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ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW

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.

បែ���ទសេ�ចកី្តី�បែ�នាំអំំំពី��ក្តីម្មមភាពីជាមួ្មយទឹក្តី
Water activity advice form
សូួមគោ�រំពមាតាបិ់តា/អន�ថែ�ទាំំ

ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតមួយ�ំពុងក្រ�វូបាន្តគោក្រ�ងទុុ�សួក្រមាប់់ថ្នាន �់រំប់ស់ួ�ូន្តអន� គោដ្ឋើមីើបំ់គោពញ�ិច្ចចការំថែដ្ឋល�ំពុងគោ�ើើគោ�ថ្នាន �់គោរំៀន្ត។ ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តតគោន្តះពា�់ព័ន្តធនឹ្តង
សួ�មមភាពជាមួយទឹុ�ខាងគោក្រកាមគោន្តះ។ គោទាំះប់ើជាយ៉ាា ងណា�៏គោ�យ នឹ្តងមិន្តមាន្តសួ�មមភាពថែ�លទឹុ�គោទុ ជាវធិាន្តការំក្រប់ងុក្រប់យ័�ន គោន្តះគឺឺជា�ក្រមវូការំរំប់ស់ួ 
ក្រ�សួួងថែដ្ឋលអន�ក្រ�វូច្ចងុុលប់ង្ហាា ញ ថ្នាគោ�ើ�ូន្តរំប់ស់ួអន�អាច្ចថែ�លទឹុ�បាន្តលយុ៉ាា ងណាថែដ្ឋរំ (�នងុ�រំ�ើ ថែដ្ឋលពួ�គោគឺធាា �់គោ��នងុទឹុ�គោ�យចៃច្ចដ្ឋន្តយ)។

Organising teacher to complete (ព័ីត៌៌មាន�ម្រាមា�់�ំសេពីញសេ�យម្រា�បូែ�លសេ�ៀ�ចំ)

Name of student Excursion destination
គោ�ម ះសិួសួស ទិុសួគោ�ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត

Excursion date/s From: To: 
កាលប់រំគិោច្ចេទុដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត គោច្ចញពើ គោ�កាន់្ត

Teacher to list planned water activities below: (សួ�មមភាពជាមួយទឹុ�មាន្តចុ្ចះដូ្ឋច្ចខាងគោក្រកាម៖:)

�ក្តីម្មមភាពី (Activity) កាល��សិេចេទ (Date) ទ�តាំងំ (Location)

សេ�ចកី្តី�ម្រា�កា�សេ�យឪពុីក្តីមីាយ/អំនក្តីបែ�ទាំំ (Declarations by parent/carer)
សូួមបំ់គោពញព័�៌មាន្តខាងគោក្រកាម គោ�ើយប់ញ្ជូូូន្តថែប់ប់ប់ទុគោន្តះគោ�សាលាគោរំៀន្តរំប់ស់ួអន�វញិជាមួយនឹ្តង 'ថែប់ប់ប់ទុការំយល់ក្រពមសួក្រមាប់់ដំ្ឋគោ�ើ រំ�មាន្តត'។  (សូួមគូឺសួយ�ថែ�ក្រប់អប់់មួយប់ាុគោណាះ ះ គោ�ើយទុុ�ក្រប់អប់់ឯគោទុៀ�ឱ្យយគោ�ទុគោទុ)។
1. ទាំ�់ទុងនឹ្តងសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�ថែដ្ឋលបាន្តគោសួនើគោ�ើង ខំុំ្ញុំសូួមជូូន្តដំ្ឋ�ឹងថ្នា �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំ៖
1. In relation to the proposed water activities, I advise that my child is a:

មិន្តថែមន្តជាអន�ថែ�លទឹុ�គោទុ៖ �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំមិន្តគោច្ចះថែ�លទឹុ�គោទុ។
Non-swimmer
អន�ថែ�លទឹុ�គោខ្ញុំាយ៖ �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំមិន្តថែមន្តជាអន�ថែ�លទឹុ�ថែដ្ឋលមាន្តទំុនុ្តចិ្ច�ត ឬមិន្តសុួខ្ញុំក្រសួលួគោ��នងុទឹុ�គោទុ។
Weak swimmer

ជាអន�ថែ�លទឹុ�ម�យម៖ �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំជាអន�ថែ�លទឹុ�គួឺរំសួម ប់ាុថែន្តតមិន្តខាា ងំកាា  ឬមាន្តទំុនុ្ត�ចិ្ច�ត�នងុទឹុ�គោក្រ� ឬទឹុ��រូំគោលឿន្តគោទុ។

ជាអន�ថែ�លទឹុ�ខាា ងំកាា ៖ �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំជាអន�ថែ�លទឹុ�ខាា ងំកាា  គោ�ើយមាន្តទំុនុ្ត�ចិ្ច�តខាា ងំ�នងុទឹុ�គោក្រ� ឬទឹុ��រូំគោលឿន្ត។
Strong swimmer

Average swimmer
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2. ទាំ�់ទុងគោ�នឹ្តងសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�ថែដ្ឋលបាន្តគោសួនើគោ�ើង ខំុំ្ញុំសូួមជូូន្តដំ្ឋ�ឹងថ្នា៖
2. In relation to the proposed water activities, I advise that:
(សួក្រមាប់់ប់ន្ទាា �់ន្តើមួយៗ សូួមគូឺសួយ�ថែ�ក្រប់អប់់មួយប់ាុគោណាះ ះ  គោ�ើយទុុ�ក្រប់អប់់មួយគោទុៀ�ឱ្យយគោ�ទុគោទុ។)

�.  �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំអាច្ច��់គោជូើងជាន់្ត�នងុទឹុ�។
a. My child is able to tread water. 

បាទុ/ចាសួ គោទុ

ខ្ញុំ.  �ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំអាច្ចអថែ�ត �គោលើទឹុ�។ បាទុ/ចាសួ គោទុ

3. ខំុំ្ញុំបាន្តបំ់គោពញព័�៌មាន្តខាងគោលើ ទាំ�់ទុងនឹ្តងសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�។
3. I have completed the above information regarding water activities. 

(សូួមគូឺសួយ�ថែ�ក្រប់អប់់មួយប់ាុគោណាះ ះ  គោ�ើយទុុ�ក្រប់អប់់មួយគោទុៀ�ឱ្យយគោ�ទុគោទុ។ )
ខំុំ្ញុំយល់ក្រពមឱ្យយ�ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំចូ្ចលរំមួ�នងុសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�។
I consent to my child participating in the water activities.

ខំុំ្ញុំមិ្មនយល់ក្រពមឱ្យយ�ូន្តរំប់ស់ួខំុំ្ញុំចូ្ចលរំមួ�នងុសួ�មមភាពជាមួយទឹុ�គោទុ។
I do not consent to my child participating in the water activities.

គោ�ម ះឪពុ�មាត យ/អន�ថែ�ទាំ ំ(សូួមសួរំគោសួរំជាអ�សរំពុមព)
Name of parent/carer

��ថគោលខារំប់ស់ួឪពុ�មាត យ/អន�ថែ�ទាំំ
Signature of parent/carer

កាលប់រំគិោច្ចេទុ
Date

សេ�វាក្តីម្មមអំនក្តី�ក្តីបែម្រា�ផ្ទាា ល់មាត់៌តាំម្មទូ��ពីា

ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រ�វូការំព័�៌មាន្តប់ថែន្តថម សូួមទូុរំសួពាគោ�សាលាគោរំៀន្ត។ ក្រប់សិួន្តគោប់ើអន�ក្រ�វូការំអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាា ល់មា�់ គោដ្ឋើមីើជួូយអន��នងុការំសា�សួួរំរំប់ស់ួអន� 
សូួមទូុរំសួពាម� គោសួវា�មមអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាា ល់មា�់តាមទូុរំសួពាគោលខ្ញុំ 131 450 គោ�ើយគោសួនើសំុួអន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាា ល់មា�់ជាភាសារំប់ស់ួអន�។ ការំទូីុរំសួពានឹ្តងគោរំៀប់ចំ្ច
អន�ប់�ថែក្រប់ផ្ទាា ល់មា�់មាន �់  គោដ្ឋើមីើជួូយអន��នងុការំសួន្តាន្ទា។ គោគឺនឹ្តងមិន្តគិឺ�ចៃ�ាគោសួវាគោន្តះពើអន�គោទុ។

Yes No

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