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กระทรวงศึกึษาธิกิารรัฐ NSW

ข้อ้มูลูทััศนศกึษาสำำาหรับับดิาหรัอืมูารัดา/ผูู้ด้แูล
Excursion information for parents/carers 
เรยีนบิิดาหรือมารดา/ผู้้�ด้แล

โรงเรยีนวางแผู้นจััดทัศึนศึึกษาสำำาหรับิชั้ั�นเรยีนบุิตรของท่าน เพื่ื�อเสำรมิการเรยีนที�กำาลังเรยีนในห�องเรยีน   
รายละเอียดของทัศึนศึกึษาดังปรากฏข�างล่างนี�

Excursion details for completion by organising teacher 
รัายละเอยีดข้องทััศนศกึษา
Place of excursion
สำถานที�ทัศึนศึกึษา

Date/s of excursion
วันที�ที�มทัีศึนศึกึษา

Place of departure
สำถานที�ออกเดินทาง

Time of departure
เวลาที�ออกเดินทาง

Place of return
สำถานที�กลับิถึง

Time of return
เวลาที�กลับิ

Cost of excursion
ค่่าใชั้�จ่ัายของทัศึนศึกึษา

Payment due date
วันที�ที�ต�องจ่ัายเงิน

Excursion objectives
วัตถุประสำงค์่ของทัศึนศึกึษา

Transport details
รายละเอียดเกี�ยวกับิพื่าหนะ

Staff member with emergency care training
เจั�าหน�าที�ผู้้�ได�รับิการฝึกึอบิรมการดแ้ลยามฉุกุเฉุนิ
Staff member with Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) training
เจั�าหน�าที�ผู้้�ได�รับิการฝึกึอบิรมการผู้ายปอดก้�ชั้พีื่ (CPR)

Other supervisory staff
เจั�าหน�าที�ดแ้ลทั�วไป

Teacher to tick what students need to bring
นกัศึกึษาต�องนำาสำิ�งต่อไปนี�มาทัศึนศึึกษาค่รั�งนี�ด�วย

ชุั้ดว่ายนำา ผู้�าเชั้ด็ตัวและถงุพื่ลาสำติค่
Swimsuit, towel and plastic bag

เสำื�อผู้�ากันนำา เชั้น่เสืำ�อกันฝึน
Waterproof clothing e.g. raincoat

เสำื�อผู้�าเปลี�ยน
Change of clothing

เสำื�อผู้�าอุ่น
Warm clothing

หมวกกันแดดและค่รมีกันแดด
Sunhat and sunscreen

นำาอาหารว่าง  อาหารกลางวัน และเค่รื�องดื�มมาจัากบิ�าน
Bring snacks, lunch and drink from home

ซื้ื�ออาหารกลางวันได�ระหว่างทัศึนศึกึษา
Lunch can be bought during the excursion

ค่่าอาหารกลางวันรวมอย้ใ่นค่่าทัศึนศึกึษา
Cost of lunch is included in excursion cost 

สำวมเค่รื�องแบิบินกัเรยีนค่รบิ
Full school uniform

อื�นๆ
Other
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กิจักรรมอยา่งอื�นที�เกี�ยวกับิทัศึนศึึกษานี�มชีั้อ่งให�ทำาเค่รื�องหมายอย้ข่�างล่าง  และมขี�อมล้เพื่ิ�มเติมในแผู้น่ที�แนบิมาด�วย ถ�าเกี�ยวข�อง
Teacher to tick any other activities involved in this excursion

ไมม่กิีจักรรมอื�น
No other activities

เดินทางโดยเค่รื�องบินิ
Travel by air

การประกันการเดินทาง
Travel insurance

กิจักรรมว่ายนำา
Swimming activity

กิจักรรมทางนำา
Water activitiy

ทัศึนศึกึษาค่�างคื่น
Overnight excursion

คำำาแนะนำาทััศนศกึษาค้ำางคืำน (Overnight excursion advice)

สำำาหรบัิทัศึนศึกึษาที�ต�องค่�างคื่น ให�ข�อมล้เพื่ิ�มเติมดังต่อไปนี�
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.

สำถานที�พื่กัที�จัองไว� (Where accommodation is booked)

ข�อมล้เพื่ิ�มเติม (Additional information)

คำำาแนะนำาการัปรัะกันการัเดินทัาง (Travel insurance advice)

กระทรวงฯ แนะนำาให�บิดิาหรอืมารดา/ผู้้�ดแ้ลจััดประกันการเดินทางให�นกัเรยีนสำำาหรบัิการเดินทางโดยเค่รื�องบินิ

คำำาเนะนำากิจกรัรัมูว่่ายนำา (Swimming activity advice)

สำำาหรบัิทัศึนศึกึษที�เกี�ยวกับิกิจักรรมว่ายนำา  บิดิาหรอืมารดา/ผู้้�ดแ้ลต�องกรอกแบิบิฟอรม์ ‘แบิบิฟอรม์ค่ำาแนะนำากิจักรรมว่ายนำา’  
เปน็ภาษาอังกฤษ  ให�ค่ำาแนะนำาค่วามสำามารถในการว่ายนำาของบุิตรและสำง่คื่นให�ทางโรงเรยีน  แบิบิฟอรม์นี�ให�ข�อมล้เกี�ยวกับิประเภท
ของกิจักรรมว่ายนำาที�จัะจััดขึ�น สำถานที�จััด และค่วามยินยอมให�นักเรยีนเข�ารว่มกิจักรรมเหล่านี� โรงเรยีนจัะจััดให�มีอุปกรณ์ล์อยนำา
สำำาหรบัินักเรยีนที�ต�องการค่วามชั้ว่ยเหลือในนำา

อุปกรณ์ล์อยนำาจัะจััดใว� ถ�าเกี�ยวข�อง
Types of flotation devices to be provided by the school and how they will be used



education.nsw.gov.au Thai 3

คำำาเนะนำากิจกรัรัมูทัางนำา (Water activity advice)
สำำาหรบัิทัศึนศึกึษาที�เกี�ยวกับิกิจักรรมทางนำา บิดิาหรอืมารดา/ผู้้�ดแ้ลต�องกรอก ‘แบิบิฟอรม์ค่ำาแนะนำากิจักรรมทางนำา’ เปน็ภาษาอังกฤษ 
แนะนำาค่วามสำามารถในการว่ายนำาของบุิตร และสำง่กลับิให�ทางโรงเรยีน ซื้ึ�งเปน็มาตรการปอ้งกันไว�ก่อน  แม�ว่าจัะไมม่กิีจักรรมว่ายนำา
แต่นกัเรยีนอาจัตกลงในนำาได�โดยบิงัเอิญ  แบิบิฟอรม์ให�ข�อมล้เกี�ยวกับิประเภทของกิจักรรมทางนำาที�จัะม ี สำถานที�จััดและค่วามยินยอม
ให�บุิตรเข�ารว่มในกิจักรรมเหล่านี�

คำำาแนะนำาสำว่่นตััว่ (Privacy advice)

ข�อมล้ที�ขอในแบิบิฟอร์มนี�เก็บิรวบิรวมไว�โดยกระทรวงศึึกษาธิกิารรฐั NSW เพืื่�อวัตถปุระสำงค์่ในการเก็บิข�อมล้ทางการแพื่ทยที์�เกี�ยวข�อง 
ค่วามต�องการและค่วามจัำาเปน็ที�เกี�ยวข�องกับิการดแ้ลสำขุภาพื่ของบุิตรท่าน ที�ปจััจุับินัเรยีนอย้ที่�โรงเรียนและอาจัเข�ารว่มในทัศึนศึกึษา
ของโรงเรยีน กิจักรรมการกีฬาหรือกิจักรรมการศึึกษาอื�นๆ หรือกิจักรรมของโรงเรยีนที�จััดขึ�น หรือโดยค่วามรว่มมอืกับิโรงเรยีนนี�

โรงเรยีนจัะนำาข�อมล้มาใชั้�เพื่ื�อวางแผู้นงาน เพื่ื�อสำนบัิสำนนุนกัเรยีน  และเพื่ื�อลดการเสำี�ยงเมื�อจััดทัศึนศึกึษาของโรงเรยีนหรอืกิจักรรม
อยา่งอื�นที�เกี�ยวข�องกับิโรงเรยีน

บุิค่ค่ลอื�นหรอืหนว่ยงานอื�นๆ ที�อาจัได�รับิข�อมล้นี�รวมถึงแต่ไมจ่ัำากัดเฉุพื่าะ ได�แก่อาสำาสำมคั่รหรอืสำมาชั้กิขององค์่กรภายนอกที�เข�ารว่ม
กับิโรงเรยีน  หรอือาจัเกี�ยวข�องกับิการวางแผู้นงานหรอืจััดบิรกิารทัศึนศึกึษา  การกีฬาหรอืกิจักรรมโรงเรยีนอยา่งอื�น  และบุิค่ค่ลที�อาจั
ติดต่อให�ทำาการรกัษาพื่ยาบิาลหรอืค่วามชั้ว่ยเหลืออยา่งอื�นในระหว่างหรอืเปน็ผู้ลจัากทัศึนศึกึษาหรือกิจักรรมเหล่านั�น

การให�ข�อมล้นี�เป็นค่วามสำมคั่รใจั  อยา่งไรก็ตาม หากท่านไมใ่ห�ข�อมล้ทั�งหมดหรอืบิางสำว่นตามที�ขอ  บุิตรของท่านไมส่ำามารถเข�ารว่ม
ทัศึนศึกึษาได�  ในสำถานการณ์ดั์งกล่าว โรงเรยีนจัะจััดประสำบิการณ์ก์ารศึกึษาที�ปลอดภัยให�แทน

การให�ข�อมล้นี�จัะชั้ว่ยโรงเรยีนอยา่งมากในการวางแผู้นกิจักรรมการศึกึษาที�ปลอดภัยยิ�งขึ�น ข�อมล้จัะถก้เก็บิไว�อยา่งปลอดภัย   
หากท่านมคี่วามกังวลอยา่งหนึ�งอยา่งใดเกี�ยวกับิการให�ข�อมล้นี� โปรดติดต่อค่ร้ใหญข่องโรงเรยีนเพื่ื�อหารอืเพื่ิ�มเติม

ท่านอาจัแก�ไขข�อมล้สำว่นตัวที�ให�ได�ทุกเวลา  โดยการติดต่อกับิสำำานกังานของโรงเรยีนตามหมายเลขโทรศึพัื่ท์ข�างล่าง

Teacher to complete the following information

School name
ชั้ื�อโรงเรยีน

School phone number
หมายเลขโทรศัึพื่ท์ของโรงเรยีน

Name and signature of excursion coordinator
ชั้ื�อและลายเซื้น็ของผู้้�ประสำานงานทัศึนศึกึษา

Name and signature of principal
ชั้ื�อและลายเซื้น็ของค่ร้ใหญ่

Date
วันที�

บรักิารัล่ามูทัางโทัรัศพัท์ั

หากท่านต�องการข�อมล้เพื่ิ�มเติมโปรดโทรศัึพื่ท์ทางโรงเรยีน  ถ�าท่านต�องการล่ามชั้ว่ยในการสำอบิถาม โปรดโทรบิรกิารล่ามทางโทรศัึพื่ท์
หมายเลข 131 450 และขอล่ามในภาษาของท่าน   พื่นกังานโทรศึพัื่ท์จัะโทรโรงเรยีนและให�ล่ามชั้ว่ยท่านในการติดต่อ  ไมต่�องจ่ัายเงิน
สำำาหรบัิบิรกิารนี�
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