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

Age:

_______

School:

(Full Name PRINT BLOCK LETTERS)

Room Number:

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

commencing on

/

/

and enclose 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? 0 No 0 Yes (please provide further information if necessary) **

*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 lessons to discuss appropriate learning adjustments.

Please list and provide details of medication currently being taken if applicable:

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.
Stage No

8

W ater/Surf W ise

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 Stage14

7

Intermediate

15

Bronze Star (pool only)

Signature:

_____________________________________________

My child is going for Stage number:
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 Department of
Education certificates.

Parent daytime phone number:

_________________________________

Date:

(Parent/Guardian)

_____________________
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบสม ัครเรียนว่ายนา้ ปิ ดภาคเรียน
THAI

สาหร ับบิดามารดากรอก :
ข ้าพเจ ้าอนุญ าตให ้บุตรของข ้าพเจ ้า________________________________________

อายุ:

________

โรงเรียน: __________________________

่ เต็มตัวบรรจง)
(เขียนชือ

หมายเลขห ้อง: ___________ เรียนว่ายน้าช่วงวันหยุด โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดให ้ที_่ _____________________________________________
เริม
่ ตัง้ แต่วันที่ ____/____/____ และแนบค่าใช ้จ่ายจานวน $______ . (ค่าเรียนฟรีสาหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช ้จ่ายนีส้ าหรับค่าเดินทางและค่าเข ้าสระว่ายน้า)
บุตรของท่านเป็ นโรคต่อไปนี้หรือไม่ – หอบหืด ชักกระตุก เป็ นลมหน ้ามืด โรคลมบ ้าหมู โรคเบาหวาน โรคภูมแ
ิ พ ้ หรือ
อาการอย่างอืน
่ หรือความทุพพลภาพ* ทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็ก หรือโรงเรียนต ้องปรับเปลีย
่ นการเรียน?
0 ไม่ 0 ใช่ (โปรดให ้ข ้อมูลเพิม่ เติม ถ ้าจาเป็ น) **

*เจ ้าหน ้าที่จัดการว่ายน้ า ไม่สามารถรับผิดชอบสาหรับอาการทางการแพทย์ หรือความทุพพลภาพทีไ่ ด ้รับการวินจิ ฉัยแล ้ว ทีไ่ ม่ปรากฏอยู่ในรายการในแบบฟอร์มทีส
่ ง่ คืนมา
**หากจาเป็ น โปรดปรึกษาครูใหญ่ของท่านล่วงหน ้านานๆ ก่อนเริม่ เรียน เพือ่ หารือเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นการเรียนทีเ่ หมาะสม
่ และรายละเอียด เกีย
โปรดเขียนรายชือ
่ วกับหยูกยาทีบ
่ ต
ุ รของท่านกาลังใช ้อยูใ่ นปั จจุบัน ถ ้ามี:
ข ้าพเจ ้ายินยอม ทีจ
่ ะแจ ้งผู ้จัด ก่อนการเดินทางตามกาหนดการ หากมีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ
เกีย
่ วกับสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ของบุตรของข ้าพเจ ้า ในกรณีทไี่ ม่สามารถติดต่อกับข ้าพเจ ้าได ้ ข ้าพเจ ้ามอบอานาจให ้เจ ้าหน ้าที่ของโรงเรียน
ให ้ความยินยอมให ้บุตรของข ้าพเจ ้า รับการรักษาทางการแพทย์ ทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าจาเป็ นได ้
ขนที
ั้ ่

8.

รู ้จั กน้ า /คลื่น

บุต รของข้า พเจ้า จะเรีย น ข น
ั้ ที:่

1.

ผู ้เริม
่ เรียน

9.

อาวุโส

ไม่แน่ใจ - โปรดให ้คะแนน:

2.

สารวจน้ า /คลื่น
เบือ
้ งต ้น

10.
11.

ว่ายน้ า& รอดชีวต
ิ /คลืน
่ ของจูเนียร์ ขัน
้ ที่ 10
ว่ายน้ า& รอดชีวต
ิ /คลืน
่ ขัน
้ ที่ 11

การแนะนาให ้รู ้จั กน้ า /คลื่น
ปลอดภั ย ในน้ า /คลื่น

12.
13.

ว่ายน้ า& รอดชีวต
ิ /คลืน
่ ของซีเนียร์ ขัน
้ ที่ 12
การลุยน้ าออกไปช่วยชีวต
ิ /คลืน
่ ขัน
้ ที่ 13

จูเนียร์
ขัน
้ กลาง

14.
15.

การช่วยชีวต
ิ โดยมีผู ้สอนไปด ้วย/คลืน
่ ขัน
้ ที่14
ดาวสีบรอนซ์ (ในสระน้ าเท่ านัน้ )

บุตรของข ้าพเจ ้าได ้พยายามขัน
้ ‘going for’
นีส
้ ามครัง้ แล ้ว แต่ไม่ผ่าน
ในการเรียนกับกระทรวงศึกษา ธิการ
โปรดแนบสาเนาประกาศนียบ ัตรสามแผ่น
ก่อนของกระทรวงศึกษาธิการ

3.
4.
5.
6.
7.

ลายเซ็น : _______________________ หมายเลขโทรศัพท์ตอนกลางวันของบิดามารดา:_______________________วันที:่ _______________
(บิดามารดา/ผู ้ปกครอง)
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