
NSW ਦਾ ਵਿਵਦਅਕ ਵਿਭਾਗ

ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਹਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
Excursion consent form
ਵਿਆਰੇ ਮਾਵਿਓ/ਸੰਭਾਲਕੋ
ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਟਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿੂਰਾ ਕਰੋ
ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਵਮਤੀ ਤੱਕ ਿਾਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

Information for completion by organising teacher 
ਸੰਗਹਿਤਕਰਤਾ ਅਹਿਆਪਕ ਵਲੋਂ  ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Name of student
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

Excursion destination
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ

Excursion date/s
ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

From: 
ਇਸ (ਵਮਤੀ ਤੋਂ)

To: 
ਇਸ (ਵਮਤੀ ਤੱਕ)

Date for return of consent form
ਆਵਗਆ ਫਾਰਮ ਿਾਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ

Other activities in this excursion (ਇਸ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ)

No other activities
ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ

Overnight excursion
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸੇਰ-ਸਿਾਟਾ
Travel by air
ਹਿਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨਾ

Swimming activities
ਤੈਰਾਕੀ ਸਬੰਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

Water activities
ਿਾਣੀ ਸਬੰਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
Travel insurance
ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਬੀਮਾ

ਮਾਹਪਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਹਗਆ (Parent/carer consent)
ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਸਰਫ ਢੁਕਵੇਂ ਬਕਵਸਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

ਮੈਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਵਿਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੜ੍ੀ ਹੈ
I have read the parent/carer information regarding this excursion
ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਿੜ੍ੀ ਹੈ
I have read the overnight excursion advice
ਮੈਂ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ ਿੂਰਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨੱਥੀ ਹੈ
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
ਮੈਂ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ ਿੂਰਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨੱਥੀ ਹੈ
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
ਮੈਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ
I have arranged travel insurance
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਹਨ। ਮੈਂ’’ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ’ ਿੂਰਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨੱਥੀ ਹੈ
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(ਹੇਠਵਲਆਂ ਬਕਵਸਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਰਵਹਣ ਵਦਓ)
ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਹਾਂ
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇਰ-ਸਿਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਹੀਂ ਹਦੰਦਾ/ਹਦੰਦੀ ਹਾਂ
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵਿ੍ਰੰਟ ਕਰੋ)
Name of parent/carer

ਮਾਿੇ/ਸੰਭਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
Signature of parent/carer

ਵਮਤੀ
Date

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਬਾਸੀਆਈ ਸੇਵਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜ਼ਅਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਛ ਵਗਛ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਿ੍ਰੈਟਰ ਸੇਿਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਿਰੇਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵਲਆਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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