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NSW শিক্ষা শিভষাগ

Water activity advice for domestic excursions
Advice to be completed by parents/carers for activities which may take place on water and have 
a low risk of students entering water. This may include activities such as small ferry travel or jet 
boat tours. It does not include large ferries run by Transport NSW which are addressed as ordinary 
travel in the SAFETY Risk assessment and management plan.

পানির মধ্যে নরিযাকলাপ নিষযক পরামর্শ ফম্শ
Water activity advice form
শরিয় শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারী

শ্রেণীকক্ক্ করষা কষাক্ের িশরিূরক শিসষাক্ি আিনষার সন্ষাক্নর ক্ষাক্সর েন্য একটি ভ্রমক্ণর িশরকল্পনষা করষা িক্ছে। ভ্রমক্ণর 
শিিদ নীক্ে শ্দওয়ষা িল। ভ্রমক্ণ নীক্ে তষাশলকষাভুক্ত িষাশনর শরিয়ষাকলষািগুক্লষা অন্ভুভু ক্ত থষাকক্ি। সাষাতষাক্রর শ্কষানও শরিয়ষাকলষাি 
থষাকক্ি নষা, তক্ি সতকভু তষামূলক ি্যিস্ষা শিসষাক্ি, এটি একটি শিভষাগীয় রিক্য়ষােনীয়তষা যষা আিশন েষানষাক্িন শ্য আিনষার সন্ষান 
কতটষা ভষাল সাষাতষার কষাটক্ত িষাক্র (যশদ তষারষা দরুভুটনষারিক্ম িষাশনক্ত িক়্ে যষায়)।

Organising teacher to complete (ভ্রমণ আধযাজককারী নরক্ষক পূরণ করধিি)

Name of student Excursion destination
ছষাক্রের নষাম ভ্রমক্ণর গন্ি্য

Excursion date/s From: To: 
ভ্রমক্ণর তষাশরখ/গুক্লষা এই তষাশরখ িক্ত এই তষাশরখ িযভুন্

Teacher to list planned water activities below: (িষাশনর মক্্্য শরিয়ষাকলষািগুক্লষা নীক্ে তষাশলকষাভুক্ত করষা িল:)

নরিযাকলাপ (Activity) তানরখ  (Date) অিস্াি (Location)

নপতামাতা/যত্নদািকারী দ্ারা েঘাষণা (Declarations by parent/carer)
অনুগ্রি কক্র নীক্ের তথ্যটি িূরণ করুন এিং 'এক্সকষারিন কনক্সন্ট ফমভু' -এর সষাক্থ এই ফমভুটি আিনষার স্কু ক্ল শ্ফরত শদন। 
(শু্ুমষারে একটি িষাক্স শেশনিত করুন এিং অন্য সকল রর ফা ষাকষা শ্রক্খ শদন।)

1.  রিস্ষাশিত িষাশনর মক্্্য কষাযভুরিম সম্পক্কভু , আশম িরষামিভু শদশছে শ্য আমষার সন্ষান :
1. In relation to the proposed water activities, I advise that my child is a:

সাষাতষার েষাক্ন নষা: আমষার সন্ষান সাষাতষার কষাটক্ত িষাক্র নষা। 
Non-swimmer

দিুভুল সাষাতষারু: আমষার সন্ষান আত্মশিশ্ষাসী সাষাতষারু নয় িষা িষাশনক্ত স্ষাছেন্্যক্িষা্ কক্র নষা। 
Weak swimmer

শ্মষাটষামুটি সাষাতষার েষাক্ন: আমষার সন্ষান শ্মষাটষামুটি সাষাতষার েষাক্ন শকন্তু গভীর িষা দ্রুত িষাশনক্ত খুি িশক্তিষালী িষা 
আত্মশিশ্ষাসী নয়। 

ভষাক্লষা সাষাতষারু: আমষার সন্ষান একেন ভষাক্লষা সাষাতষারু এিং গভীর িষা দ্রুত িষাশনক্ত খুি আত্মশিশ্ষাসী। 
Strong swimmer

Average swimmer
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2.  রিস্ষাশিত িষাশনর মক্্্য কষাযভুরিম সম্পক্কভু , আমষার িরষামিভু :
2. In relation to the proposed water activities, I advise that:
(রিশতটি লষাইক্নর েন্য, শ্কিল একটি িষাক্স শেশনিত করুন এিং অন্য িষাক্সটি ফা ষাকষা রষাখুন।)

a. আমষার সন্ষান িষাশনর শভতর িা ষাটক্ত সক্ম।
a. My child is able to tread water. 

িা ্যষা নষা 

b. আমষার সন্ষান িষাশনর উির ভষাসক্ত সক্ম। িা ্যষা নষা 

3. আশম িষাশনর মক্্্য শরিয়ষাকলষাি সম্পশকভু ত উিক্রষাক্ত তথ্য সম্পূণভু কক্রশছ। 
3. I have completed the above information regarding water activities. 

(শু্ুমষারে একটি িষাক্স শেশনিত করুন এিং অন্যটি ফা ষাকষা শ্রক্খ শদন।)

আশম আমষার সন্ষানক্ক িষাশনর মক্্্য শরিয়ষাকলষাক্ি অংি শনক্ত সম্মশত েষানষাই। 
I consent to my child participating in the water activities.

আশম আমষার সন্ষানক্ক িষাশনর শরিয়ষাকলষাক্ি অংি শনক্ত সম্মশত নদই িা।
I do not consent to my child participating in the water activities.

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর নষাম  
(অনুগ্রি কক্র ি়ে অক্ক্র শলখুন) Name of parent/carer

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর স্ষাক্র
Signature of parent/carer

তষাশরখ
Date

েেনলধফাি েদাভাষী েেিািযেিস্া

আিনষার যশদ আরও তক্থ্যর রিক্য়ষােন িয় তক্ি অনুগ্রি কক্র স্কু ক্ল কল করুন। আিনষার অনুসন্ষাক্ন আিনষাক্ক সিষায়তষা 
করষার েন্য যশদ একেন শ্দষাভষাষীর রিক্য়ষােন িয় তক্ি অনুগ্রি কক্র 131 450 নম্বক্র শ্টশলক্ফষান শ্দষাভষাষী িশরক্ষিষায় কল 
করুন এিং আিনষার ভষাষষায় একেন শ্দষাভষাষীর েন্য শেজ্ষাসষা করুন। অিষাক্রটর স্কু ক্ল শ্ফষান করক্ি এিং কক্থষািকথক্ন 
আিনষাক্ক সিষায়তষা করষার েন্য লষাইক্ন একেন শ্দষাভষাষীর ি্যিস্ষা করক্ি। এই িশরক্ষিষা আিশন শিনষামূক্ল্য িষাক্িন।

Yes No

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