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NSW ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌါန။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ မ်ား အတြက္ ေလ့လာေရး ခရီး အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား
Excursion information for parents/carers 
သို႔ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ား ကို ျဖည့္စြက္ အေထာက္အပံံ့ေပး ရန္ အတြက္ ေလ့ လာ ေရး ခရီး စဥ္ ကို ေက်ာင္း မွ စီစဥ္ထား ပါသည္။ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ၏ အေသးစိတ္မ်ား 
မွာ ေအာက္ ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Excursion details for completion by organising teacher 
ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား။
Place of excursion
ေလ့လာေရး ခရီး သြားမည့္ ေန ရာ

Date/s of excursion
ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ ေန႔ ရက္မ်ား 

Place of departure
ေလ့လာေရး ခရီး ထြက္ မည့္ ေနရာ

Time of departure
ထြက္ခြါမည့္ အခ်ိန္

Place of return
ျပန္လာမည့္ ေနရာ

Time of return
ျပန္ေရာက္မည့္ အခ်ိန္

Cost of excursion
ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အတြက္ကုန္က်စရိတ္

Payment due date
ေငြသြင္း ရမည့္ ေန႔

Excursion objectives
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

Transport details
ခရီး စဥ္ အေၾကာင္း အရာ

Staff member with emergency care training
အေရး ေပၚ အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ သင္တန္း ရရွိ ထား သည့္ ေက်ာင္း ဝန္ထမ္း အမည္

Staff member with Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) training
အေရးေပၚ ႏွလံုးေသြးေၾကာဖြင့္ သည့္ (CPR) ပညာ ကို သင္တန္း တက္ထား သည့္ ဝန္ထမ္း

Other supervisory staff
အျခား ၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ ထမ္းမ်ား 

Teacher to tick what students need to bring
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သို႔ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား ယူေဆာင္ လာ ရမည့္ ပစၥည္းမ်ား 

ေရကူး ဝတ္စံု၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ ပလပ္စတစ္အိတ္
Swimsuit, towel and plastic bag

အစိုခံသည့္ အဝတ္ (ဥပမာ၊ မိုးကာအကၤ် ီ) 
Waterproof clothing e.g. raincoat

အဝတ္ အစံု အပို
Change of clothing

အေႏြးထည္
Warm clothing

ေနကာဦးထုပ္ ႏွင့္ ေနကာ လိမ္းေဆး
Sunhat and sunscreen

သြားရည္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ေသာက္စရာ အိမ္မွ ယူလာရန္
Bring snacks, lunch and drink from home

ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အတြင္း ဝယ္ စား ႏိုင္သည္

Lunch can be bought during the excursion

ေန႔လည္စာ ကို ေလ့လာ ေရး ခရီး စဥ္ ႏွင့္ အတူ ေကာက္ခံ ျပီး ျဖစ္ သည္။ 

Cost of lunch is included in excursion cost 
ေက်ာင္း ဝတ္ စံု အျပည့္
Full school uniform

အျခား 
Other
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ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ အျခားေသာ လွဳပ္ ရွားမွဳ မ်ားကို ေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာ တုိ႔ တြင္ ေဖၚျပထား ၍ သက္ဆိုင္မွဳ ရွိ သည့္ အခ်က္ မ်ား ကို  
ျခစ္မွတ္ထား သည္။ 

Teacher to tick any other activities involved in this excursion

အျခားလွဳပ္ ရွား မွဳ မရွိပါ။
No other activities

ေလယဥ္ ခရီးစဥ္
Travel by air

ခရီးသြား အာ မ ခံ

Travel insurance

ေရကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ
Swimming activity

ေရ ပါ ဝင္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ
Water activitiy

ညအိပ္ ေလ့လာ ေရး ခရီး

Overnight excursion

ညအိပ္ သည့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ မွာ ၾကား ခ်က္။ (Overnight excursion advice)

ညအိပ္ သည့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ ျဖည့္စြက္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ပါ ဝင္သည္။ 

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.

မည္သည့္ ေန ရာ တြင္ ဘူကင္(booking)တင္ထား သည္ (Where accommodation is booked)

ေနာက္ထပ္အ အေၾကာင္း အရာ (Additional information)

ခရီးသြား အာ မခံ (Travel insurance advice)

ပညာေရး ဌါ န အေနျဖင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ မ်ား ကို ေလ ယဥ္ ခရီး စဥ္ပါ ဝင္ သည့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ ကို အာမခံ ယူ ရန္ အားေပး သည္။ 

ေရ ကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္းၾကားစာ (Swimming activity advice)
ေရ ကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ ပါဝင္ သည့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ အတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ မ်ား က  ‘ေရ ကူး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္းၾကားစာ‘ ကို ျဖည့္ ျပီး ကေလး 
၏ ေရ ကူး ႏိုင္ စြမ္း ရည္ အဆင့္ ကို ျဖည့္ ေပး ၍ ေက်ာင္း သို႔ ျပန္ ပို႔ ေပး ရ မည္။ ပံုစံ ထဲ တြင္ မည္ ကဲ့သို႔ ေသာ ေရ ကူး လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ိဳး ပါ ဝင္ သည္ ကို ရွင္းျပထား 
သည္။ မည္ သည့္ ေန ရာ တြင္ လွဳပ္ ရွား မွဳ ရွိ ျပီး၊ ပါ ဝင္ခြင့္ သေဘာ တူ ညီ ခ်က္ ပါ ဝင္ ရ မည္။ ေရ ထဲ တြင္ ေဖါ့ မ်ား လုိ အပ္ ပါ က အေထာက္ အကူ့ လုိ ေသာ  
ကေလး မ်ား ကို ေက်ာင္း မွ ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္ ျဖစ္ သည္။ 

ေဖါ့မ်ား လုိ အပ္ လွ်င္ ထည့္ေပး ရန္။

Types of flotation devices to be provided by the school and how they will be used
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ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္း ၾကား ျခင္း (Water activity advice)
ေရ ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ ပါဝင္ သည့္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ အတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ မ်ား က  ‘ေရ ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ အေၾကာင္းၾကားစာ‘   
အဂၤလိပ္ လုိ  ျဖည့္ ျပီး ကေလး ၏ ေရ ကူး ႏိုင္ စြမ္း ရည္ အဆင့္ ကို ထည့္ ေပး ၍ ေက်ာင္း သို႔ ျပန္ ပို႔ ေပး ရ မည္။ ဤ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ သည္ ၾကိဳ တင္ ကာကြယ္ ေပး  
ျခင္း သာ ျဖစ္ ပါ သည္။ ေရ ကူး ျခင္း မပါ ဝင္ ေသာ္ လည္း ကေလး မွာ မေတာ္ တဆ ေရ ထဲ ျပဳတ္ က် ႏို္င္ သည္။ ပံုစံ ထဲ တြင္ မည္ ကဲ့သို႔ ေသာ ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္  
သည့္လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ိဳး ပါ ဝင္ သည္၊ မည္ သည့္ ေန ရာက်င္းပမည္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ ပံုစံ ပါဝင္သည္။  

မိမိ ကုိယ္ေရး လံုျခံဳ မွဳ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ အေၾကာင္း အရာ (Privacy advice)

ဤ ပံုစံ တြင္ ျဖည့္ေပး ရန္ ေတာင္း ဆို ထားေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ား သည္ NSW ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌါန မွ ေတာင္း ဆို ထား ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ေတာင္းဆို ထား  
ေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ား သည္၊ သင့္ ကေလး အေနျဖင့္၊ ေက်ာင္း တြင္ နာမည္ စာရင္းသြင္းထားျပီး၊ ေလ့လာ ေရး ခရီး စဥ္ အတြင္းတြင္ အားကစား လွဳပ္ရွား မွဳ ႏွင့္  
အျခား ပညာေရး သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္း  သက္ဆိုင္ရာလွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ား တြင္  က်န္းမာေရး အခ်က္ အလက္မ်ား ကို အတည္ ျပဳ ရန္ ၄င္း၊ က်န္းမာေရး လုိ အပ္ ခ်က္ မ်ား  
ျဖည့္ စည္း ေပး ႏိုင္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ အေၾကာင္း အရာ အခ်က္ အလက္ မ်ား သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပး ႏိုင္ ရန္ ၄င္း၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား တြင္ အႏၱရယ္ နည္း ႏိုင္ သမွ်  
နည္း ေစ ရန္ ၄င္း ေက်ာင္းမွ လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ား အတြက္ ၄င္း၊ အစီ အစဥ္ ေရး ဆြဲ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ဤ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ကို၊ လုပ္အား ေပး မ်ား၊ ျပင္ပ အဖြဲ႔ မ်ား မွ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ တြင္ ပါဝင္ ပတ္ သက္ ေန သည့္ အဖြဲ႔ မ်ား၊ ေလ့လာ ေရး ခရီး စဥ္ ေအာင္ျမင္ 
ေရး အတြက္၊ အားကစား ႏွင့္ ေက်ာင္း လွဳပ္ရွား မွဳ မ်ား အတြက္ အစီ အစဥ္ ေရး ဆြဲ ျပင္ ဆင္ ႏိုင္ ရန္ ၄င္း၊ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္ တြင္ လုိ အပ္ လာ ႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည့္ 
က်န္းမာ ေရး လုိ အပ္ ခ်က္မ်ား အကူ အညီ မ်ား ကုသမွဳ မ်ား အတြက္ ဤ အခ်က္ အလက္ မ်ား ကို လိုအပ္ သည့္ ေန ရာ မ်ား တြင္ အကန္႔ အသတ္ ျဖင့္ ေဝ ငွေပး မည္  
ျဖစ္သည္။ 

သင့္ အေနျဖင့္ အေၾကာင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား ကို မိမိ သေဘာ ႏွင့္ ေပး ရန္ ဆံုး ျဖတ္ ႏိုင္ သည္။ သို႕ေသာ္ လို အပ္ သည့္ အေၾကာင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ကို ျပည့္ 
စံုစြာ မေပး ႏို္င္ လွ်င္ ကေလး အေန ႏွင့္ ေလ့လာ ေရး ခရီး စဥ္ တြင္ ပါ ဝင္ ႏိုင္ ခြင့္ ရ မည္ မ ဟုတ္ပါ။ ဤ ကဲ့ သို႔ ျဖစ္ ခဲ့ လွ်င္ ေက်ာင္း က အျခား ေသာ ပညာ ေရး ႏွင့္ 
သက္ ဆိုင္ သည့္ အက်ိဳး ရွိ မည့္ အေတြ႕ အၾကံဳ ကို ဖန္ တီး ေပး မည္ ျဖစ္ သည္။ 

ေတာင္းဆို ထား ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ား ကို ေပး ႏိုင္ ပါ က ေက်ာင္း အေန ျဖင့္  စိ္တ္ ခ် ရ ေသာ ပညာေရး လွဳပ္ရွား မွဳ ကို ထူးျခားစြာ ေထာက္ကူ ေပး ႏိုင္မည္  
ျဖစ္သည္။ ၄င္း အခ်က္ အလက္ မ်ား ကို ေပး ရန္ စိုးရိ္မ္ မကင္းျဖစ္ ေန ပါ က ေက်ာင္း အုပ္ ၾကီး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆြး ေႏႊး ႏိုင္ ပါသည္။

ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ား ကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ ရန္ လုိ အပ္ ပါ က၊ အခ်ိန္ မေရြး ေက်ာင္း သို႔ ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပထား ေသာ ဖံုး နံပါတ္ မွ တဆင့္ အဆက္ အသြယ္  
ျပဳ လုပ္ျပီး ျပင္ဆင္ ႏိုင္ ပါ သည္။ 

Teacher to complete the following information

School name
ေက်ာင္း အမည္။

School phone number
ေက်ာင္း ဖံုး နံပါတ္။

Name and signature of excursion coordinator
ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ကို ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ ကဲ သူ ၏ အ မည္ ႏွင့္ လက္မွတ္။

Name and signature of principal
ေက်ာင္း အုပ္ ၾကီး ၏ နာမည္ ႏွင့္ လက္မွတ္။

Date
ေန႔စြဲ။

တယ္လီဖံုး မွ တဆင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ

အေၾကာင္း အရာ ပိုမို သိ လို လွ်င္ ေက်ာင္း ကို ဆက္သြယ္ပါ။ စကားျပန္ လုိ အပ္ လွ်င္ တယ္လီဖံုး စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို 131 450 မွ တဆင့္ ဆက္ ၍ မိမိ လို ရာ 
ဘာသာ စကား ကို ေတာင္း ဆို ပါ။ ေအာ္ပေရတာ က ေက်ာင္း ကို ေခၚ ၍ စကားျပန္ အကူအညီ ျဖင့္ ကူညီေပး မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ သည္ အခ မဲ့  
ျဖစ္သည္။  
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