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ปีที่ลงทะเบียน: ______
ระดับชั้นปี: _______

*([Insert
แผ่นแบบ)
Logo]

*หากจาเป็นโรงเรียนอาจจาต้องแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มนี้เพื่อรวมข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดเข้าด้วยกัน
(optional)

[Insert School Name]

แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนนักเรียน
(สาหรับลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาลออสเตรเลียตะวันตก)
ท่ำนต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนสำหรับเด็กที่โรงเรียนรับใบสมัครแล้ว แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นสำหรับเด็กที่ไมได้ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนี้ในปี
ที่แล้ว และสำหรับนักเรียนระดับก่อนชั้นประถมศึกษำทุกคน ส่วนนักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาบังคับที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเมื่อปีก่อน โปรดแจ้งให้โรงเรียน
ทราบโดยตรงหากมีการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีข้อมูลล่าสุด
โปรดอ่านข้อมูลสาหรับบิดามารดาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่แนบมาด้วยนี้ ก่อนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมาทีโ่ รงเรียน
หมายเหตุ: ถ้าท่านกาลังพิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครฉบับนี้ โปรดคลิกสองครั้งในช่อง
สาหรับกาและเลือกปุม่ วิทยุใต้หัวข้อค่าโดยปริยาย ‘ตรวจเช็คแล้ว
(Checked)’ แล้วคลิกโอเค (OK) ตัวอย่างเช่น
รำยละเอียดเกีย่ วกับนักเรียน
นามสกุล: ________________________________________________________ นามสกุลตามกฎหมาย (ถ้าแตกต่าง): _________________________________________
นามสกุลเดิม (ถ้าเกีย่ วข้อง): _________________________________________________________________________________________________________________________
ชื่อแรก: ________________________________________________ ขื่อรอง: __________________________________ ชื่อที่สาม: _________________________________
ชื่อที่ต้องการให้ใช้เป็นชื่อแรก: _______________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่อีเมล: _________________________________________________________________________________________________________________________________
วันเดือนปีเกิด: _____/_____/_________
เพศ:
ชาย
หญิง
ที่อยู่อาศัย: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย:์ _________________________________
โทรศัพท์ (บ้าน): _______________________________ โทรศัพท์มือถือของนักเรียน (ถ้ามี): ______________________________
ทะเบียนรถ (ถ้าเกี่ยวข้อง): ___________________________
ชือ่ เต็มของพี่น้องชายหญิงที่กาลังเรียนอยูใ่ นโรงเรียนนี้:

_____________________________________________________________________________________________________________________
นักเรียนพำนักอยู่กับ:
ทั้งบิดาและมารดา ..............................................
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดแู ล 1 ................................
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดแู ล 2 ................................
ผู้เยาว์อิสระ .....................................................

ผู้อื่น ................................................................................
ชื่อ
ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน

_______________________

____________________

(กฎข้อ3. กฎข้อบังคับการศึกษาโรงเรียน 2000)

สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดการเข้าถึง โปรดดูหัวข้อ การสงวนเป็นความลับ ของแบบฟอร์มนี้

สำหรับกำรติดต่อฉุกเฉิน (โปรดระบุชื่อสาหรับติดต่อตามลาดับความต้องการก่อนหลัง):
ชื่อ

หมำยเลขโทรศัพท์

หมำยเลขมือถือ

ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน

1.

_______________________________________ ___________________________________ ________________________________ ________________________________

2.

_______________________________________ ___________________________________ ________________________________ ________________________________

3.

_______________________________________ ___________________________________ ________________________________ ________________________________
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รำยละเอียดเกีย่ วกับนักเรียน – ข้อมูลเพิ่มเติม
สัญชาติ (เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้): ______________________________________________

เกิดที่ประเทศ: _________________________________________________

ศาสนา: _________________________ จะถอนนักเรียนจากชั่วโมงการสอนทางศาสนาหรือไม่?
ภาษาแรกของนักเรียน: ________________________________________
นักเรียนสืบเชื้อสายมาจาก: .................................................................ชนพื้นเมืองหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

..............................................................................................ชาวเกาะช่องแคบทอเรส(TSI)หรือไม่

ใช่

..............................................................................................ทั้งชาวพื้นเมืองและTSIหรือไม่

ใช่

นักเรียนพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านหรือไม่? .....................................................................................

ใช่

นักเรียนพูดภาษาอังกฤษที่บ้านเป็นส่วนใหญ่หรือไม่? .......................................................................................
(ถ้าพูดมากกว่าหนึ่งภาษา โปรดระบุภาษาที่พูดบ่อยที่สุด)
ไม่ใช่ พูดแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่ พูดภาษาอื่นๆ – โปรดระบุ: _____________________________________________
พลเมืองออสเตรเลีย/ผูอ้ ยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย : .......................................................................................
วันที่เดินทางมาถึงออสเตรเลีย: ____________________

เลขที่วีซ่าซับคลาส: _______________________

ใช่

ไม่ใช่

วันทีห่ มดอายุวีซ่าซับคลาส: ______________________

จ่ายค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ (ถ้าทราบ): ..............................................................................................

ใช่

ไม่ใช่

นักเรียนผู้นี้ได้รับเงินช่วยเหลือประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้หรือไม่:
Secondary Assistance (เงินช่วยเหลือนักเรียนมัธยม)

Youth Allowance (เงินช่วยเหลือเยาวชน)

Assistance for Isolated Children (เงินช่วยเหลือเด็กทีอ่ ยูโ่ ดดเดี่ยว -AIC)

Abstudy (เงินแอ็ปสตัดดี้)

โรงเรียนที่เข้าเรียนครัง้ สุดท้าย: _____________________________________________________________________________________________________________________
เหตุผลของการเปลี่ยนโรงเรียน (เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้): ___________________________________________________________________________________________
ถ้าก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่บ้าน ให้ระบุภูมิภาคการศึกษา: _________________________________________________________________
เหตุผลที่ย้ายสถานศึกษา (เลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้): ________________________________________________________________________________________________
กำรสงวนเป็นควำมลับ
ข้อจากัดการเข้าถึง – เด็กอยู่ภายใต้คาสั่งศาลเกี่ยวกับการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการหรือไม่? .........................................
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารสนับสนุนมาด้วย

ใช่

ไม่ใช่

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

นักเรียนผู้นี้อยู่ในความดูแลของอธิบดีกรมการพิทักษ์เด็กและการสนับสนุนครอบครัว( Department for Child Protection and Family Support, CPFS) หรือไม่?
..................................................................................................................... ใช่
ไม่ใช่
ถ้าใช่ โปรดระบุชื่อผูจ้ ัดการเฉพาะรายของ CPFS เขตที่ CPFS ตั้งอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มยินยอม
ความยินยอมของบิดามารดาสาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับโรงเรียนอยูใ่ นเอกสำรแนบท้ำย 2
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รำยละเอียดเกีย่ วกับนักเรียน – ทำงกำรแพทย์ / สุขภำพ
นอกเหนือจำกข้อมูลด้ำนล่ำงนี้ ท่ำนยังจะต้องกรอกข้อควำมในแบบฟอร์มอีกแบบฟอร์มหนึ่ง(กำรสรุปกำรดูแลสุขภำพของนักเรียน) ขอแบบฟอร์มนี้ได้
จำกโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้
หมายเหตุ: สาหรับนักเรียนซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ และจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่โรงเรียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพิม่ เติมทีโ่ รงเรียนจัดไว้
นักเรียนผู้นี้มีความพิการหรือไม่?

ไม่มี ถ้ามี โปรดระบุความทุพพลภาพนั้นๆ:

มี

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

โปรดระบุในกรณีที่ท่านมีเอกสารเกีย่ วกับความทุพพลภาพของบุตรของท่านในด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้ ท่านต้องจัดสาเนาเอกสารเหล่านั้นให้โรงเรียนเก็บไว้เป็น
หลักฐานด้วย
กลุ่มโรคออทิสติก
หูหนวกหรือหูตึง
ความบกพร่องทางภาษาการพูดโดยเฉพาะ
ความพิการทางสติปัญญา

ความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง
ความล่าช้าในการพัฒนาโดยรวม (ก่อนอายุครบ 6 ปี)
ความบกพร่องทางสายตา
ความพิการทางกาย

นักเรียนผู้นี้มีอาการเจ็บป่วยหรือความจาเป็นต้องได้รับการดูแลทางสุขภาพอย่างเข้มงวดหรือไม่? มี

ไม่มี

ถ้า มี โปรดระบุ
ภูมิแพ้ –ปฏิกิริยาภูมแิ พ้รุนแรงเฉียบพลัน
อาการทางการได้ยิน (เช่นหูห้องกลางอักเสบ)
ภูมิแพ้ – อื่นๆ _____________________________
สุขภาพจิตหรือพฤติกรรม (เช่น โรคซึมเศร้า
โรคหอบหืด
หรือโรคสมาธิสั้น)
โรคเบาหวาน
ความจาเป็นด้านการดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวด(เช่นการให้อาหารทางสายยาง)
โรคไมเกรน/โรคปวดศีรษะที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว
อื่นๆ: ________________________________________________________________
โรคลมชัก (เช่น โรคลมบ้าหมู) _____________________________________________________________________________________________________________
สถานพยาบาล(ขื่อและที่ตั้ง): _______________________________________________________________________________________________________________________
ชื่อแพทย์: ____________________________________________________________________

โทรศัพท์: ___________________________________________________

คลินิกทันตแพทย์ (ถ้าเกี่ยวข้อง ชื่อและที่อยู่): __________________________________________________________________________________________________________
ชื่อทันตแพทย์:

_______________________________________________

โทรศัพท์:

__________________________________________

______________________________________________________________________________________

หมำยเลขเมดิแคร์: __ __ __ __ __ __ __ __ __
บัตรแฮลธ์แคร์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

มี

______ หมดอำยุวันที่: ______ / ___________

ไม่มี ถ้ามี โปรดให้หมายเลขบัตร___________________________ หมดอายุวันที:่ ________________________

ท่ำนมีประกันรถพยำบำลหรือไม่? ........................................................................................................…….
(ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้จ่ายค่ารถพยาบาล)
รำยละเอียดเกีย่ วกับบิดำมำรดำ – ผู้ปกครอง

มี

ไม่มี

รำยละเอียดบิดำมำรดำ /ผู้ปกครอง 1
คานาหน้า: _________ ชือ่ แรก: ____________________________ ชื่อรอง: _________________________ นามสกุล: _______________________________
โปรดระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน:

____________________________________________________________________________________________________
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โปรดระบุว่าท่านมีหน้าที่:
ดูแลนักเรียนผูน้ ี้วันต่อวัน หรือ
ดูแลนักเรียนระยะยาว
การส่งใบเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย :
ใช่
ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ ใครเป็นผูร้ ับผิดชอบ: _________________________________________________________
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากแตกต่างจากที่อยูอ่ าศัยของนักเรียน):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ (บ้าน): ______________________________________________________

ที่อยู่อีเมล: _______________________________________________________

อาชีพ/ที่ตั้งสถานที่ทางาน: __________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ (ที่ทางาน):

_________________________________________________

หมายเลขมือถือ: ____________________________________________

ส่วนใหญ่ท่านพูดภาษาอังกฤษที่บ้านใช่ไหม? ...............................................................................................

ใช่

ไม่ใช่

ท่านพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านไหม?
ไม่ พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว
ใช่ พูดภาษาอื่น -โปรดระบุ:
(ถ้าพูดมากกว่าหนึ่งภาษา ให้ระบุภาษาที่พูดบ่อยที่สุด) ___________________________
ท่านสาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับไหนในชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา?
Year 12 หรือเทียบเท่า
Year 11 หรือเทียบเท่า
Year 10 หรือเทียบเท่า
Year 9 หรือเทียบเท่าหรือต่ากว่า

ท่านเรียนจบได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงสุดระดับไหน?
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อนุปริญญาขั้นสูง/อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร I ถึง IV (รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ไม่มีคุณวุฒนิ อกโรงเรียน

(ถ้าท่านไมได้ไปโรงเรียน กาช่อง ‘Year 9 หรือเทียบเท่าหรือต่ากว่า’)
ท่านอยู่ในกลุ่มอาชีพไหน? _______ (ใส่ 1, 2, 3 หรือ 4 โปรดเลือกกลุ่มอาชีพของบิดามารดาที่เหมาะสมจากรายการทีใ่ ห้ไว้ในเอกสำรแนบท้ำย1 ถ้าปัจจุบัน
ท่านไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในระยะ 12 เดือนทีผ่ ่านมา โปรดใช้อาชีพสุดท้ายของท่าน อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่เคยทางานได้รับค่าจ้างในระยะ 12
เดือนที่ผ่านมาใส่ ‘8’ ข้างบนนี้)

รำยละเอียดบิดำมำรดำ / ผูป้ กครอง 2
คานาหน้า: _________ ชื่อแรก: ____________________________ ชื่อรอง: __________________________________ นามสกุล: _____________________________________
โปรดระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน: _________________________________________________________________________________________________________________
โปรดระบุว่าท่านมีหน้าที่:
ดูแลนักเรียนผู้นวี้ ันต่อวัน หรือ
การส่งใบเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:
ใช่
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากแตกต่างจากที่อยูอ่ าศัยของนักเรียน):

ดูแลนักเรียนระยะยาว
ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ: __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ (บ้าน): ________________________________________________________ ที่อยู่อีเมล: ______________________________________________________________
อาชีพ/ที่ตั้งสถานที่ทางาน: _________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ (ที่ทางาน):

___________________________________________________ หมายเลขมือถือ: ____________________________________________________

ส่วนใหญ่ท่านพูดภาษาอังกฤษที่บ้านใช่ไหม? ...............................................................................................
ท่านพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านไหม?

ไม่ พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว

ใช่

ไม่ใช่

ใช่ พูดภาษาอื่น -โปรดระบุ:

(ถ้าพูดมากกว่าหนึ่งภาษา ให้ระบุภาษาที่พูดบ่อยที่สุด) ______________________________________________________________________________________________
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ท่านสาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับไหนในชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา?
Year 12 หรือเทียบเท่า
Year 11 หรือเทียบเท่า
Year 10 หรือเทียบเท่า
Year 9 หรือเทียบเท่าหรือต่ากว่า

ท่านเรียนจบได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงสุดระดับไหน?
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อนุปริญญาขั้นสูง/อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร I ถึง IV (รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ไม่มีคุณวุฒินอกโรงเรียน

(ถ้าท่านไมได้ไปโรงเรียน กาช่อง ‘Year 9 หรือเทียบเท่าหรือต่ากว่า’)
ท่านอยู่ในกลุ่มอาชีพไหน? _______ (ใส่ 1, 2, 3 หรือ 4 โปรดเลือกลุ่มอาชีพของบิดามารดาที่เหมาะสมจากรายการที่ให้ไว้ในเอกสำรแนบท้ำย1 ถ้าปัจจุบัน
ท่านไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในระยะ 12 ทีผ่ ่านมา โปรดใช้อาชีพสุดท้ายของท่าน อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่เคยทางานได้รับค่าจ้างในระยะ12 เดือนที่
ผ่านมา ใส่ ‘8’ ข้างบนนี้)
รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่ออื่นๆ
คานาหน้า: ____________ ชื่อแรก: _______________________________ ชื่อรอง: ______________________________ นามสกุล: ___________________________________
โปรดระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน: _________________________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (หากแตกต่างจากที่อยูอ่ าศัยของนักเรียน):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์ (บ้าน): ________________________________________________________ ที่อยู่อีเมล: _______________________________________________________________
อาชีพ/ที่ตั้งสถานที่ทางาน: ________________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ (ที่ทางาน): ________________________________________________ หมายเลขมือถือ: ____________________________________________________________

โปรดแจ้งให้โรงเรียนทรำบหำกท่ำนมีกำรติดต่ออย่ำงอื่นที่ท่ำนต้องกำรให้โรงเรียนบันทึกไว้
ลำยเซ็น
ชื่อของผูท้ ี่นานักเรียนมาลงทะเบียน:
คานาหน้า: _________ ชื่อแรก: ____________________________ ชื่อรอง: _________________________ นามสกุล: _______________________________
ความสัมพันธ์กับนักเรียน: ___________________________________________________
ถ้านี่เป็นการลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล ข้าพเจ้าขอยืนยันว่านี่เป็นการลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวที่ได้ทาไป
ลายมือชื่อ: _____________________________________วันที่: ___________________________________
(ผู้เยาว์อิสระและผู้ที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้นสามารถลงลายมือชื่อได้ด้วยตนเอง)
กำรอนุมัติของอำจำรย์ใหญ่

________________________________________________

ลายมือชื่อของอาจารย์ใหญ่
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
วันที:่ _________________
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เอกสำรแนบท้ำย 2
[Insert
Logo]
(optional)

ใบแสดงควำมยินยอม
ที่ [Insert name of school] เรามุง่ ที่จะให้บุตรของท่านมีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างกว้างขวางที่สุดและเฉลิมฉลองการเรียนรู้เมื่อใดก็ตามที่เป็นไป
ได้ นีห่ มายความว่าเราจาเป็นต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาในเรื่องบางเรื่องอยู่บ่อยๆ แบบฟอร์มนี้ขอให้ท่านยินยอม (หรือไม่ยินยอม) ให้บุตร
ของท่านเข้าร่วม/ ใช้/ เข้าถึงกิจกรรมนานาประเภทตามโปรแกรมของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะใช้ความพยายามอย่างดีเลิศตลอดเวลาในการวาง
มาตรฐานทีด่ ีที่สุดในกรณีเกีย่ วกับเรื่องของการดูแล

คำยินยอมด้ำนสื่อ
ภาพและ/หรือผลงานของเด็กๆ มักจะถูกนาไปพิมพ์เผยแพร่บ่อยๆเพื่อยกย่องความเป็นเลิศหรือความสามารถของเด็ก สิ่งเหล่านี้อาจปรากฏในหนังสือ
พิมพ์ อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าว ภาพยนตร์หรือวิดีโอ และซึ่งอาจมีชื่อของเด็กรวมอยูด่ ้วย แต่จะไม่มีรายละเอียดสาหรับการติดต่อ ผลงาน/ภาพที่
โรงเรียนถ่ายไว้จะถูกเก็บไว้ไม่นานเกินความจาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น อนึ่ง การเก็บรักษาและการทาลายภาพและ/หรือผล
งานเหล่านี้จะกระทาด้วยความมั่นคงปลอดภัย
ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงเรียนเผยแพร่ผลงานและภาพของบุตรของข้าพเจ้าได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม
นอกจากนี้ โปรดดูภาคผนวกF ของนโยบายออนไลน์ของนักเรียน

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต
นักเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตามนโยบายของโรงเรียน (มีให้ที่สานักงานหรือเว็บไซต์ของโรงเรียน) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนขึ้นอยู่
กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูใ้ ช้
ได้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้บุตรของข้าพเจ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตามนโยบายของโรงเรียน
ไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม
นอกจากนี้ โปรดดูนโยบายของโรงเรียนและนโยบายออนไลน์ของนักเรียน

คำยินยอมให้ดู
เด็กๆมักจะดูสารคดีต่างๆทางวิดีโอ/ดีวีดี/โทรทัศน์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของพวกเขา เกือบทั้งหมดของสารคดีเหล่านี้จะได้รับการจัด
อันดับ ‘G’ และไม่ต้องได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม บางโอกาสอาจมีสารคดีที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ ‘PG’ ในกรณีนี้เราจาเป็นต้องขอความ
ยินยอมของบิดามารดา
ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บุตรของข้าพเจ้าดูรายการที่อยูใ่ นประเภท ‘PG’ ได้ ถ้าครูและฝ่ายบริหารของโรงเรียนเห็นสมควร
ไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม

กำรเดินทำงทัศนศึกษำในท้องที่
ในบางโอกาส ครูจะพาเด็กๆเดินเที่ยวในบริเวณต่างๆในท้องที่เป็นระยะทางสั้นๆ และเข้าชมกิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะ เขตสงวนตามธรรมชาติ
โรงเรียนอื่นๆ ห้องสมุดเทศบาล หรือศูนย์การค้าในท้องที่ บิดามารดาจะได้รับการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่โรงเรียนจัดให้มีการเดินทางเพื่อการทัศนศึกษา
ในท้องที่ในระยะทางสั้นๆ
ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บุตรของข้าพเจ้าเข้าร่วมการเดินทางในระยะสั้นในท้องที่ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของครู ซึ่งอาจมีการเดินในระยะสั้ น
จากโรงเรียนไปและกลับมาโรงเรียน
ไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอม
จดหมายข่าวของโรงเรียนอยูใ่ นเว็บไซต์ด้วย โปรดบอกรับได้ที่www………
[school to include this sentence re the website and newsletter if they wish].

ชื่อของนักเรียน: ________________________________
ชื่อของผูล้ งนามในแบบฟอร์มให้คายินยอม:

ชั้นปี/ชั้น/ห้อง: _________________________________________

คานาหน้า: __________ ชื่อแรก: __________________________ ชื่อรอง: __________________________ นามสกุล: ______________________________________
โปรดระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน (เช่น บิดามารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รบั ผิดชอบ): ___________________________________________________________________
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