ក្រ�សួួងអប់់ រំរំ ដ្ឋឋ 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�បបទសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំអំំពីីសកម្មមភាពជាមួួ យទឹឹ ក

Water activity advice form
សូូមគោ�រពមាតាបិិ តា/អ្ននកថែ�ទាំំ

ដំំ ណើ�ើរកម្សាាន្តតមួួយកំំពុុងត្រូ�វូ បានគ្រោ��ងទុុកសម្រា�ប់់ ថ្នាាក់់របស់់កូូនអ្ននក ដើ�ើ ម្បីី�បំំ ពេ�ញកិិច្ចចការដែ�លកំំពុុងធ្វើ��នៅើ �ថ្នាាក់់រៀ�ៀន។ ដំំ ណើ�ើរកម្សាាន្តតនេះ�ះពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
សកម្មមភាពជាមួួយទឹឹកខាងក្រោ��មនេះ�ះ។ ទោះ�ះបីីជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ នឹឹ ងមិិ នមានសកម្មមភាពហែ�លទឹឹកទេ� ជាវិិធានការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន នេះ�ះគឺឺជាតម្រូ�ូវការរបស់់
ក្រ�សួួងដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវចង្អុុ�លបង្ហាាញ ថាតើ�ើកូូនរបស់់អ្ននកអាចហែ�លទឹឹកបានល្អអយ៉ាាងណាដែ�រ (ក្នុុ�ងករណីីដែ�លពួួកគេ�ធ្លាាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកដោ�យចៃ�ដន្យយ)។

Organising teacher to complete

(ព័័ ត៌៌មានសម្រា�ប់់បំំពេ�ញដោ�យគ្រូ�ដែូ �លរៀ�ៀបចំំ )
Excursion destination

Name of student

ទិិសដៅ�ដំំ ណើ�ើរកម្សាាន្តត

ឈ្មោះ�ះ�សិិ ស្សស

Excursion date/s

From:

កាលបរិិច្ឆេ�ទដំ
េ ំ ណើ�ើរកម្សាាន្តត

To:
ចេ�ញពីី

ទៅ�កាន់់

Teacher to list planned water activities below:
សកម្មមភាព (Activity)

(សកម្មមភាពជាមួួយទឹឹកមានចុះះ�ដូូចខាងក្រោ��ម៖:)

កាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ (Date)

សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសដោ�យឪពុុ កម្តាា យ/អ្នន កថែ�ទាំំ

ទីីតាំំង (Location)

(Declarations by parent/carer)

ិ ជាមួួយនឹឹ ង 'បែ�បបទការយល់់ ព្រ�មសម្រា�ប់់ ដំំណើ�ើរកម្សាាន្តត'។
សូូមបំំ ពេ�ញព័័ត៌៌មានខាងក្រោ��ម ហើ�ើយបញ្ជូូ�នបែ�បបទនេះ�ះទៅ�សាលារៀ�ៀនរបស់់ អ្ននកវិញ
(សូូមគូូសយកតែ�ប្រ�អប់់ មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយទុុកប្រ�អប់់ ឯទៀ�ៀតឱ្យយនៅ�ទទេ�)។

1.	ទាក់់ទងនឹឹ ងសកម្មមភាពជាមួួយទឹឹកដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង ខ្ញុំំ��សូូមជូូនដំំណឹឹងថា កូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំ៖

1.

In relation to the proposed water activities, I advise that my child is a:
មិិ នមែ�នជាអ្ននកហែ�លទឹឹកទេ�៖ កូូនរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នចេះ�ះហែ�លទឹឹកទេ�។

Non-swimmer

អ្ននកហែ�លទឹឹកខ្សោ�ោយ៖ កូូនរបស់់ខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នមែ�នជាអ្ននកហែ�លទឹឹកដែ�លមានទំំនុុចិិត្តត ឬមិិ នសុុខស្រួ�ល
ួ នៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកទេ�។

Weak swimmer

ជាអ្ននកហែ�លទឹឹកមធ្យយម៖ កូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំជាអ្ននកហែ�លទឹឹកគួួរសម ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នខ្លាំំ�ងក្លាា ឬមានទំំនុុកចិិត្តតក្នុុ�ងទឹឹកជ្រៅ�� ឬទឹឹកហូរលឿ�
ឿនទេ�។
ូ

Average swimmer

ជាអ្ននកហែ�លទឹឹកខ្លាំំ�ងក្លាា៖ កូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំជាអ្ននកហែ�លទឹឹកខ្លាំំ�ងក្លាា ហើ�ើយមានទំំនុុកចិិត្តតខ្លាំំ�ងក្នុុ�ងទឹឹកជ្រៅ�� ឬទឹឹកហូរលឿ�
ឿន។
ូ

Strong swimmer
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2.	ទាក់់ទងទៅ�នឹឹ ងសកម្មមភាពជាមួួយទឹឹកដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើង ខ្ញុំំ��សូូមជូូនដំំណឹឹងថា៖

2.

In relation to the proposed water activities, I advise that:

(សម្រា�ប់់ បន្ទាាត់់នីីមួួយៗ សូូមគូូសយកតែ�ប្រ�អប់់ មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយទុុកប្រ�អប់់ មួួយទៀ�ៀតឱ្យយនៅ�ទទេ�។)
ក. 	កូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំអាចដាក់់ជើ�ើងជាន់់ ក្នុុ�ងទឹឹក។

បាទ/ចាស

ទេ�

ខ. 	កូូនរបស់់ខ្ញុំ��ំអាចអណ្តែ�ែតលើ�ើ ទឹឹក។

បាទ/ចាស

ទេ�

a.

b.
3.

3.

My child is able to tread water.

My child is able to float on water.

Yes

Yes

No

No

ខ្ញុំំ��បានបំំ ពេ�ញព័័ត៌៌មានខាងលើ�ើ ទាក់់ទងនឹឹ ងសកម្មមភាពជាមួួយទឹឹក។

I have completed the above information regarding water activities.

(សូូមគូូសយកតែ�ប្រ�អប់់ មួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយទុុកប្រ�អប់់ មួួយទៀ�ៀតឱ្យយនៅ�ទទេ�។ )

ខ្ញុំំ��យល់់ ព្រ�មឱ្យយកូូនរបស់់ខ្ញុំ��ចូ
ំ ូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពជាមួួយទឹឹក។

I consent to my child participating in the water activities.
ខ្ញុំំ��មិិនយល់់ ព្រ�មឱ្យយកូូនរបស់់ខ្ញុំ��ចូ
ំ ូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពជាមួួយទឹឹកទេ�។

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

ឈ្មោះ�ះ�ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ (សូូមសរសេ�រជាអក្សសរពុុម្ពព)
ហត្ថថលេ�ខារបស់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ

Name of parent/carer

Signature of parent/carer

កាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ

Date

សេ�វាកម្មមអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ តាមទូូរសព្ទទ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទូូរសព្ទទទៅ�សាលារៀ�ៀន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការសាកសួួររបស់់អ្ននក
សូូមទូូរសព្ទទមក សេ�វាកម្មមអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់តាមទូូរសព្ទទលេ�ខ 131 450 ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�អ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ជាភាសារបស់់ អ្ននក។ ការីីទូូរសព្ទទនឹឹងរៀ�ៀបចំំ
អ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ម្នាាក់់ ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការសន្ទទនា។ គេ�នឹឹ ងមិិ នគិិតថ្លៃ�ៃសេ�វានេះ�ះពីីអ្ននកទេ�។
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