
NSW கல்வித் தவிணைககளம்

வெளிச்சுற்றுலா சம்மதப் படிெம

Excursion consent form
அன்புளள பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககு
கீ்ே ்விளககபெட்டுளள ப்ளவிச்சுறறுலோ்விறகோன ‘ப்ளவிச்சுறறுலோ சம்மதப ெடி்’த்தவிணன தயவுபசய்துப பூர்த்தவி பசய்யுஙகள.
கீ்ே பசோலலபெட்டுளள தவிகதவிககுளளோக இநதப ெடி்ம் ெோடசோணலககுத் தவிருபெவியனுபெபெட்்ண்டும்.

Information for completion by organising teacher 
பயண ஏற்பாடுகளளச் வசய்யும ஆசிாியரால் பூர்தததி வசய்யப்படவெண்டிய ெிபரஙகள்

Name of student
மோை்-மோை்வியவின் பெயர்

Excursion destination
ப்ளவிச்சுறறுலோ பசலலும் இடம்

Excursion date/s
ப்ளவிச்சுறறுலோ்விறகோன 
தவிகதவி/தவிகதவிகள

From: 
சுறறுலோ து்ஙகும் இடம்

To: 
சுறறுலோ பசன்றணடயும் 

இடம்

Date for return of consent form
சம்மதப ெடி்த்தவிணனத் 

தவிருபெவியனுபெ ்்ண்டிய தவிகதவி

Other activities in this excursion (இநத வெளிசுற்றுலாெில் இடமவபறும ்மற்்ற வசயற்பாடுகள்)

No other activities
்்று பசயறெோடுகள இலணல

Overnight excursion
இரவுத்-தஙகல ப்ளவிச்சுறறுலோ

Travel by air
்விமோனப ெயைம்

Swimming activities
நீச்சல நட்டிகணககள

Water activities
நீர்-்விணளயோட்டு நட்டிகணககள

Travel insurance
ெயைக கோபபீடு

வபற்வ்றார/பரா்மாிப்பாளர சம்மதம (Parent/carer consent)
இநத ப்ளவிச்சுறறுலோண்ப ெறறவி கீ்ேயுளள பெட்டிகளவில தகுநதெற்்றில் ்மட்டும கு்றியிடுஙகள் 

Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion
இநத ப்ளவிச்சுறறுலோண்ப ெறறவி பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககோகக பகோடுககபெடுளள தக்லகணள நோன் ்ோசவித்து்விட்்டன்
I have read the parent/carer information regarding this excursion
இரவுத்-தஙகல ப்ளவிச்சுறறுலோ்விறகோன அறவிவுணரகணள நோன் ்ோசவித்து்விட்்டன்
I have read the overnight excursion advice
‘நீச்சல நட்டிகணக குறவித்த அறவிவுணரப ெடி்’த்தவிணன நோன் பூர்த்தவிபசய்து்விட்்டன், மறறும் அபெடி்ம் இத்துடன் 
இணைககபெட்டுளளது
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
‘நீர்-்விணளயோட்டு நட்டிகணக குறவித்த அறவி்விபபுப ெடி்’த்தவிணன நோன் பூர்த்தவிபசய்து்விட்்டன், மறறும் அபெடி்ம் இத்துடன் 
இணைககபெட்டுளளது
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
ெயைக கோபபீட்டிறகோன ஏறெோடுகணள நோன் பசய்து்விட்்டன்
I have arranged travel insurance
இநத ப்ளவிச்சுறறுலோ்விறகோக என் ெவிளணளககுக கூடுதல ்தண்கள உளளன. ‘மருத்து்த் தக்ல ெடி்’த்தவிணன நோன் 
பூர்த்தவிபசய்து்விட்்டன், மறறும் அபெடி்ம் இத்துடன் இணைககபெட்டுளளது

I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached
(கீ்ேயுளள பெட்டிகளவில ஒன்றவில மட்டும் குறவியவிட்டு, இன்பனோன்ணற ப்றுணமயோக ்விடவும்)

்ர்விருககும் ெோடசோணலச் ப்ளவிச்சுறறுலோ்வில என் ெவிளணள ெஙகுெறறு்தறகு நோன் சம்மதவிககவி்றன்
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion
்ர்விருககும் ெோடசோணல ப்ளவிச்சுறறுலோ்வில என் ெவிளணள ெஙகுெறறு்தறகு நான் சம்மத்மததிககெில்ளல

I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

பெற்றோர்/ெோதுகோ்லரது பெயர் 
(தயவுபசய்து பெோவிய எழுத்தவில எழுதுக) Name of parent/carer

பெற்றோர்/ெோதுகோ்லரது ணகபயோபெம்
Signature of parent/carer

தவிகதவி
Date

வதாளலவபசி வ்மாழிவபயர்ததுளரப்பாளர வசளெ

உஙகளுககு ்மலதவிகத் தக்லகள ்தண்பெட்டோல தயவுபசய்து ெோடசோணலணய அணேயுஙகள. உஙகளுணடய ்விசோோவிபெவில உஙகளுககு 
உத் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ர் உஙகளுககுத் ்தண்பெட்டோல, தயவு பசய்து ‘பதோணல்ெசவி பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் 
்சண்’ணய 131 450-இல அணேத்து, உஙகள பமோேவியவில ஒரு பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ்தண் என்று ்களுஙகள. பதோணல்ெசவி மூலம் 
ெோடசோணலணய அணேத்து, உணரயோடலில உஙகளுககு உதவு்தறகோக உஙகளுணடய பமோேவி ்ெசும் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ணர 
பதோணல்ெசவி இயககுநர் இணைபெவிறகுக பகோண்டு்ரு்ோர். இநத ்சண்ககோக உஙகளவிடமவிருநது கட்டைம் அற்விடபெடோது. 
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