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กระทรวงศึกึษาธิกิารรัฐ NSW

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.

แบบฟอร์ม์คำำ�แนะนำ�กิิจกิร์ร์มว่่�ยนำ�
Swimming activity advice form
เรยีน บิดิาหรือมารดา/ผู้้�ดแ้ล

โรงเรยีนวางแผู้นจััดทัศึนศึึกษาสำำาหรับิชั้ั�นเรยีนบุิตรของท่านแทนการเรยีนในห�องเรยีน  ทัศึนศึกึษาจัะเกี�ยวกับิกิจักรรมว่ายนำาตามที�ระบุิ
ไว�ข�างล่าง  นกัเรยีนอาจัเลือกไมว่่ายนำา  อยา่งไรก็ตามเป็็นสำิ�งสำำาคััญที�ผู้้�จััดต�องร้�ถึึงคัวามสำามารถึในการว่ายนำาของนกัเรยีนแต่ละคันใน
กรณีฉุีุกเฉุนิหรอือุบิติัเหตุ

Organising teacher to complete (คำรู์ผูู้�จัดกิิจกิร์ร์มกิร์อกิข้�อคำว่�ม)

Name of student
ชั้ื�อของนักเรียน

Excursion destination
จุัดหมายป็ลายทางของทัศึนศึกึษา

Excursion date/s
วันที�ที�มทัีศึนศึกึษา

From: 
จัาก

To: 
ถึึง

Teacher to list swimming activities below: (กิจักรรมว่ายนำาระบุิไว�ข�างล่างนี�:)

กิิจกิร์ร์ม (Activity) วั่นที่่� (Date) สถ�นที่่� (Location)

คำำ�ยนืยนัข้องบดิ�หร์อืม�ร์ด�/ผูู้�ดแูล (Declarations by parent/carer)
โป็รดกรอกข�อมล้ข�างล่างและสำง่แบิบิฟอร์มนี�คืันให�ทางโรงเรยีนของท่าน พร�อมกับิ 'แบิบิฟอรม์ยนิยอมให�รว่มทัศึนศึกึษา'  
(ทำาเคัรื�องหมายที�ชั้อ่งเดียวเท่านั�นและป็ล่อยชั้อ่งอื�นให�ว่างไว�)
1. ในสำว่นที�เกี�ยวข�องกับิการว่ายนำาตามที�เสำนอมานั�น ข�าพเจั�าขอแนะนำาว่าบุิตรของข�าพเจั�า:
1. In relation to the proposed swimming activities, I advise that my child is a:

ว่ายนำาไมเ่ป็็น: บุิตรของข�าพเจั�าไมส่ำามารถึว่ายนำาได�เลย
Non-swimmer

ว่ายนำาอ่อน: บุิตรของข�าพเจั�าไมใ่ชั้น่กัว่ายนำาที�มคีัวามมั�นใจั และไมส่ำะดวกที�อย้ใ่นนำา
Weak swimmer

ว่ายนำาป็านกลาง: บุิตรของข�าพเจั�าว่ายนำาได�ดีพอ แต่ยงัไมแ่ขง็มากหรอืเชั้ื�อมั�นในตัวเองในนำาลึกหรอืนำาที�ไหลแรง

ว่ายนำาแขง็: บุิตรของข�าพเจั�าว่ายนำาเก่งและเชั้ื�อมั�นในตัวเองในนำาลึกหรอืนำาที�ไหลแรง
Strong swimmer

Average swimmer
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2. ในสำว่นที�เกี�ยวข�องกับิการว่ายนำาตามที�เสำนอมานั�น     ข�าพเจั�าขอแนะนำาว่า:
2. In relation to the proposed swimming activities, I advise that:
(สำำาหรบัิแต่ละบิรรทัด ทำาเคัรื�องหมายที�ชั้อ่งเดียวเท่านั�นและป็ล่อยชั้อ่งอื�นให�ว่างไว�)

ก.  บุิตรของข�าพเจั�าสำามารถึถีึบินำาได� ใชั้่ ไม่

ข.  บุิตรของข�าพเจั�าสำามารถึลอยตัวในนำา ใชั้่ ไม่

ข�าพเจั�าเข�าใจัว่านกัเรยีนอาจัต�องทำาการทดสำอบิคัวามสำามารถึในการว่ายนำา

3. ข�าพเจั�าได�กรอกข�อมล้ข�างต�นเกี�ยวกับิว่ายนำาแล�ว
3. I have completed the above information regarding swimming activities. 

(ทำาเคัรื�องหมายที�ชั้อ่งเดียวเท่านั�นและป็ล่อยชั้อ่งอื�นให�ว่างไว�)

ข�าพเจั�ายนิยอมให�บุิตรของข�าพเจั�าเข�ารว่มว่ายนำา
I consent to my child participating in the swimming activities.

ข�าพเจั�าไมย่นิยอมให�บุิตรของข�าพเจั�าเข�ารว่มกิจักรรมว่ายนำา
I do not consent to my child participating in the swimming activities.

ชืั้�อของบิดิาหรือมารดา/ผู้้�ดแ้ล (โป็รดเขยีนตัวบิรรจัง)
Name of parent/carer

ลายเซ็น็ของบิดิาหรือมารดา/ผู้้�ดแ้ล
Signature of parent/carer

วันที�
Date

บร์กิิ�ร์ล่�มที่�งโที่ร์ศัพัท์ี่

หากท่านต�องการข�อมล้เพิ�มเติมโป็รดโทรศัึพท์ทางโรงเรยีน  ถึ�าท่านต�องการล่ามชั้ว่ยในการสำอบิถึาม โป็รดโทรบิรกิารล่ามทางโทรศัึพท์
หมายเลข 131 450 และขอล่ามในภาษาของท่าน   พนกังานโทรศึพัท์จัะโทรโรงเรยีนและให�ล่ามชั้ว่ยท่านในการติดต่อ  ไมต่�องจ่ัายเงิน
สำำาหรบัิบิริการนี�

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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