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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

Swimming activity advice for domestic excursions
Advice to be completed by parents/carers for excursions involving swimming or activities 
actively undertaken in or on water as listed in the ‘Sport safety guidelines’. This may include, 
but is not limited to activities such as canoeing and kayaking.

நசீ்சல் நடவடிக்கைகைள் குறித்த அறிவிப்புப் படிவம்

Swimming activity advice form
அன்புணைய பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககு
்குபெவில பெயயபெடும் ெோை ்்ணைகளுககு ்மைோக, ப்ளவிசுறறுைோ ஒன்று உஙகளுணைய ெவிளணளயவின் ்குபெவிறகோகத் 
தவிடைமவிைபெடுகவிறது. கீ்ே பெோலைபெடடுளள நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள இநத ப்ளவிச்சுறறுைோ்வில இருககும். நீச்ெல 
நை்டிகணககளவில கைநதுபகோளளோமல இருபெதறகோன பதோவி்விணன மோை்-மோை்வியர் ்மறபகோளளைோம், இருநதோலும் அ்ெர-நவிணைகள 
அலைது ்விெத்துகள ்நோவிைககூடும் என்ெதோல, மோை்-மோை்வி ஒரு்ரது நீச்ெல தவிறணனப ெறறவி ப்ளவிச்சுறறுைோண் ஏறெோடு பெயெ்ர்கள 
பதோவிநதுபகோளள ்்ண்டியது முககவியம். 

Organising teacher to complete
வவளிசசுற்றுலா்வ ஏற்பாடு வ்சய்யும் ஆ்சிாியர் பூர்த்ததி வ்சய்யவவண்டியது

Name of student
மோை்-மோை்வியவின் பெயர்

Excursion destination
ப்ளவிச்சுறறுைோ பெலலும் இைம்

Excursion date/s
ப்ளவிச்சுறறுைோ்விறகோன தவிகதவி/தவிகதவிகள

From: 
சுறறுைோ து்ஙகும் இைம்

To: 
சுறறுைோ பென்றணையும் இைம்

Teacher to list swimming activities below: (நீச்ெல நை்டிகணககள கீ்ே அடை்ணையவிைபெடடுளளன:)

நடவடிக்கை (Activity) ்ததிகை்ததி (Date) இடம் (Location)

வபற்வறார்/பராமாிப்பாளது உறு்ததிவமாழி (Declarations by parent/carer)
கீ்ேயுளள தக்லகணளப பூர்த்தவி பெயது, ‘ப்ளவிச்சுறறுைோ ெம்மதப ெடி்’த்துைன் ்ெர்த்து இபெடி்த்ணதப ெோைெோணைககுத் 
தவிருபெவியனுபபுஙகள. (ஒரு பெடடியவில மடடும் குறவியவிடடு மறற அணனத்துப பெடடிகணளயும் ப்றுணமயோக ்விடுஙகள.)

1. முன்பமோேவியபெடடுளள நீச்ெல நை்டிகணககள குறவித்து, என் ெவிளணளககுப ெவின் ்ரு்ன பெோருநதும் என்ெணத அறவி்விககவி்றன்:

1. In relation to the proposed swimming activities, I advise that my child is a:
என் ெவிளணள நீநதோத்ர்: என் ெவிளணளயோல நீநத இயைோது. 
Non-swimmer

என் ெவிளணள ்லு்ோய நீநதோத்ர்: என் ெவிளணள தன்னம்ெவிகணகயுளள ஒரு நீச்ெைோளவி அலை, மறறும் அ்ர் தண்ைீோவில 
இருபெது அ்ருககு ெோவிபெடடு்ரோது. 

Weak swimmer

என் ெவிளணள நடுத்தர நீச்ெைோளவி: என் ெவிளணள ஓரள்விறகு நீநது்ோர், ஆனோல, ஆேமோன, அலைது ்்கமோய ஓடும் நீோவில 
அ்ரோல ்லு்ோய நீநத இயைோது மறறும் ஆேமோன அலைது ்்கமோகச் பெலலும் நீோவில அ்ருககுத் தன்னம்ெவிகணக இருககோது.   

என் ெவிளணள ்லு்ோன நீச்ெைோளவி: என் ெவிளணள ்லு்ோய நீநதும் தவிறன் உளள்ர், மறறும் ஆேமோன, அலைது ்்கமோயச் 
பெலலும் நீோவில அ்ர் மவிகவும் தன்னம்ெவிகணகயுைன் இருபெோர்.  
Strong swimmer

Average swimmer
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2. முன்பமோேவியபெடடுளள நீச்ெல நை்டிகணககள குறவித்து, நோன் ெவின் ்ரு்ன்றணற அறவி்விககவி்றன்:

2. In relation to the proposed swimming activities, I advise that:
(ஒவப்ோரு ்ோவியவிலும் ஒரு பெடடியவில மடடும் குறவியவிடடு இன்பனோரு பெடடிணய ப்றுணமயோக ்விடுஙகள.)

அ.   என் ெவிளணளயோல ‘ஆேமோன தண்ைீோவில ்நரோக நவின்ற நவிணையவில இருநதுபகோண்டு, 
ணககள மறறும் கோலகணள அணெத்து முன்்ன பெலை’ (tread water) இயலும் 

ஆம் இலணை

ஆ.  என் ெவிளணளயோல தண்ைீோவில மவிதகக இயலும். ஆம் இலணை

நீச்ெல தவிறன் ்ெோதணன ஒன்ணற மோை்-மோை்வியர் ்மறபகோளள்்ண்டியவிருககைோம் என்ெணத நோன் அறவிகவி்றன். 

3. நீச்ெல நை்டிகணககணளப ெறறவி ்ம்ை பெோலைபெடடுளள தக்லகணள நோன் பூர்த்தவிபெயது்விட்ைன்.

3. I have completed the above information regarding swimming activities. 
(ஒரு பெடடியவில மடடும் குறவியவிடடு இன்பனோரு பெடடிணய ப்றுணமயோக ்விடுஙகள.)

நீச்ெல நை்டிகணககளவில என் ெவிளணள ெஙகுெறற நோன் ெம்மதவிககவி்றன்.  

I consent to my child participating in the swimming activities.

நீச்ெல நை்டிகணககளவில என் ெவிளணள ெஙகுெறற நான் ்சம்ம்ததிககைவில்்ல.

I do not consent to my child participating in the swimming activities.

பெற்றோர்/ெோதுகோ்ைரது பெயர் 
(தயவுபெயது பெோவிய எழுத்தவில எழுதுக) Name of parent/carer

பெற்றோர்/ெோதுகோ்ைரது ணகபயோபெம்
Signature of parent/carer

தவிகதவி
Date

வ்தா்லவப்சி வமாழிவபயர்தது்ரப்பாளர் வ்ச்வ

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

a. My child is able to tread water. 
Yes No

b.	 My	child	is	able	to	float	on	water.	 Yes No
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