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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

வெளிச்சுற்றுலாவெப் பற்்ிய வபற்்்ார்கள்/பராமாிப்பாளர்களுக்கான த்கெல்கள்

Excursion information for parents/carers 
அன்புணைய பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககு

்குபெணறயவில நணைபெறும் ெோை்்ணைகளுககும் ்மைோக, உஙகள் ெவிள்ணள ெடிககும் ்குபெவிறபகன ப்ளவிச்சுறறுைோ ஒன்று 
தவிடைமவிைபெடடு்ருகவிறது. இநத ப்ளவிச்சுறறுைோண்ப ெறறவிய ்விெரஙகள் கீ்ே தரபெடடுள்ளன. 

Excursion details for completion by organising teacher 
வெளிச்சுற்றுலாவெப் பற்்ிய ெிபரங்கள்

Place of excursion
ப்ளவிச்சுறறுைோ பெலலும் இைம்

Date/s of excursion
ப்ளவிச்சுறறுைோ்விறகோன 
தவிகதவி/தவிகதவிகள்

Place of departure
சுறறுைோ புறபெடும் இைம்

Time of departure
புறபெோடடு ்நரம்

Place of return
தவிரும்ெவி ்நது ்ெரும் இைம்

Time of return
தவிரும்ெல ்நரல

Cost of excursion
ப்ளவிச்சுறறுைோ்விறகு ஆகும் பெைவு

Payment due date
கடைைம் பெலுத்தபெை 
்்ண்டிய தவிகதவி

Excursion objectives
ப்ளவிச்சுறறுைோ்வின் ்நோககஙகள்

Transport details
்ெோககு்ரத்ணதப ெறறவிய ்விெரஙகள்

Staff member with emergency care training
அ்ெர-கோைப ெரோமோவிபபுப ெயவிறெவி பெறறுள்ள ெைவியோளர்

Staff member with Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) training
‘இதய-நுணரயீரல புத்துயவிரூடைல’ (Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)) ெயவிறெவி 
பெறறுள்ள ெைவியோளர்

Other supervisory staff
மறற ்மறெோர்ண்ப ெைவியோளர்கள்

Teacher to tick what students need to bring
இநத ப்ளவிச்சுறறுைோ்வின் பெோழுது மோை்-மோை்வியர் ெவின்்ரு்ன்றணறத் தம்முைன் பகோண்டு்ர ்்ண்டியவிருககும்

நீச்ெல உணை, து்ோணை மறறும் பநகவிேவிப (பளோஸ்டிக) ணெ

Swimsuit, towel and plastic bag
நீர்-உடபுகோத உணை, உதோரைமோக, மணேக-்கோடடு

Waterproof clothing e.g. raincoat
மோறறோணைகள்

Change of clothing
ப்து-ப்துபபு ஆணைகள்

Warm clothing
சூோவிய-ஒளவிக கோபபுத் பதோபெவி மறறும் சூோவியக-களவிம்பு 
(ஸன்ஸ்கவிோீன்)
Sunhat and sunscreen

தவின்ெண்ைஙகள், மதவிய உைவு மறறும் ெோனஙகணள 
வீடடிலிருநது பகோண்டு்ரவும்
Bring snacks, lunch and drink from home
மதவிய உைண் ப்ளவிச்சுறறுைோ்வின் பெோழுது 
்ோஙகவிகபகோள்ளைோம்
Lunch can be bought during the excursion
மதவிய உை்விறகோன பெைவு ப்ளவிச்சுறறுைோ்விறகோன 
கடைைத்தவில அைககம்
Cost of lunch is included in excursion cost 
முழு ெோைோெோணைச்-ெீருணை
Full school uniform
மறறண் 
Other
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இநத ப்ளவிச்சுறறுைோ்வில உள்ளைககபெடடுள்ள மறற பெயறெோடுகள் கீ்ே குறவியவிடடுக கோண்ெவிககபெடடுள்ளன, அத்துைன், அண் 
உஙகளுககுப பெோருநதுமோனோல, பதோைரும் ெககஙகளவில அ்றணறப ெறறவிய ்விெரஙகள் பகோடுககபெடடுள்ளன. 

Teacher to tick any other activities involved in this excursion

்்று பெயறெோடுகள் இலணை

No other activities
்விமோனப ெயைம்

Travel by air
ெயைக கோபபீடு

Travel insurance

நீச்ெல நை்டிகணக

Swimming activity
நீர்-்விணளயோடடு நை்டிகணக

Water activitiy
இரவுத்-தஙகல ப்ளவிச்சுறறுைோ

Overnight excursion

இரவுத்-தங்கல வெளிச்சுற்றுலாெிற்்கான அ்ிெிப்பு்கள் (Overnight excursion advice)
இரவுத் தஙகல அைஙகவியுள்ள ப்ளவிச்சுறறுைோககளுககோகக கீ்ே கோைபெடும் கூடுதல தக்லகள் பகோடுககபெடடுள்ளன. 

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.

தஙகுமவிைம் முன்ெதவிவு பெயயபெடடுள்ள இைம் (Where accommodation is booked)

கூடுதல தக்லகள் (Additional information)

பயணக ்காப்பீடு கு்ித்த அ்ிெிப்பு (Travel insurance advice)
்விமோனப ெயைஙகள் உள்ளைஙகும் ப்ளவிச்சுறறுைோககளுககோக பெற்றோர்கள்/ெரோமோவிபெளர்கள் ெயைக கோபபீடு ஏறெோடு 
பெயதுபகோள்ள்்ண்டுபமன தவிணைககளம் ெவிெோோவிசு பெயகவிறது. 

நசீ்்சல நடெடிகவ்க்கள் கு்ித்த அ்ிெிப்பு (Swimming activity advice)
நீச்ெல நை்டிகணககள் அைஙகவியுள்ள ப்ளவிச்சுறறுைோககளுககோக, பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளர் ‘நீச்ெல நை்டிகணக அறவி்விபபுப ெடி்’த்தவில 
தமது ெவிள்ணளயவின் நீச்ெல தவிறன் என்ன என்ெணத அறவி்வித்து, அப ெடி்த்ணத நவிரபெவி அணதப ெோைெோணைககுத் தவிருபெவியளவிகக்்ண்டியது 
கடைோயம். இைம்பெற்விருககும் நீச்ெல நை்டிகணககள் யோண், அண் எஙகு இைம்பெறும், மறறும் இதறகோன ெம்மதம் ஆகவிய்றணறப 
ெறறவிய தக்லகணள இநதப ெடி்ம் அளவிககவிறது. தண்ைீோவில இருககும் பெோழுது உத்வி ்தண்பெடும் மோை்-மோை்வியருககுக கீ்ே 
பெோலைபெடடுள்ள மவிதண் ெோதனஙகணளப ெோைெோணை பகோடுககும். 

பெோருநதும் தருைஙகளவில, பகோடுககபெடும் மவிதண் ெோதனஙகள்

Types of flotation devices to be provided by the school and how they will be used
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நரீ-ெிவளயாட்டு நடெடிகவ்க்கள் கு்ித்த அ்ிெிப்பு (Water activity advice)
நீர்-்விணளயோடடு நை்டிகணககள் அைஙகவியுள்ள ப்ளவிச்சுறறுைோககளுககோக, பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளர் ‘நீர்-்விணளயோடடு நை்டிகணக 
அறவி்விபபுப ெடி்’த்தவில தமது ெவிள்ணளயவின் நீச்ெல தவிறன் என்ன என்ெணத அறவி்வித்து, அப ெடி்த்ணத நவிரபெவி அணதப ெோைெோணைககுத் 
தவிருபெவியளவிகக ்்ண்டியது கடைோயம். இது ஒரு முன்பனச்ெோவிகணக நை்டிகணக. மோை்-மோை்வி ஒரு்ர் நீர்-்விணளயோடடுகளவில 
ஈடுெைமோடைோர் என்றோலும், அ்ர் த்றுதைோக தண்ைீோவில ்விழுநது்விைக கூடும். எவ்விதமோன நீர்-்விணளயோடடு நை்டிகணககள் 
இைம்பெறும், அண் எஙகு இைம்பெறும், மறறும் இநத நை்டிகணககளவில ெஙகுெறறு்தறகோன ெம்மதம் ஆகவிய்றணறப ெறறவிய தக்லகணள 
இநதப ெடி்ம் பகோடுககவிறது. 

த்கெல பாது்காப்பு கு்ித்த அ்ிெிப்பு (Privacy advice)
இநதப ெடி்த்தவில ்்ண்ைபெடடுள்ள தக்லகள் ‘NSW கல்வித் தவிணைககள’த்தவினோல தவிரடைபெடுகவின்றன. இநதப ெோைெோணையவினோல, 
அலைது இநதப ெோைெோணையுைன் இணை்ோக நைோத்தபெடும் ெோைெோணை ப்ளவிசுறறுைோககள், ்விணளயோடடு நை்டிகணககள் அலைது மறற 
கல்வி அலைது ெோைெோணை நை்டிகணககளவில ெஙகுெறறக கூடிய இநதப ெோைெோணையவில தற்ெோது பெயர் ்ெர்ககபெடடுள்ள உஙகளுணைய 
ெவிள்ணளணயப ெறறவிய தகக மருத்து்த் தக்லகள், அ்ருககோன ்தண்பெோடுகள் மறறும் உைல-நைம் ெம்ெநதபெடை இதர ்தண்கணள 
உறுதவிபெடுத்தவிகபகோள்ளும் ்நோககத்தவிறகோக இநதத் தக்லகள் தவிரடைபெடுகவின்றன. 

ெோைெோணை ப்ளவிச்சுறறுைோககள் அலைது ெோைெோணை ெம்ெநதபெடை மறற நை்டிகணககணள நைோத்தும் பெோழுது அ்றணறத் தவிடைமவிைவும், 
மோை்-மோை்வியருககு ஆதரவுத்வியோக இருககவும், ஆெத்துககூறுகணள மடடுபெடுத்தவும் ெோைெோணையவினோல இநதத் தக்லகள் 
ெயன்ெடுத்தபெடும். 

ப்ளவிச்சுறறுைோ்வில ெோைெோணையுைன் ்ெர்நது ்ருெ்ர்கள், சுறறுைோ, ்விணளயோடடுகள் அலைது மறற ெோைெோணை நை்டிகணககணளத் 
தவிடைமவிடடு அ்றணற ்ேஙகு்தவில ஈடுெோடு பகோண்டுள்ள பதோண்ைர்கள் அலைது ப்ளவிபபுற அணமபபுகளவின் அஙகத்த்ர்கள், 
மறறும் இபெடிபெடை ப்ளவிச்சுறறுைோககள் மறறும் நை்டிகணககள் நணைபெறும் ்்ணளயவில, அலைது அ்றறவினோல ஏறெடும் ஒரு 
்விணள்வின் கோரைமோக உைல-நைப ெரோமோவிபபு அலைது மறற உத்விகணள ்ேஙகுெ்ர்கள் ்ெோன்ற மறற ஆடகள் அலைது முகணமகணள 
உள்ளைககவிய்ர்களுைன், ஆனோல இ்ர்கள் மடடுமலை, இநதத் தக்லகள் ெகவிர்நதுபகோள்ளபெைைோம். 

தக்லகணளக பகோடுபெது ஒரு்ரது சுய ்விருபெத்ணதப பெோறுத்தது, ஆனோலும் ்்ண்ைபெடும் தக்லகள் அணனத்ணதயும் அலைது அ்றறவில 
எதணனயும் நீஙகள் பகோடுகக்விலணை்யல, ப்ளவிச்சுறறுைோ்வில உஙகள் ெவிள்ணள கைநதுபகோள்ள இயைோது. அபெடிபெடை சூேலகளவில, 
்லு்ோனபதோரு மோறறுக கல்வி அனுெ்ம் ஒன்ணறப ெோைெோணை ஏறெடுத்தவித் தரும். 

இநதத் தக்லகணளக பகோடுபெபதன்ெது, இன்னும் அதவிகப ெோதுகோபெோன ்ணகயவில கல்வி நை்டிகணக ஒன்ணறத் தவிடைமவிடு்தவில 
ெோைெோணைககுக குறவிபெவிைத்தகக அள்வில உத்வியோக இருககும். இத் தக்லகள் ெோதுகோபெோக இருபெவில ண்ககபெடும். இநதத் தக்லகணளக 
பகோடுபெணதப ெறறவிய க்ணைகள் ஏதும் உஙகளுககவிருநதோல, அ்றணறப ெறறவி ்மறபகோண்டு கைநது்ெெ ெோைெோணை அதவிெருைன் தயவு 
பெயது பதோைர்புபகோள்ளுஙகள். 

கீ்ே பகோடுககபெடடுள்ள பதோணை்ெெவி இைககத்தவின் மூைமோக ெோைெோணையுைன் எவப்ோரு ்்ணளயவிலும் பதோைர்புபகோண்டு 
பகோடுககபெடடுள்ள தனவி-நெர் தக்லகள் எதவிலும் நீஙகள் தவிருத்தம் பெயயைோம். 

Teacher to complete the following information

School name
ெோைெோணையவின் பெயர்

School phone number
ெோைெோணையவின் பதோணை்ெெவி இைககம்

Name and signature of excursion coordinator
ப்ளவிச்சுறறுைோ ஒருஙகவிணைபெோளரது பெயர் மறறும் அ்ரது ணகபயோபெம்

Name and signature of principal
ெோைெோணை அதவிெரது பெயர் மறறும் அ்ரது ணகபயோபெம்

Date
தவிகதவி

வதாவல்ப்சி வமாழிவபயரத்துவரப்பாளர ்்சவெ

உஙகளுககு ்மைதவிகத் தக்லகள் ்தண்பெடைோல தயவுபெயது ெோைெோணைணய அணேயுஙகள். உஙகளுணைய ்விெோோவிபெவில உஙகளுககு 
உத் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ர் உஙகளுககுத் ்தண்பெடைோல, தயவு பெயது ‘பதோணை்ெெவி பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் 
்ெண்’ணய 131 450-இல அணேத்து, உஙகள் பமோேவியவில ஒரு பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ்தண் என்று ்களுஙகள். பதோணை்ெெவி மூைம் 
ெோைெோணைணய அணேத்து, உணரயோைலில உஙகளுககு உதவு்தறகோக உஙகளுணைய பமோேவி ்ெசும் பமோேவிபெயர்த்துணரபெோளர் ஒரு்ணர 
பதோணை்ெெவி இயககுநர் இணைபெவிறகுக பகோண்டு்ரு்ோர். இநத ்ெண்ககோக உஙகளவிைமவிருநது கடைைம் அற்விைபெைோது. 
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