Interm Swimming ENROLMENT FORM
TO BE COMPLETED BY PARENT:
I give my child

BURMESE
Age

(Full Name PRINT BLOCK LETTERS)

Room Number

School

permission to attend Department of Education’s Interm Swimming classes at

Commencing on

/

/

Enclosed is payment of

$

(Lessons for Government schools are free. Payment is for transport and pool entry)

Is your child subject to asthma, seizures, fainting, epilepsy, diabetes, allergies or any other condition or disability* that may affect his/her
safety, or require the school to provide learning adjustment?
NO
YES Please provide further information below if necessary**

Please provide details of medication currently being taken (if applicable):
Is there any other information swimming staff should be aware of to enable your child to fully participate in Interm Swimming lessons? (e.g previous incidents in water
related activities) IF IN ANY DOUBT PLEASE CONSULT YOUR SCHOOL PRINCIPAL

*Swimming staff cannot take responsibility for medical conditions or diagnosed disabilities that are not listed on the returned form.
**If necessary please consult your Principal well in advance of swimming lessons to discuss appropriate learning adjustments.
I agree to inform the organisers before the scheduled departure of any change to my child’s health and fitness. Where it is not practical to communicate with me,
I authorise the school staff to consent to my child receiving such medical treatment as considered necessary
My child is going for Stage Number

Stage Number

8. Water/Surf Wise

1. Beginner

9. Senior

2. Water/Surf Discovery

10.Jnr Swim& Survive/ Surf Stage 10

3. Preliminary

11.Swim & Survive/ Surf Stage 11

4. Water/Surf Introduction

12.Snr Swim & Survive/Surf Stage 12

5. Water/Surf Safe

13 Wade Rescue/ Surf Stage 13

6. Junior

14.Accompanied Rescue/ Surf Stage 14

7. Intermediate

15 Bronze Star (pool only)

Signature:

Unsure please grade
My child has attempted this ‘going for’ stage three times
in Department of Education classes without passing
Please attach copies of last three (3)
Department of Education certificates.

Parent daytime phone number:



Date:

(Parent/Guardian)
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�ကားကာလအတွငး် ေရကူးသင်တန်းအပ်ရန်ပံုစံ
BURMESE

မိဘမှ ြဖည့်စွက်ေပးရန်ြဖစ်သည်။
က��်ပ
ု ်သည် က��်ပ
ု ်၏ကေလ

အသက်

ေကျာင်း

(နာမည်အြပည့်အစံု ကို ပံ ု�ှိပ်စာလံုး�ကီးြဖင်ေ
့ ရးပါ)

အား ပညာေရးဝန်�ကီးဌာန၏ �ကားကာလအတွငး် ေရကူးသင်တန်းကို ဤ ေနရာ၌ တက်ေရာက်ခွငြ့် ပုသည်။

အခန်း နံပါတ်

စတင်မည့် ရက်စွဲ

/

/

ပူးတွဲထည့်ဝင်ေပးလိက
ု ်ေသာ ေငွေ�ကးပမာဏ

$

့ မှာ သယ်ယူပုိ ေ
(အစုးိ ရေကျာင်းများအတွက် သင်ခန်းစာများမှာ အခမဲ့ြဖစ်သည်။ ေပးရမည်ေငွ
့ ဆာင်ေရး�ှင့် ေရကူးကန်ဝင်ေ�ကးအတွက် ြဖစ်သည်။)

ူ ာတွင် ထိနး် ည�ိေပးရာတွင် ေကျာင်းမှ ေထာက်ပံ့ေပးရန် လိုအပ်မည့် ပန်းနာရင်�ကပ်၊ တက်တတ်ြခင်း၊ မူးေမ့လဲကျတတ်ြခင်း၊ ဝက်�ူးြပန်ြခင်း၊ ဆီးချိုေရာဂါ၊ ဓာတ်မတည်ြ့ ခင်းများ
သူ/သူမ၏ လံုြခံုေရးကို ထိခိုကေ
် စ�ိင
ု မ
် ည့် သိမ
ု ့ ဟုတ် သင်ယရ
သို မ
့ ဟုတ်
အြခားအေြခအေနတခုခု သိမဟု
ု ့ တ် မသန်စမ
ွ ်းြဖစ်မ� တစ်ခုခု သင်က
့ ေလးတွင် �ှိပါသလား။*

မ�ှိပါ

�ှိပါသည်။ ေကျးဇူးြပု၍ အချက်အလက်များ ထပ်မံေပးပါ။**

လက်�ှိေသာက်ေနသည့် ေဆးဝါးများ�ှိပါက အေသးစိပ် ေဖါ် ြပေပးပါ။ (ြဖစ်�င
ို ပ
် ါက)
ေကျာင်းဖွငက
့် ာလ ေရကူးသင်တန်းအတွငး် သင်၏ ကေလး ြပည်ဝ
့ စွာ ပါဝင်ေစ�ိင
ု ်ေရးအတွက် ေရကူးသင်တန်းဝန်ထမ်းများအတွက် အြခားသိသင်သ
့ ည့် သတင်းအချက်အလက်များ�ှိပါသလား (ဥပမာအားြဖင့်
ေရ�ှငပ
့် တ်သက်ေသာလ�ပ်�ှားမ�များတွင် ထိခိုက်မ�များ ယခင်က �ှိခ့ဲဘူးပါသလား) တစံုတရာ သံသ ယ�ှိပါက သင်၏ေကျာင်းအုပ်ြဖင့် ေကျးဇူးြပု၍ တိုင်ပင်ပါ။

*ြပန်လ ည်ေပးပိလိ
ု ့ ုက ်ေသာ သင်တ န်းေလ�ာက်လ �ာတွင ် ေဖါ် ြပမထားသည့် ကျန်းမာေရးဆိုငရ
် ာ အေြခအေနများ သိုမဟု
ို မ
် ည် မဟုတ ်ပါ။
့ တ ် ေရာဂါအြဖစ် အတည်ြပုထား�ပီးေသာ မသန်စ ွမ ်းမ�မ ျားအတွက ် ေရကူးသင်တ န်းဝန်ထ မ်းများအေနြဖင့် တာဝန်ယ ူ�င
� င
** သင်ေ
ိ� း် ရန် ကိစမ
� ျား�ှိပါက ေရကူးသင်ခန်းစာများမစခင် သင်၏ ေကျာင်းအုပ ်�ကီးြဖင့် တိုငပ
် င်ပ ါ။
့ လျာ်ေသာ သင်ယ ူေရး ည ိ�
က��်ပ
ု ်အေနြဖင့် က��်က
ု ေလး၏ ကျန်း မာေရး�ှင�့် ကံ့ခ င
ို မ
် � ေြပာင်း လဲခ ျက်တခုခ ုေ �ကာင့် အချိန ်မ တိင
ု ခ
် င် ထွက်ခ ွာရမ�အား သင်တန်း စီစ ဥ်သမ
ူ ျားအား အေ�ကာင်း �ကားရန် သေဘာတူပ ါသည်။ က��်ပ
ု ်အား လက်ေ တွ�ဆ က်သယ
ွ ်ရ န် မြဖစ်�င
ို သ
် ည့်အခါမျို းတွင ် က��်ပ
ု ်ကေလးအတွက်
လိုအပ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်အတိင
ု း် ေဆးဝါးကုသမ�ကို ခံယူ�င
ို ရ
် န် က��်ပ
ု ်၏ သေဘာထားဆ��ကို ေပးအပ်ပ ါေ�ကာင်း က��်ပ
ု ်မ ှာ အခွငအ
့် ာဏာြပုပါသည်။

ေရကူး�ိင
ု စ
် ွမး် အဆင်န
့ ံပါတ်

၈။ ေရ/ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� ပါးနပ်သည့်အဆင့်

၁။ ယခုမှ စသင်သူ

၉။ အ�ကီးတန်း

၂။ ေရ/ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� ြမင်ေတွ�ဘူးသူ

၁၀။ အငယ်တန်း ေရကူး�ှင ့် သက်ကယ်မ/� ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အဆင့် ၁၀

၃။ အ�ကိုအဆင်း

၁၁။ ေရကူး�ှင ့် သက်ကယ်မ/� ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အဆင့် ၁၁

၄။ ေရ/ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� မိတ်ဆက်ဘူးသူ

၁၂။ အ�ကီးတန်း ေရကူး�ှင ့် သက်ကယ်မ/� ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အဆင့် ၁၂

၅။ ေရ/ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အ��ရာယ်ကင်းြခင်းရ�ှသ
ိ ူ

၁၃။ ေရေဆာ့ကစား ကယ်ဆယ်ေရး�ှင ့် ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အဆင့် ၁၃

၆။ အငယ်တန်း

၁၄။ အကူြဖင့် ကယ်ဆယ်ြခင်း/ေရလ�ာေလ�ာ်စီးမ� အဆင့် ၁၄

၇။ အလယ်အလတ်တန်း

၁၅။ ေ�ကးနီ�ကယ် အဆင့် (ေရကူးကန် အတွက်သာ)

လက်မှတ်

က��်ပ
ု ်ကေလး သင်ယူမည့် အဆင်မ
့ ှာ

မေသချာပါက အတန်းကို ေြပာြပပါ။
က��်ပ
ု ်ကေလးသည် ပညာေရးဌာန၏ သင်တန်းများတွင် ‘လုပ်ေဆာင်မည်’ ဟူေသာ အဆင်က
့ ို ေအာင်ြမင်မ�မ�ှိဘဲ
၃ �ကိမ်လုပ်ေဆာင်ခ့ဘ
ဲ ူးပါသည်။ ေကျးဇူး ြပု၍ ပညာေရးဌာန၏ ေနာက်ဆုးံ လက်မှတ် ၃ ေစာင်ကို

မိတ�ူတွေ
ဲ ပးပါ။

မိဘ၏ ေနပိ့ င
ု း် အချိန ် ဖုနး် နံပါတ်
(မိဘ/အုပထ
် ိနး် သူ)

ရက်စွဲ
Interm Swimming Enrolment Form V3,Nov 18

