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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

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.

நரீ் விளையாட்டு நடவடிகளகைகைள் குறித்த அறிவிப்புப் படிவம்

Water activity advice form
அன்புணைய பெற்றோர்/ெரோமோவிபெோளருககு
்குபெவில பெயயபெடும் ெோை ்்ணைகளுககு ்மைோக, ப்ளவிசுறறுைோ ஒன்று உஙகளுணைய ெவிளணளயவின் ்குபெவிறகோகத் 
தவிடைமவிைபெடுகவிறது. கீ்ே பெோலைபெடடுளள நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள இநத ப்ளவிச்சுறறுைோ்வில இருககும். இருபெவினும், ஒரு 
முன்பனெச்ெோவிகணகச் பெயறெோைோக நீச்ெல நை்டிகணககள எதுவும் இைம்பெறோது, இருபெவினும் (தணைீோவில அ்ர் த்றவி ்விழும் தருைம் 
ஏறெைககூடும் என்ெதோல) உஙகள ெவிளணளயோல எவ்ளவு நன்றோக நீநத இயலும் என்ெணத நீஙகள சுடடிக கோணெவிகக ்்ணடுபமன்ெது 
தவிணைககளத்தவின் ஒரு ்தண்பெோைோகும்.  

Organising teacher to complete
வவைிச்சுற்றுலாளவ ஏற்பாடு வெய்யும் ஆெிாியர் பூர்த்ததி வெய்யவவண்டியது

Name of student Excursion destination
மோை்-மோை்வியவின் பெயர் ப்ளவிச்சுறறுைோ பெலலும் இைம்

Excursion date/s From: To: 
ப்ளவிச்சுறறுைோ்விறகோனெ தவிகதவி/தவிகதவிகள சுறறுைோ து்ஙகும் இைம் சுறறுைோ பென்றணையும் இைம்

Teacher to list planned water activities below: (நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள கீ்ே அடை்ணையவிைபெடடுளளனெ:)

நடவடிகளகை (Activity) ்ததிகை்ததி (Date) இடம் (Location)

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

1.  முன்பமோேவியபெடடுளள நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள ெம்ெநதமோக, என் ெவிளணளணயப ெறறவிய ெவின்்ரும் தக்லகணள 
அறவி்விககவி்றன்:

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

என் ெவிளணள ்லு்ோய நீநதோத்ர்: என் ெவிளணள தன்னெம்ெவிகணகயுளள ஒரு நீச்ெைோளவி அலை, மறறும் அ்ர் தணைீோவில 
இருபெது அ்ருககு ெோவிபெடடு்ரோது. 
Weak swimmer

என் ெவிளணள நடுத்தர நீச்ெைோளவி: என் ெவிளணள ஓரள்விறகு நீநது்ோர், ஆனெோல, ஆேமோனெ, அலைது ்்கமோய ஓடும் நீோவில 
அ்ரோல ்லு்ோய நீநத இயைோது மறறும் ஆேமோனெ அலைது ்்கமோகச் பெலலும் நீோவில அ்ருககுத் தன்னெம்ெவிகணக இருககோது.   

என் ெவிளணள ்லு்ோனெ நீச்ெைோளவி: என் ெவிளணள ்லு்ோய நீநதும் தவிறன் உளள்ர், மறறும் ஆேமோனெ, அலைது ்்கமோயச் 
பெலலும் நீோவில அ்ர் மவிகவும் தன்னெம்ெவிகணகயுைன் இருபெோர்.  
Strong swimmer

Average swimmer
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2. முன்பமோேவியபெடடுளள நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள ெம்ெநதமோக, ெவின்்ரும் தக்லகணள அறவி்விககவி்றன்:

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

அ.   என் ெவிளணளயோல ‘ஆேமோனெ தணைீோவில ்நரோக நவின்ற நவிணையவில இருநதுபகோணடு, 
ணககள மறறும் கோலகணள அணெத்து முன்்னெ பெலை’ (tread water) இயலும் 

a. My child is able to tread water. 

ஆம் இலணை

ஆ.  என் ெவிளணளயோல தணைீோவில மவிதகக இயலும். 
ஆம் இலணை

3. நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககள ெம்ெநதமோக,்ம்ையுளள தக்லகணள நோன் பூர்த்தவிபெயது்விட்ைன். 

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

நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககளவில என் ெவிளணள ெஙகுெறற நோன் ெம்மதவிககவி்றன்.

I consent to my child participating in the water activities.

நீர் ்விணளயோடடு நை்டிகணககளவில என் ெவிளணள ெஙகுெறற நோன் ெம்ம்ததிககைவிலளல.

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

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

பெற்றோர்/ெோதுகோ்ைரது ணகபயோபெம்
Signature of parent/carer

தவிகதவி
Date

வ்தாளலவபெி வமாழிவபயர்ததுளரப்பாைர் வெளவ

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 பகோணடு்ரு்ோர். இநத ்ெண்ககோக உஙகளவிைமவிருநது கடைைம் அற்விைபெைோது. 

Yes No

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