Vietnamese

MẪU ĐƠN THÔNG BÁO CHO CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ
Để cha mẹ lưu giữ
LÝ DO CỦA CUỘC DU NGOẠN/CẤM TRẠI CỦA TRƯỜNG
CÁC SINH HOẠT ĐƯỢC TỔ CHỨC
NGÀY
CHI PHÍ
ĐỊA ĐIỂM
CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
LỊCH TRÌNH
Địa điểm

Giờ đến

Giờ khởi hành

CHI TIẾT ĐỂ LIÊN LẠC VỚI HỌC SINH TRONG KHI DU NGOẠN
GIÁM THỊ ĐƯỢC CUNG ỨNG
ĐÁP ỨNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TAI NẠN HAY BỆNH KHI DU NGOẠN
QUẦN ÁO ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC VẬT DỤNG KHÁC CẦN MANG THEO

LƯU Ý:
Các nhân viên cùng đi du ngoạn với học sinh sẽ tận dụng mọi nỗ lực hợp lý nhằm chăm sóc các
học sinh do họ quản lý để bảo vệ các em tránh bị thương tích cũng như kềm chế và giám thị
cách hành xử và các sinh hoạt. Cha/mẹ/người giám hộ nên biết rằng nhân viên không nhận
trách nhiệm về thương tích hay thiệt hại tài sản nào có thể xảy ra trong khi du ngoạn mà trong
mọi trường hợp, không do sự bất cẩn của nhân viên.
Trong các chuyến du ngoạn không ngủ qua đêm, cha/mẹ/người giám hộ có trách nhiệm trả chi
phí gây ra do hậu quả của một tai nạn hay bệnh.
Bảo hiểm của nhà trường về việc cấm trại/ du ngoạn áp dụng cho các buổi cấm trại/ du ngoạn
được chấp thuận và có ngủ qua đêm. Bảo hiểm này sẽ trả cho học sinh tối đa là 10.000 đô la
về thuốc men và điều trị cùng các phí tổn phụ thuộc nếu Medicare hoặc bảo hiểm sức khỏe tư
không trả cho các phần này.
Cha mẹ cần phải thông báo cho ban tổ chức sớm trước ngày khởi hành nếu có bất kỳ thay đổi
nào về sức khỏe và thể lực của con em mình để ban tổ chức có thể sắp xếp việc giám thị thích
hợp. Trong các trường hợp được xem như cần thiết, nhân viên nhà trường có thể thu xếp để
học sinh được chẩn đoán và trị bệnh.

© Department of Education, Western Australia, 2010
Licensed for NEALS
Excursions: Off School Site Activities

1

SAMPLE INFORMATION FORM FOR PARENT/GUARDIAN
To be retained by parent
REASON FOR EXCURSION/SCHOOL CAMP
ACTIVITIES TO BE CONDUCTED
DATE(S)
COST
LOCATION
TRANSPORT ARRANGEMENTS
ITINERARY
Location

Arrive

Depart

STUDENT CONTACT ARRANGEMENTS DURING EXCURSION
SUPERVISION TO BE PROVIDED
STAFF ACTION IN CASE OF ACCIDENT OR ILLNESS ON THE EXCURSION
SPECIAL CLOTHING OR OTHER ITEMS REQUIRED

NOTE:
Staff accompanying students on excursions will take all reasonable care while the students are
in their charge to protect them from injury and to control and supervise their behaviour and
activities. Parents/guardians should be aware that staff members are not responsible for injuries
or damage to property which may occur on an excursion where, in all circumstances, staff have
not been negligent.
In the case of excursions not involving an overnight stay, costs incurred as a result of accident or
illness are the responsibility of the parent/guardian.
The school camp/excursions insurance policy applies for approved camps/excursions involving
an overnight stay. The policy covers students to a maximum of $10,000 for medical and
ancillary expenses where Medicare or private health insurance does not cover these costs.
Parents are required to inform the organisers well before the scheduled excursion departure of
any change to their child’s health and fitness so that appropriate supervision may be arranged.
Where it is considered necessary, school staff will arrange medical assessment and treatment
for students.
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