភាពថែ�ល់ទឹ�
Water activities
សួ�មះភាពជាមួយទឹ�
Travel insurance
�រំធានារ៉ាាប់់រំងគោល់ើ�រំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំ

ការយល់់ព្រ�ម�ើ�តា�ិតា/អុ្នកបែ�ទាំំ (Parent/carer consent)
សូួម�ូសួសួញ្ញាា �ើ�យ�បែត៌ព្រ�អ្ន�់បែដំល់ពាក់�័ន្តធខាងគោក្រ�ម ទាំ�់ទងនឹ្តងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្ត�បុ់ះគោ�ះ �
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

ខំ្ញុំះំបាន្តអាន្តព័ត៌មាន្តសួក្រមាប់់មាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំ ំទាំ�់ទងនឹ្តងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្ត�
I have read the parent/carer information regarding this excursion

ខំ្ញុំះំបាន្តអាន្តគោសួចុះ�តើថែ�នាអំំពើដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតមួយយប់់
I have read the overnight excursion advice
ខំ្ញុំះំបាន្តបំ់គោពញ 'ថែប់ប់ប់ទគោសួចុះ�តើថែ�នាអំំពើសួ�មះភាពថែ�ល់ទឹ�' គោ�ើយបាន្តដា�់វាភូាប់់ម�ជាមួយ
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
ខំ្ញុំះំបាន្តបំ់គោពញ 'ថែប់ប់ប់ទគោសួចុះ�តើថែ�នាអំំពើសួ�មះភាពជាមួយទឹ�' គោ�ើយបាន្តដា�់វាភូាប់់ម�ជាមួយ
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
ខំ្ញុំះំបាន្តគោរំៀប់ចំុះ�រំធានារ៉ាាប់់រំងគោល់ើ�រំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំ
I have arranged travel insurance
�ូន្តរំប់ស់ួខំ្ញុំះំមាន្តតក្រមវូិ�រំប់ថែន្តែមសួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្ត�។ ខំ្ញុំះំបាន្តបំ់គោពញ 'ថែប់ប់ប់ទព័ត៌មាន្តគោវិជូូសាក្រសួត' គោ�ើយបាន្តដា�់វាភូាប់់ម�ជាមួយ
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(សូួម�ូសួយ�ថែតក្រប់អប់់មួយបុ់ះគោ�ះ �ខាងគោក្រ�មគោន្ត�  គោ�ើយទះ�ក្រប់អប់់មួយគោទៀតឱ្យយគោ�ទគោទ។)
ខំ្ញុំះំយល់់ក្រពមឱ្យយ�ូន្តរំប់ស់ួខំ្ញុំះំ ចូុះល់រំមួ�នះងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតរំប់ស់ួសាលាគោរំៀន្តគោ�គោពល់ខាងមះខ្ញុំគោន្ត�
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

ខំ្ញុំ�ំមិន្តយល់់ព្រ�មឱ្យយ�ូន្តរំប់ស់ួខំ្ញុំះំ ចូុះល់រំមួ�នះងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតរំប់ស់ួសាលាគោរំៀន្តគោ�គោពល់ខាងមះខ្ញុំគោន្ត�គោទ
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

គោ�ះ �ឪពះ�មាត យ/អន�ថែ�ទាំ ំ(សូួមសួរំគោសួរំជាអ�សរំពះមព) Name of parent/carer

�តែគោល់ខារំប់ស់ួឪពះ�មាត យ/អន�ថែ�ទាំំ
Signature of parent/carer

�ល់ប់រំគិោចុះេទ
Date

ណើសវាកមមអុ្នក�កបែព្រ�ផ្ទាា ល់់�ត់៌តាមទូរស�ា
ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រតវូិ�រំព័ត៌មាន្តប់ថែន្តែម សូួមទូរំសួពទគោ�សាលាគោរំៀន្ត។ ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រតវូិ�រំអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាទ ល់់មាត់ គោដ្ឋើមីើជួូយអន��នះង�រំសា�សួួរំរំប់ស់ួអន� 
សូួមទូរំសួពទម� គោសួវា�មះអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាទ ល់់មាត់តាមទូរំសួពទគោល់ខ្ញុំ 131 450 គោ�ើយគោសួនើសួះំអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាទ ល់់មាត់ជាភាសារំប់ស់ួអន�។ �រំទូីរំសួពទនឹ្តងគោរំៀប់ចំុះ
អន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាទ ល់់មាត់មាន �់  គោដ្ឋើមីើជួូយអន��នះង�រំសួន្តទនា។ គោ�នឹ្តងមិន្ត�ិតថ្លៃ�េគោសួវាគោន្ត�ពើអន�គោទ។
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