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NSW শিক্ষা শিভষাগ

পিতামাতা/যত্নদানকারীদদর জন্য ভ্রমণ সংক্ান্ত তথ্য
Excursion information for parents/carers 
শরিয় শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারী

শ্রেণীকক্ক্ করষা কষাক্ের িশরিূরক শিসষাক্ি আিনষার সন্ষাক্নর ক্ষাক্সর েন্য একটি ভ্রমক্ণর িশরকল্পনষা করষা িক্ছে। ভ্রমক্ণর 
শিিদ নীক্ে শ্দওয়ষা িল।

Excursion details for completion by organising teacher 
ভ্রমদণর পিশদ পিিরণ 
Place of excursion
ভ্রমক্ণর স্ষান

Date/s of excursion
ভ্রমক্ণর তষাশরখ/তষাশরখসমূি

Place of departure
রিস্ষাক্নর স্ষান

Time of departure
রিস্ষাক্নর সময়

Place of return
রিত্যষািত্ত ক্নর স্ষান

Time of return
শ্েরষার সময়

Cost of excursion
ভ্রমক্ণর খরে

Payment due date
টষাকষা শ্দওয়ষার শনর্তষাশরত তষাশরখ

Excursion objectives
ভ্রমক্নর উক্দেি্য

Transport details
যষাতষায়ষাক্তর শিিদ শিিরণ 

Staff member with emergency care training
েরুরী সমক্য় যত্ন রিদষাক্ন রিশিক্ণরিষাপ্ত কমমী সদস্য

Staff member with Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) training
কষাশ ্্ত ও িষালক্মষানষাশর শরসষাশসক্টিন (CPR) রিশিক্ণরিষাপ্ত কমমী সদস্য

Other supervisory staff
অন্যষান্য তত্তষািরষায়ক কমমী

Teacher to tick what students need to bring
শিক্ষার্মীক্দর এই ভ্রমক্ণ শনম্নশলশখত শেশনসগুক্লষা আনক্ত িক্ি

সুইমসু্যট, শ্তষায়ষাক্ল এিং প্ষাশটিক্কর ি্যষাগ 
Swimsuit, towel and plastic bag

িষাশন রিশতক্রষারক শ্িষািষাক শ্যমন শ্রইনক্কষাট 
Waterproof clothing e.g. raincoat

িশরিত্ত ন করষার েন্য শ্িষািষাক
Change of clothing

গরম শ্িষািষাক 
Warm clothing

শ্রষাক্দ ি্যষািিষাক্রর টুশি এিং সষানশ্রিন 
Sunhat and sunscreen

িষাশ়ি শ্র্ক্ক স্্যষাকস, লষাঞ্চ এিং িষানীয় আনুন 
Bring snacks, lunch and drink from home

ভ্রমক্ণর সময় মর্যষাহ্নক্ভষাে শ্কনষা শ্যক্ত িষাক্র 
Lunch can be bought during the excursion

মর্যষাহ্নক্ভষােক্নর খরে ভ্রমক্ণর খরক্ের মক্র্য অন্ভু্ত ক্ত 
Cost of lunch is included in excursion cost 

সম্ূণ্ত স্কু ল ইউশনেম্ত 
Full school uniform

অন্যষান্য 
Other
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এই ভ্রমক্ণর সষাক্র্ সম্শক্ত ত অন্যষান্য শরিয়ষাকলষািগুক্লষা নীক্ে টিক শ্দয়ষা িক্য়ক্ে এিং রিষাসশগিক িক্ল শনম্নশলশখত িৃষ্ষাগুক্লষাক্ত 
আরও তর্্য শ্দয়ষা িক্য়ক্ে

Teacher to tick any other activities involved in this excursion

অন্য শ্কষানও শরিয়ষাকলষাি শ্নই 
No other activities

আকষািিক্র্ ভ্রমণ 
Travel by air

ভ্রমণ িীমষা 
Travel insurance

সাষাতষাক্রর শরিয়ষাকলষাি 
Swimming activity

িষাশনর মক্র্য শরিয়ষাকলষাি 
Water activitiy

রষাক্তর ভ্রমণ 
Overnight excursion

রাদতর ভ্রমদণর িরামশ্শ (Overnight excursion advice)

রষাশরিিষাস করক্ত িক্ি এমন ভ্রমক্ণর েন্য শনম্নশলশখত অশতশরক্ত তর্্য সরিরষাি করষা িক্য়ক্ে।
Teacher to complete if relevant. Consider adding advice on the number of students and teachers who will 
be attending and if protective or special equipment will be required.

শ্যখষাক্ন র্ষাকষার েষায়গষা িুক করষা আক্ে (Where accommodation is booked)

অশতশরক্ত তর্্য (Additional information)

ভ্রমণ িীমা িরামশ্শ (Travel insurance advice)

শিভষাগ সুিষাশরি কক্র শ্য শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীরষা শিমষাক্ন ভ্রমক্ণর েন্য শিক্ষার্মীক্দর েন্য ভ্রমণ িীমষার ি্যিস্ষা করক্িন।

সাাতাদরর পক্যাকলাি পিষযক িরামশ্শ (Swimming activity advice)

সাষাতষাক্রর শরিয়ষাকলষাি আক্ে এমন ভ্রমক্ণর েন্য শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীক্ক অিি্যই তষাক্দর সন্ষাক্নর সাষাতষাক্রর ক্মতষা 
সম্ক্ক্ত  েষাশনক্য় ইংক্রশেক্ত 'সুইশমং অ্যষাশটিশভটি অ্যষা্ভষাইস েম্ত' িূরণ করক্ত িক্ি এিং এটি স্কু ক্ল শ্েরত িষাঠষাক্ত িক্ি। 
েম্তটি সাষাতষাক্রর শরিয়ষাকলষািগুক্লষা কীভষাক্ি ঘটক্ি, শ্কষার্ষায় শ্সগুক্লষা অনুশষ্ত িক্ি এিং এই শরিয়ষাকলষাক্ি অংি শনক্ত শ্য 
সম্মশত আক্ে শ্সই সম্ক্ক্ত  তর্্য রিদষান কক্র। শ্য সকল শিক্ষার্মীক্দর িষাশনক্ত সিষায়তষা রিক্য়ষােন িক্ি স্কু ল তষাক্দরক্ক নীক্ের 
শ্্ষাক্টিন শ্ভষাইসগুক্লষা সরিরষাি করক্ি।  

যশদ রিষাসশগিক িয় তক্ি শ্্ষাক্টিন শ্ভষাইসগুক্লষা সরিরষাি করষা িক্ি 
Types of flotation devices to be provided by the school and how they will be used
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িাপনরর মদ্্য পক্যাকলাি পিষযক িরামশ্শ (Water activity advice)
িষাশনর শরিয়ষাকলষাি আক্ে এমন ভ্রমক্ণর েন্য শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীক্ক অিি্যই তষাক্দর সন্ষাক্নর সাষাতষাক্রর ক্মতষা সম্ক্ক্ত  
েষাশনক্য় ইংক্রশেক্ত ' ওয়ষাটষার অ্যষাশটিশভটি অ্যষা্ভষাইস েম্ত' িূরণ করক্ত িক্ি এিং এটি স্কু ক্ল শ্েরত িষাঠষাক্ত িক্ি। এটি একটি 
সতক্ত তষামূলক ি্যিস্ষা। যশদও সাষাতষাক্রর শ্কষানও শরিয়ষাকলষাি আিষা করষা িয় নষা শকন্তু শ্কষান শিক্ষার্মী যশদ দঘু্তটনষারিক্ম িষাশনক্ত 
িক্র যষায় তষার েন্য এটি িূরণ করক্ত িক্ি।েম্তটি িষাশনর শরিয়ষাকলষািগুক্লষা কীভষাক্ি ঘটক্ি, শ্কষার্ষায় শ্সগুক্লষা অনুশষ্ত িক্ি 
এিং এই শরিয়ষাকলষাক্ি অংি শনক্ত শ্য সম্মশত আক্ে শ্সই সম্ক্ক্ত  তর্্য রিদষান কক্র।

েগািনীযতার িরামশ্শ (Privacy advice)

আিনষার সন্ষান িত্ত মষাক্ন শ্য স্কু ক্ল যষায়, শ্সই স্কু ল শনক্ে িষা শ্যৌর্ভষাক্ি ভ্রমণ, রিী়িষা কষায্তরিম িষা অন্যষান্য শিক্ষামূলক িষা স্কু ল 
শরিয়ষাকলষাক্ির আক্য়ষােন কক্র শ্যগুক্লষাক্ত আিনষার সন্ষান অংি শনক্ত িষাক্র। এই ি্যষািষাক্র তর্্য সংগ্রি করষা িয় যষার উক্দেি্য 
িল আিনষার সন্ষাক্নর সংশলিষ্ট শেশকৎসষা তর্্য, দরকষারী শিষয়সমূি এিং অন্যষান্য স্ষাস্্য শ্সিষা সম্শক্ত ত রিক্য়ষােন সমূি শনণ্তয় 
করষা। এই েক্ম্ত অনুক্রষার করষা তর্্য NSW শিক্ষা শিভষাগ সংগ্রি করক্ে।  

এটি স্কু ল ি্যিিষার করক্ি তষাক্দর িশরকল্পনষা করক্ত, শিক্ষার্মীক্দর সিষায়তষা করক্ত এিং স্কু ল ভ্রমণ িষা অন্যষান্য সংশলিষ্ট স্কু ল 
শরিয়ষাকলষাি িশরেষালনষার সময় ঝুাশক হ্ষাস করক্ত। 

অন্যষান্য ি্যশক্ত িষা এক্েশসি যষাক্দরক্ক এই তর্্য সরিরষাি করষা শ্যক্ত িষাক্র তষাক্দর মক্র্য অন্ভু্ত ক্ত িল,(এই তষাশলকষাই শকন্তু 
সীমষািদ্ধ নয়) শ্স্ছেষাক্সিক এিং িষাইক্রর সংস্ষার সদস্য যষারষা স্কু ক্লর সষাক্র্ শ্যষাগ শ্দয় অর্িষা অন্যর্ষায় ভ্রমণ, রিী়িষা িষা অন্যষান্য 
স্কু ল শরিয়ষাকলষাক্ির িশরকল্পনষা িষা িশরেষালনষার সষাক্র্ েশ়িত; এিং শ্য ি্যশক্তক্দর এই ররক্নর ভ্রমণ িষা শরিয়ষাকলষাক্ির সময় 
অর্িষা এই সকল কম্তকষাক্ডের িরিতমী েলষােল শিসষাক্ি স্ষাস্্য শ্সিষা শেশকৎসষা িষা অন্যষান্য সিষায়তষা রিদষাক্নর েন্য আহ্ষান করষা 
শ্যক্ত িষাক্র। 

এই তর্্য রিদষান করষা ঐশছেক, তক্ি, যশদ আিশন অনুক্রষার করষা সমস্ত িষা শ্কষানও তর্্য সরিরষাি নষা কক্রন তক্ি আিনষার সন্ষান 
ভ্রমক্ণ অংি শনক্ত িষারক্ি নষা। এই িশরশস্শতক্ত, স্কু ল একটি উিযুক্ত শিকল্প শিক্ষাগত অশভজ্ঞতষা অে্তক্নর ি্যিস্ষা করক্ি। 

এই তর্্য িষাওয়ষা শ্গক্ল তষা স্কু লক্ক একটি শনরষািদ শিক্ষামূলক শরিয়ষাকলষাক্ির িশরকল্পনষায় উক্লেখক্যষাগ্যভষাক্ি সিষায়তষা করক্ি। 
এই তর্্য শনরষািক্দ সংরক্ণ করষা িক্ি। এই তক্র্্যর শিরষান সম্ক্ক্ত  আিনষার যশদ শ্কষানও উক্বেগ র্ষাক্ক তক্ি আরও আক্লষােনষা 
করষার েন্য অনুগ্রি কক্র স্কু ক্লর অর্যক্ক্র সষাক্র্ শ্যষাগষাক্যষাগ করুন। 

আিশন নীক্ের শ্েষান নম্বক্র স্কু ল অশেক্স শ্যষাগষাক্যষাগ কক্র শ্য শ্কষানও সময় আিনষার শ্দয়ষা শ্কষানও ি্যশক্তগত তর্্য সংক্িষারন 
করক্ত িষাক্রন।  

Teacher to complete the following information

School name
স্কু ক্লর নষাম

School phone number
স্কু ল শ্েষান নম্বর

Name and signature of excursion coordinator
ভ্রমণ সমন্বয়কষারীর নষাম এিং স্ষাক্র

Name and signature of principal
অর্যক্ক্র নষাম ও স্ষাক্র

Date
তষাশরখ

েেপলদফান েদাভাষী েসিাি্যিস্া

আিনষার যশদ আরও তক্র্্যর রিক্য়ষােন িয় তক্ি অনুগ্রি কক্র স্কু ক্ল কল করুন। আিনষার অনুসন্ষাক্ন আিনষাক্ক সিষায়তষা 
করষার েন্য যশদ একেন শ্দষাভষাষীর রিক্য়ষােন িয় তক্ি অনুগ্রি কক্র 131 450 নম্বক্র শ্টশলক্েষান শ্দষাভষাষী িশরক্ষিষায় কল 
করুন এিং আিনষার ভষাষষায় একেন শ্দষাভষাষীর েন্য শেজ্ঞষাসষা করুন। অিষাক্রটর স্কু ক্ল শ্েষান করক্ি এিং কক্র্ষািকর্ক্ন 
আিনষাক্ক সিষায়তষা করষার েন্য লষাইক্ন একেন শ্দষাভষাষীর ি্যিস্ষা করক্ি। এই িশরক্ষিষা আিশন শিনষামূক্ল্য িষাক্িন।
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