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ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW

បែ���ទព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ
Medical information form
សូួមគោ�រំពមាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំំ

សូួមបំ់គោពញថែប់ប់ប់ទព័ត៌៌មានគោ�ជ្ជជសាក្រសួរជាភាសាអង់គោ�េសួ ក្រប់សិួនគោប់ើ�ូនរំប់ស់ួអន�មានត៌ក្រម�ូការំប់ថែនែមណាមួយ សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរថែដ្ឋលគោរំៀប់រាប់់
ខាងគោក្រកាម។ សូួមផ្តរល់ព័ត៌៌មានលមិិត៌ថែផ្តន�គោ�ជ្ជជសាក្រសួរ និង/ឬអាហារំថែដ្ឋលពា�់ព័នធណាមួយឱ្យយបានគោពញគោលញ គោ�ើយប់ថែនែមទំព័រំគោផ្តេងគោទៀត៌ ក្រប់សិួនគោប់ើ
ក្រត៌�ូការំ�ថែនេងប់ថែនែម។

�ួរំថែត៌ក្រប់�ល់ជូ្ជនថែប់ប់ប់ទគោនះគោ�សាលាគោរំៀន�ញិ ជាមួយនឹងថែប់ប់ប់ទការំយល់ក្រពម ឱ្យយបានទាំន់កាលប់រំគិោ�េទប់ង្ហាា ញខាងគោក្រកាម។

Information for completion by organising teacher 
ព័័ត៌៌មាន�ស្ត្រមា�់�ំវេព័ញវេ�យស្ត្រ�បូែ�លវេ�ៀ�ចំំ

Name of student
គោ�ះ ះសិួសួេ

Excursion destination
ទិសួគោ�ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរ

Excursion date/s
កាលប់រំគិោ�េទដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរ 

From: 
គោ�ញពើ

To: 
គោ�កាន់

Date for return of Medical information form
កាលប់រំគិោ�េទសួក្រមាប់់ការំប់ញ្ជូជូនម��ញិនូ�ថែប់ប់ប់ទព័ត៌៌មានគោ�ជ្ជជសាក្រសួរ

ព័័ត៌៌មាន�ស្ត្រមា�់�ំវេព័ញវេ�យឪពុ័កមារ យ/អ្ននកបែ�ទាំំ
Information for completion by parents/carers

ព័័ត៌៌មានទំនាក់ទំនង���់ឪពុ័កមារ យ/អ្ននកបែ�ទាំំ (Parent/carer contact details)

គោ�ះ ះឪពុ�មារ យ/អន�ថែ�ទាំំ Name of parent/carer

អាសួយដ្ឋាឋ នរំប់ស់ួឪពុ�មារ យ/អន�ថែ�ទាំំ
Address of parent/carer line 1

Address of parent/carer line 2

គោលខទូរំសួពទទំនា�់ទំនង ទូរំសួពទ 1
Parent/carer phone 1

ទូរំសួពទ 2
Parent/carer phone 2

ព័័ត៌៌មានទំនាក់ទំនង���់វេ�ជ្ជជ�ណិ្ឌិ� ត៌ (Doctor contact details)

គោ�ះ ះគោ�ជ្ជជប់�ិិត៌
Name of doctor

អាសួយដ្ឋាឋ នរំប់ស់ួគោ�ជ្ជជប់�ិិត៌
Address of doctor line 1

Address of doctor line 2

គោលខទូរំសួពទរំប់ស់ួគោ�ជ្ជជប់�ិិត៌ ទូរំសួពទ 1 Doctor’s phone 1 ទូរំសួពទ 2
Doctor’s phone 2

ព័័ត៌៌មានទំនាក់ទំនងជាជ្ជវេស្ត្រ�ើ�វេ�េងវេទៀត៌កនុងស្ត្រ�អា�នន (Emergency alternative contact details)

គោ�ះ ះទំនា�់ទំនង�នងុក្រ�អាសួនន 1
Name of emergency contact 1

ទូរំសួពទ
Emergency contact 1 phone no.

គោ�ះ ះទំនា�់ទំនង�នងុក្រ�អាសួនន 2
Name of emergency contact 2

ទូរំសួពទ
Emergency contact 2 phone no.
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រាយប់ញ្ជូជើសាែ នភាពគោ�ជ្ជជសាក្រសួរ ឬជំ្ជងឺណាមួយ ឧទាំ�រំ�៍ ជំ្ជងឺ�ឺត៌ ជំ្ជងឺទឹ�គោនាមថែផ្តមិ ជំ្ជងឺឆួួ្កួត៌ក្រជ្ជ�ូ អាថែ�សុួើ គោ�ើយ�ូសួប់ញ្ជាជ �់អំពើការំពាបាលសួក្រមាប់់
សាែ នភាពនើមួយៗ។  
Medical conditions or illnesses and their treatments.

�ូសួប់ញ្ជាជ �់ត៌ក្រម�ូការំរំប់ប់អាហារំពិគោសួសួណាមួយ រំមួទាំងំក្រប់តិ៌�មះថែដ្ឋលអា�គោ�ើត៌មាន �ំគោពាះរំប់ប់អាហារំមិនសួមរំមយ។ 
Special dietary needs including possible reactions to inappropriate diet.

រាយប់ញ្ជូជើថ្នាំន គំោពទយថែដ្ឋលក្រត៌�ូក្រ�ប់់ក្រ�ង�នងុអំ�ុងគោពលដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរ។ រំមួទាំងំគោ�ះ ះថ្នាំន គំោពទយ ការំថែ�នាសំួក្រមាប់់ការំក្រ�ប់់ក្រ�ង គោពលគោ�លានៃនការំក្រ�ប់់ក្រ�ង 
 និងក្រប់តិ៌�មះណាមួយថែដ្ឋលអា�គោ�ើត៌មាន។ 

Medications, instructions for administration and possible reactions.

ខំុំយល់ដឹ្ឋងថ្នាំ �ូនរំប់ស់ួខំុំនឹងទទួលការំពាបាលថែផ្តន�គោ�ជ្ជជសាក្រសួរ�នងុ�រំ�ើ សួគោ�ង្ហាះ ះប់នាទ ន់។ ខំុំយល់ដឹ្ឋងថ្នាំ គោពលណាក្រ�គូោពទយបានគោ�ញថ្នាំន តំាមគោ�ជ្ជជប់ញ្ជាជ  
(រំមួទាំងំថ្នាំន សំួគោ�ង្ហាះ ះប់នាទ ន់ ឧទាំ�រំ�៍ អាងំសុុួយលើន) ថែដ្ឋលនឹងក្រត៌�ូក្រ�ប់់ក្រ�ង�នងុអំ�ុងគោពលដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរ ឪពុ�មារ យ/អន�ថែ�ទាំកំ្រត៌�ូទទួលខុសួក្រត៌�ូ
�ំគោពាះ៖

 • ការំជូ្ជនដំ្ឋ�ឹងអំពើត៌ក្រម�ូការំគោនះឱ្យយសាលាគោរំៀនបានដឹ្ឋង
 • ការំធានាថ្នាំព័ត៌៌មានក្រត៌�ូបានគោ�ើើប់�ុុប់បននភាព ក្រប់សិួនគោប់ើវាផ្លាេ ស់ួប់រូរំ
 • ការំផ្តះត់៌ផ្តះង់ថ្នាំន ពំាបាល និង 'សួមាា រំៈគោក្រប់ើក្របាស់ួ' ចាំបំា�់ណាមួយ ឧទាំ�រំ�៍ សុួើរុាងំអាងំសុុួយលើន ឬ EpiPens® សួក្រមាប់់ការំក្រ�ប់់ក្រ�ង  

(ថ្នាំន ពំាបាលណាមួយ�ួរំថែត៌សួែិត៌�នងុកាលប់រំគិោ�េទផុ្តត៌�ំ�ត់៌លបំិ់ផុ្តត៌រំប់ស់ួវា និងដ្ឋា�់សាេ �សួញ្ជាា ក្រតឹ៌មក្រត៌�ូ)
 • ការំសួ�ការំជាមួយសាលាគោរំៀន�នងុការំពិចាំរំណាគោរំៀប់�ំសួក្រមាប់់ការំផ្តះត់៌ផ្តះង់ និងការំក្រ�ប់់ក្រ�ងថ្នាំន តំាមគោ�ជ្ជជប់ញ្ជាជ  សួក្រមាប់់រំយៈគោពលនៃនដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរ។

�ូ�កត់៌ចំំណាំ៖ំ សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មានរមួយ�ំនួន សាលាគោរំៀននឹងគោសួនើសំុួឱ្យយមាតាបិ់តាផ្តះត់៌ផ្តះង់ថ្នាំន ពំាបាលតាម��ិើគោផ្តេងពើអើើថែដ្ឋលបានក្រពមគោក្រពៀងរំ�ួគោ�ើយ
គោដ្ឋាយសាលាគោរំៀន។ ជាឧទាំ�រំ�៍មាតាបិ់តាអា�ក្រត៌�ូបានគោសួនើសំុួឱ្យយផ្តះត់៌ផ្តះង់ ឧប់�រំ�៍ចាំ�់ថ្នាំន អំាគោក្រដ្ឋណាលើនសួើ័យក្រប់�ត៌រិប់ថែនែម (EpiPen®)។

គោ�ះ ះឪពុ�មារ យ/អន�ថែ�ទាំ ំ(សូួមសួរំគោសួរំជាអ�េរំពុមព)
Name of parent/carer

�ត៌ែគោលខារំប់ស់ួឪពុ�មារ យ/អន�ថែ�ទាំំ
Signature of parent/carer

កាលប់រំគិោ�េទ
Date

វេ�វាក�មអ្ននក�កបែស្ត្រ�ផ្ទាា ល់មាត់៌តា�ទូ��ព័ា
ក្រប់សិួនគោប់ើអន�ក្រត៌�ូការំព័ត៌៌មានប់ថែនែម សូួមទូរំសួពទគោ�សាលាគោរំៀន។ ក្រប់សិួនគោប់ើអន�ក្រត៌�ូការំអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាទ ល់មាត់៌ គោដ្ឋើមបើជួ្ជយអន��នងុការំសា�សួួរំរំប់ស់ួអន� 
សូួមទូរំសួពទម� គោសួវា�មះអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាទ ល់មាត់៌តាមទូរំសួពទគោលខ 131 450 គោ�ើយគោសួនើសំុួអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាទ ល់មាត់៌ជាភាសារំប់ស់ួអន�។ ការំទូីរំសួពទនឹងគោរំៀប់�ំ
អន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាទ ល់មាត់៌មាន �់  គោដ្ឋើមបើជួ្ជយអន��នងុការំសួនទនា។ គោ�នឹងមិន�ិត៌នៃ�េគោសួវាគោនះពើអន�គោទ។
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