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ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW

ព័័ត៌៌មានអំំពី័ដំំណើ�ីរកម្សាានតសម្រាមាប់់ឪពុ័កមាត យ/អំនកថែ�ទាំំ
Excursion information for parents/carers 
សូួមគោ�រំពមាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំំ

ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតមួយ�ំពុងក្រ�វូបាន្តគោក្រ�ងទុុ�សួក្រមាប់់ថ្នាន �់រំប់ស់ួ�ូន្តអន� គោដ្ឋើមីើបំ់គោពញ�ិច្ចចការំថែដ្ឋល�ំពុងគោ�ើើគោ�ថ្នាន �់គោរំៀន្ត។ ព័�៌មាន្តលមិិ�នៃន្តដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត
មាន្តចុ្ច�ខាងគោក្រកាម។

Excursion details for completion by organising teacher 
ព័័ត៌៌មានលមិ្សា�ត៌អំំពី័ដំំណើ�ីរកម្សាានត
Place of excursion
�ថែន្តែងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Date/s of excursion
កាលប់រំគិោច្ចេទុដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Place of departure
�ថែន្តែងគោច្ចញដំ្ឋគោ�ើ រំ

Time of departure
គោមាោ ងគោច្ចញដំ្ឋគោ�ើ រំ

Place of return
�ថែន្តែងក្រ�ឡប់់ម�វញិ

Time of return
គោមាោ ងក្រ�ឡប់់ម�វញិ

Cost of excursion
�នៃមែដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Payment due date
កាលប់រំគិោច្ចេទុទូុទាំ�់ក្របា�់

Excursion objectives
គោ�លបំ់�ងនៃន្តដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Transport details
ព័�៌មាន្តលមិិ�អំពើការំដឹ្ឋ�ជញ្ជូូូន្ត

Staff member with emergency care training
សួមាជិ�បុ់គ្គគលិ�ថែដ្ឋលមាន្តការំប់�តុ �ប់ណ្តាត លថែ�ន�ថែ�ទាំសំួគោ��គ �ប់ន្ទាា ន់្ត
Staff member with Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) training
សួមាជិ�បុ់គ្គគលិ�ថែដ្ឋលមាន្តការំប់�តុ �ប់ណ្តាត លថែ�ន�សួគោ��គ �ដ្ឋគោងើើម និ្តងគោប់�ដូ្ឋងឱ្យយដំ្ឋគោ�ើ រំការំគោឡើងវញិ (CPR)

Other supervisory staff
បុ់គ្គគលិ�ក្រ��ួពិនិ្ត�យឯគោទុៀ�

Teacher to tick what students need to bring
សិួសួសនឹ្តងក្រ�វូយ�វ�ុុខាងគោក្រកាមម�ជាមួយ សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្ត�

សួគោមែ��បំ់ពា�់ថែ�លទឹុ� �ថែន្តសងងូ�ទឹុ� និ្តង�ង់ប្លាែ សួាិ�
Swimsuit, towel and plastic bag

សួគោមែ��បំ់ពា�់ការំពារំ�ំុឱ្យយក្រជាប់ទឹុ� ឧទាំ�រំ�៍ អាវគោ�ែ�ង
Waterproof clothing e.g. raincoat

សួគោមែ��បំ់ពា�់សួក្រមាប់់ផ្លាែ ស់ួប់តូរំ
Change of clothing

សួគោមែ��បំ់ពា�់��់គោ�ត
Warm clothing

មួ�ការំពារំ�គោ�ត នៃ�ៃ និ្តងគោឡការំពារំ�គោ�ត នៃ�ៃ
Sunhat and sunscreen

យ�អាហារំសួក្រមន់្ត អាហារំនៃ�ៃក្រ�ង់ និ្តងគោ�សួជូ�ពើ�ា�
Bring snacks, lunch and drink from home

អាច្ចទិុញអាហារំនៃ�ៃក្រ�ង់បាន្ត�នងុអំឡុងគោពលដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត
Lunch can be bought during the excursion

�នៃមែអាហារំនៃ�ៃក្រ�ង់ក្រ�វូបាន្តដា�់ប់ញ្ជូចូល�នងុដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត
Cost of lunch is included in excursion cost 

ឯ�សួណ្តាឋ ន្តសាលាគោពញ
Full school uniform

គោ�សងគោទុៀ�
Other
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សួ�មមភាពគោ�សងគោទុៀ�ថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធនឹ្តងដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្ត� ក្រ�វូបាន្តគូ្គសួសួញ្ញាា �ើ�គោ�ខាងគោក្រកាម គោ�ើយព័�៌មាន្តប់ថែន្តមុក្រ�វូបាន្ត�តល់ជូន្តគោ�គោលើទំុព័រំ
ខាងគោក្រកាម ក្រប់សិួន្តគោប់ើពា�់ព័ន្តធ
Teacher to tick any other activities involved in this excursion

មិន្តមាន្តសួ�មមភាពគោ�សងគោទុៀ�គោទុ
No other activities

ការំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំតាមយន្តតគោហា�
Travel by air

ការំធាន្ទារ៉ាាប់់រំងគោលើការំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំ
Travel insurance

សួ�មមភាពថែ�លទឹុ�
Swimming activity

សួ�មមភាពជាមួយទឹុ�
Water activitiy

ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតមួយយប់់
Overnight excursion

ណើសចកតីថែ�នាំអំំំពី័ដំំណើ�ីរកម្សាានតមួ្សាយយប់់ (Overnight excursion advice)

ព័�៌មាន្តប់ថែន្តមុខាងគោក្រកាមក្រ�វូបាន្ត�តល់ជូន្ត សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធនឹ្តងការំសាន �់គោ�មួយយប់់។
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.

�ថែន្តែងសាន �់គោ�ថែដ្ឋលបាន្ត��់ទុុ� (Where accommodation is booked)

ព័�៌មាន្តប់ថែន្តមុ (Additional information)

ណើសចកតីថែ�នាំអំំំពី័ការធានាំរ៉ាាប់់រងណើលីការណើ�ើីដំំណើ�ីរ (Travel insurance advice)

ក្រ�សួួងសូួមថែ�ន្ទាថំ្នាមាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំ ំគួ្គរំគោរំៀប់ចំ្ចការំធាន្ទារ៉ាាប់់រំងគោលើការំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំសួក្រមាប់់សិួសួស សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធនឹ្តងការំគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំ
តាមយន្តតគោហា�។

ណើសចកតីថែ�នាំអំំំពី័សកម្សាមភាព័ថែ�លទឹឹក (Swimming activity advice)

សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធនឹ្តងសួ�មមភាពថែ�លទឹុ� មាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំកំ្រ�វូថែ�បំ់គោពញ 'ថែប់ប់ប់ទុគោសួច្ច�តើថែ�ន្ទាអំំពើសួ�មមភាពថែ�លទឹុ�'  
ជាភាសាអង់គោគ្គែសួ ថែដ្ឋលជូន្តដំ្ឋ�ឹងអំពើសួម�ភុាពថែ�លទឹុ�រំប់ស់ួ�ូន្តពួ�គោគ្គ គោ�ើយក្រប់គ្គល់វាគោ�សាលាគោរំៀន្តវញិ។ ថែប់ប់ប់ទុគោន្ត� �តល់ព័�៌មាន្តអំពើក្រប់គោ�ទុនៃន្ត
សួ�មមភាពថែ�លទឹុ�ន្ទាន្ទាថែដ្ឋលនឹ្តងគោ�ើ�គោឡើង �ថែន្តែងថែដ្ឋលសួ�មមភាពទាំងំគោន្ត�នឹ្តងក្រ�វូបាន្តគោ�ើើគោឡើង និ្តងការំយល់ក្រពមគោដ្ឋើមីើចូ្ចលរំមួ�នងុសួ�មមភាពទាំងំគោន្ត�។ 
សាលាគោរំៀន្តនឹ្តង�តល់ឧប់�រំ�៍ប់ថែ�ត �ខាងគោក្រកាម ដ្ឋល់សិួសួសថែដ្ឋលក្រ�វូការំជំនួ្តយ�នងុទឹុ�។

ឧប់�រំ�៍ប់ថែ�ត �ថែដ្ឋលក្រ�វូ�តល់ជូន្ត ក្រប់សិួន្តគោប់ើពា�់ព័ន្តធ
Types of flotation devices to be provided by the school and how they will be used
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ណើសចកតីថែ�នាំអំំំពី័សកម្សាមភាព័ជាមួ្សាយទឹឹក (Water activity advice)
សួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធនឹ្តងសួ�មមភាពជាមួយទឹុ� មាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំកំ្រ�វូថែ�បំ់គោពញ  'ថែប់ប់ប់ទុគោសួច្ច�តើថែ�ន្ទាអំំពើសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�'  
ជាភាសាអង់គោគ្គែសួ ថែដ្ឋលថែ�ន្ទាអំំពើសួម�ភុាពថែ�លទឹុ�រំប់ស់ួ�ូន្តពួ�គោគ្គ គោ�ើយក្រប់គ្គល់វាគោ�សាលាគោរំៀន្តវញិ។ គោន្ត�គឺ្គជាជាវធិាន្តការំក្រប់ងុក្រប់យ័�ន។  
គោទាំ�ប់ើជា�ម ន្តសួ�មមភាពថែ�លទឹុ�ក្រ�វូបាន្តប់ក្រមងុទុុ��តើ សិួសួសអាច្ចធាែ �់គោ��នងុទឹុ�គោដាយនៃច្ចដ្ឋន្តយ។ ថែប់ប់ប់ទុគោន្ត� �តល់ព័�៌មាន្តអំពើក្រប់គោ�ទុនៃន្តសួ�មមភាព
ជាមួយទឹុ�ន្ទាន្ទាថែដ្ឋលនឹ្តងគោ�ើ�គោឡើង �ថែន្តែងថែដ្ឋលសួ�មមភាពទាំងំគោន្ត�នឹ្តងក្រ�វូបាន្តគោ�ើើគោឡើង និ្តងការំយល់ក្រពមគោដ្ឋើមីើចូ្ចលរំមួ�នងុសួ�មមភាពទាំងំគោន្ត�។

ការថែ�នាំអំំំពី័ឯកជនភាព័ (Privacy advice)

ព័�៌មាន្តថែដ្ឋលបាន្តគោសួនើសំុួគោ�គោលើថែប់ប់ប់ទុគោន្ត� �ំពុងក្រ�វូបាន្តក្រប់មូលគោដាយក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW។ ព័�៌មាន្តគោន្ត��ំពុងទុទួុលបាន្ត �នងុគោ�លបំ់�ងគោដ្ឋើមីើ
ប់ញូ្ញា�់ព័�៌មាន្តគោវជូសាក្រសួតថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធ ល�ខខ�ឌ �ក្រមវូន្ទាន្ទា និ្តង�ក្រមវូការំទាំ�់ទុងនឹ្តងការំថែ�ទាំសុំួខភាពគោ�សងគោទុៀ�អំពើ�ូន្តរំប់ស់ួអន�ថែដ្ឋល�ំពុងចុ្ច�គោ�ម �
ចូ្ចលគោរំៀន្តគោ�សាលា គោ�ើយន្តរំណ្តាថែដ្ឋលអាច្ចចូ្ចលរំមួ�នងុដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោ�សាលាគោរំៀន្ត សួ�មមភាព�ើឡា ឬសួ�មមភាពអប់់រំ ំឬសួ�មមភាពសាលាគោ�សងគោទុៀ�
ថែដ្ឋលគោ�ើើគោឡើងគោដាយ ឬរំមួជាមួយនឹ្តងសាលាគោរំៀន្តគោន្ត�។

ព័�៌មាន្តនឹ្តងក្រ�វូបាន្តគោក្រប់ើក្របាស់ួគោដាយសាលាគោរំៀន្តគោដ្ឋើមីើគោ�ើើថែ�ន្តការំ �កំ្រទុសិួសួស និ្តងកា�់ប់ន្តយុហានិ្ត�័យគោ�គោពលគោ�ើើដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតរំប់ស់ួសាលា  
ឬសួ�មមភាពសាលាថែដ្ឋលពា�់ព័ន្តធគោ�សងគោទុៀ�។

បុ់គ្គគល ឬទុើភាន �់�រំគោ�សងគោទុៀ�ថែដ្ឋលអាច្ចក្រ�វូបាន្ត�តល់ព័�៌មាន្តគោន្ត� រំមួមាន្ត ប់ោុថែន្តតអាច្ចមាន្តគោលើសួពើគោន្ត� អន�សួម័ក្រគ្គចិ្ច�ត និ្តងសួមាជិ�នៃន្តអងគការំខាងគោក្រ�ថែដ្ឋល
ចូ្ចលរំមួជាមួយសាលាគោរំៀន្ត ឬគោក្រ�ពើគោន្ត�ពា�់ព័ន្តធនឹ្តងការំគោ�ើើថែ�ន្តការំ ឬការំ�តល់ជូន្តដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត �ើឡា ឬសួ�មមភាពសាលាគោ�សងគោទុៀ� គោ�ើយនិ្តងបុ់គ្គគល
ថែដ្ឋលអាច្ចក្រ�វូបាន្តគោ�ឱ្យយ�តល់ការំពាបាលថែ�ទាំសុំួខភាព ឬជំនួ្តយគោ�សងគោទុៀ��នងុអំឡុងគោពល ឬជា�លវបិា�នៃន្តដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត ឬសួ�មមភាពថែប់ប់គោន្ត�។

ការំ�តល់ព័�៌មាន្តគោន្ត�គឺ្គសួម័ក្រគ្គចិ្ច�ត គោទាំ�ជាយ៉ាោ ងណ្តា�តើ ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�មិន្ត�តល់ព័�៌មាន្តទាំងំអស់ួ ឬព័�៌មាន្តណ្តាមួយថែដ្ឋលបាន្តគោសួនើសំុួគោទុ �ូន្តរំប់ស់ួអន�មិន្តអាច្ច
ចូ្ចលរំមួ�នងុដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតបាន្តគោទុ។ �នងុកាល�គោទុសួ�ថែប់ប់គោន្ត� សាលាគោរំៀន្តនឹ្តងគោរំៀប់ចំ្ចឱ្យយមាន្តប់ទុពិគោសា�ន៍្តអប់់រំដ៏ំ្ឋក្រ�ឹមក្រ�វូមួយគោ�សងគោទុៀ�។

ការំ�តល់ព័�៌មាន្តគោន្ត�នឹ្តងជួយយ៉ាោ ងសំួខាន់្តដ្ឋល់សាលាគោរំៀន្ត �នងុការំគោរំៀប់ចំ្ចថែ�ន្តការំសួ�មមភាពអប់់រំថំែដ្ឋលមាន្តសុួវ�ុិភាពកាន់្តថែ�ក្រប់គោសួើរំ។ ព័�៌មាន្តគោន្ត�នឹ្តងក្រ�វូ
បាន្តរំ�ាទុុ�គោដាយសុួវ�ុិភាព។ ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�មាន្តការំក្រពយួបារំមភអំពើការំ�ដល់ព័�៌មាន្តគោន្ត� សូួមទាំ�់ទុងម�ន្ទាយ�សាលាគោដ្ឋើមីើពិភា�ាប់ថែន្តមុ។

អន�អាច្ចថែ��ក្រមវូព័�៌មាន្តផ្លាា ល់ខែួន្តណ្តាមួយថែដ្ឋលបាន្ត�តល់ឱ្យយគោ�គោពលណ្តា�៏បាន្ត គោដាយទាំ�់ទុងម�ការំយិ៉ាល័យសាលា តាមគោលខទូុរំសួពាខាងគោក្រកាម។

Teacher to complete the following information

School name
គោ�ម �សាលាគោរំៀន្ត

School phone number
គោលខទូុរំសួពារំប់ស់ួសាលាគោរំៀន្ត

Name and signature of excursion coordinator
គោ�ម � និ្តង��គុោលខារំប់ស់ួអន�សួក្រមប់សួក្រមលួដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Name and signature of principal
គោ�ម � និ្តង��គុោលខារំប់ស់ួន្ទាយ�សាលា

Date
កាលប់រំគិោច្ចេទុ

ណើសវាកម្សាមអំនកប់កថែម្រាប់ផ្ទាា ល់មាត់៌តាម្សាទូឹរសព័ា
ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រ�វូការំព័�៌មាន្តប់ថែន្តមុ សូួមទូុរំសួពាគោ�សាលាគោរំៀន្ត។ ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រ�វូការំអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាា ល់មា�់ គោដ្ឋើមីើជួយអន��នងុការំសា�សួួរំរំប់ស់ួអន� 
សូួមទូុរំសួពាម� គោសួវា�មមអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាា ល់មា�់តាមទូុរំសួពាគោលខ 131 450 គោ�ើយគោសួនើសំុួអន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាា ល់មា�់ជាភាសារំប់ស់ួអន�។ ការំទូីុរំសួពានឹ្តងគោរំៀប់ចំ្ច
អន�ប់�ថែក្រប់ផ្លាា ល់មា�់មាន �់  គោដ្ឋើមីើជួយអន��នងុការំសួន្តាន្ទា។ គោគ្គនឹ្តងមិន្តគិ្គ�នៃ�ែគោសួវាគោន្ត�ពើអន�គោទុ។
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