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கனடாவிற்கு புதிதாக குடிபெயர்ந்த ‘சிறார்கள்’ நீரில் மூழ்கும் அதிக ஆெத்தில் இருப்ெதாக ஆய்ப ான்று  

பதரிவிக்கின்றது 

கனடாவிற்கு புதிதாக குடிபெயர்ந்த 11 - 14 வயது சிறார்கள் ஐந்து மடங்கு நீந்த இயலாத நிலலயில் இருப்ெதாக 

Lifesaving Society பதரிவிக்கின்றது 

 
 

Toronto,ON -June 28, 2016- நீரில் மூழ்கும் அொயத்லதத் தடுக்கும் கனடாவின் முன்னணி நிறுவனமான Lifesaving 

Society யினால் மமற்பகாள்ளப்ெட்ட ஆய்வுகளின் ெடி  சிறார்கள் (11- 14 வயது) கனடாவில் பிறந்த தமது 

வகுப்புத் மதாழர்கலள விட ஐந்து மடங்கு நீரில் மூழ்கும் அொயத்தில் உள்ளதாக அறியப்ெடுகின்றது. இது 

இவ்வாறிருக்க, கனடாவிற்கு புதிதாகக் குடிபெயர்ந்த சிறார்களில் 93 சதவீதமாமனார் தாம் நீர் சம்ெந்தப்ெட்ட  

விலளயாட்டுக்களில் ஈடுெடுவதாக பதரிவிக்கின்றனர்.  

 

கனடாவில் பிறந்த மற்றும் புதிதாக குடிபெயர்ந்த கனடாச் சிறார்களின் நீச்சல் மற்றும் நீர் ொதுகாப்பு 

பதாடர்ொன அணுகுமுலற மற்றும் நடத்லதகலள விளங்கிபகாள்வதற்காக "கனடாவில் சிறார்களின் நீச்சல் 

மற்றும் நீர் ொதுகாப்பில் இனங்களின் பசல்வாக்கு" எனும் புதிய ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்ெட்டது. 2010ம் ஆண்டு 

இந்த அலமப்பினால் மமற்பகாள்ளப்ெட்ட ஆய்வின்ெடி, கனடாவில் பிறந்த குழந்லதகலள விட, 

கனடாவிற்குக் குடிபெயர்ந்தவர்கள் நான்கு மடங்கு நீச்சல் பதரியாதவர்களாக இருக்கலாபமன 

கண்டறியப்ெட்டது. இந்த ஆய்விற்கு மமலதிகமாக புதிய ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்ெட்டிருக்கின்றது.  

 

ஆய்வு முடிவுகளின்ெடி நீர் ொதுகாப்பு அொயம் கனடாவில் பிறந்த சிறார்கலள விட புதிதாக குடிபெயர்ந்த 

சிறார்களுக்கு அதிகமிருப்ெதாகவும் கனடாவில் ஐந்து வருடங்களுக்குக் குலறவாக இருக்கும் சிறார்கள் 

கனடாவில் பிறந்தவர்கலள விட ஏழு மடங்கு நீந்த இயலாத நிலலமயில் இருப்ெதாகவும் பதரியவருகின்றது.. 

 

"எமது 2010 ஆய்வு முடிவுகளின் ெடி கனடாவிற்கு புதிதாக வரும் குடும்ெங்கள் நீர் ொதுகாப்பு மற்றும் நீச்சல் 

ெற்றி மவறு விதமான கருத்துக்கலளயும், அனுெவங்கலளயும் பகாண்டிருப்ெது உறுதி பசய்யப்ெட்டுள்ளதாக" 

Lifesaving Society இன் Public Education இயக்குனர் Barbara Byers கூறுகிறார். மமலும் அவர் " நாம் குறிப்ொக 

சிறார்கலள லமயப்ெடுத்திமய இந்த ஆய்வுகலள மமற்பகாண்மடாம், சிறந்த பதாடர்ொடல் மூலம் நீர் 

ொதுகாப்பு ெற்றிய விழிப்புணர்லவ அதிகரிக்கவும், நீச்சல் கற்றுக்பகாள்ள அவர்கலள ஊக்குவிப்ெதற்காகவும் 

இந்த ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்ெட்டது" என கூறுகிறார். 

 

"இந்த வயபதல்லலலயக் பகாண்டவர்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள்" என்கிறார் Byers.  "அதிக 

சுதந்திரத்திற்கான ஆலச இவர்களுக்கு இருந்தாலும், பெற்மறார் மற்றும் ெள்ளிக்கூடங்கள் இவர்களின் 

நாளாந்தச் பசயற்ொடுகளில் பசல்வாக்குச் பசலுத்துகின்றன. நீச்சல் பதரியாத நிலலயில், இளம் வாலிெப் 

ெருவத்திற்குள் நுலழயும் சிறார்கள் மற்றும் ெதின்ம வயதினர், அதிக ஆெத்லத எதிர்மநாக்கும் வர்க்கத்தில் 

இருக்கின்றனர். 2016ம் ஆண்டிற்கான - கனடாவில் நீரில் மூழ்கியவர்கள் பதாடர்ொன அறிக்லக இதற்கு 

ஆதாரமாக உள்ளது. 20 - 24 வயதினமர அதிகமாக நீரில் மூழ்குவதாகவும் அது பதரிவிக்கின்றது. இந்த வயதில் 

மிகவும் அடிப்ெலடயான நீர் சம்ெந்தமான ொதுகாப்புத் திறன்கலள வளர்த்துக் பகாள்வதன் மூலம், அவர்கள் 

இளம்  வாலிெப் ெருவத்திற்குள் பசல்லும்மொது மிகவும் உதவியாக அலமயும். " 

 

ஐந்தில் ஒரு புதிய கனனடிய சிறார்கள் தமக்கு நீந்த இயலாபதன பதரிவிக்கின்ற னொதிலும், நீச்சனல 

அ ர்களிடடனய மிகவும் பிரெலமான நீர் பதாடர்ொன பசயற்ொடாக விளங்குகிறது 

 

 90% கமனடிய சிறார்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது, புதிதாக கனடாவிற்கு குடி பெயர்ந்த சிறார்களில் 68% 

தாம் நீச்சல் பசயற்ொடுகளில் ெங்மகற்ெதாக பதரிவித்துள்ளனர். இருந்த மொதிலும் 3% கனடாவில் 

பிறந்த சிறார்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது கனடாவிற்கு குடிபெயந்த சிறார்களில் ஐந்தில் ஒரு ெங்கினர் 

(17%) தம்மால் நீந்த இயலாது எனவும் பதரிவித்துள்ளனர். 

 

 10% கனடாவில் பிறந்தவர்களுடன் ஒப்பிடுலகயில் குடிபெயர்ந்த சிறார்கள் மூன்றில் ஒருவர்  (34%) 

தம்மால் சிறிய அளவு மட்டுமம நீந்த முடியும் எனக் கூறியுள்ளனர். 

 

 கனடாவிற்குக் குடிபெயர்ந்த ெல சிறார்கள் நீந்தக் கூடியவர்களாக இருக்கின்றமொதும், அவர்களுக்கு 

தமது நீச்சல் திறனில் நம்பிக்லக இல்லல. நான்கில் ஒரு புதிய குடிபெயர்வு சிறார்கள் தம்மால் நீந்த 

இயலும் என பதரிவிக்கும் அமதமவலள உயிர்காப்பிற்கான நீச்சல் நியமங்களான "நீச்சல் குளத்தின் 
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ஆழமான ெகுதிக்குள் குதித்தல், ஒரு நிமிடம் வலர தம்லம மிதக்க லவத்திருத்தல், மற்றும் பொது 

நீச்சல் குளத்தில் இரண்டு மடங்கு தூரத்லத நீந்துதல்" மொன்ற பசயற்ொடுகலள தம்மால் பூர்த்தி 

பசய்ய இயலாதிருப்ெதாகவும் பதரிவிக்கின்றனர். 

 

 ெல புதிய குடிபெயர்வு சிறார்கள் தாம் நீந்தும் மொது காயப்ெட்டு விடுமவாம் அல்லது நீரில் 

முழ்கிவிடுமவாம் என ெயப்ெடுகின்றனர் (21% கனடாவில் பிறந்தவர்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது 49% 

புதிய குடிபெயர்வு சிறார்கள்). 

 

கனனடிய அனுெ த்தின் ஒரு ெகுதியாக நீச்சல் ெழகு து 

 

உலபகங்கிலும் இருந்து கனடாவிற்கு வரும் குடிபெயர்வாளர்களின் எண்ணிக்லக அதிகரித்துக்பகாண்மட 

பசல்கின்ற நிலலயில் இந்த ஆய்வு மநரத்திற்கு தக்கதாக அலமகின்றது. கிட்டத்தட்ட 30,000 சிரிய அகதிகள் 

தமது முதலாவது கனடா நாலள ஜூலல முதலாம் திகதி பகாண்டாடப்மொகிறார்கள். 
1
 மமலும் கமனடிய 

புள்ளிவிெரவியல் திலணக்களத்தின் தகவலின்ெடி, 2031ம் ஆண்டளவில் கனடாவின் சனத்பதாலக தற்மொதய 

சனத்பதாலகயிலும் ொர்க்க 25% அல்லது 28% சதவீதத்தால் உயர்வலடயுபமன எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது. 

அதாவது கனடாவில் வசிக்கும் நான்கில் ஒருவர் பவளிநாட்டில் பிறந்தவராக இருப்ெர் . 
2 
 

 

கனடாவிற்கு வரும் புதிய குடிபெயர்வாளர்களில் ெலர் தமது பசாந்த நாடுகளில் நீச்சல் கற்றுக்பகாள்வது 

மற்றும் நீர் ொதுகாப்புப் ெற்றிய முன் அனுெவங்கள் இல்லாதவர்களாகமவ இருக்கின்றனர். அவர்கள் 

கனடாவிற்கு வரும்பொழுது இங்குள்ள அளப்ெரிய நன்னீர் மற்றும் நீர் சம்ெந்தமான பசயற்ொடுகள் 

அவர்கலள மிகச்சிறந்த நீச்சல் அனுெவங்கலள அடிக்கடி பின்ெற்றத் தூண்டுகிறது. ஆய்வுகளின் ெடி 

பெரும்ொலான நீச்சல் பதரிந்த  புதிய குடிபெயர்ந்த சிறார்கள் (73%) கனடாவிமலமய நீச்சல் ெயிற்சிலயக் 

கற்றுக்பகாண்டனர். 

 

"புதிதாக கனடாவிற்கு வரும் குடும்ெங்கள் நீச்சல் ெயில்வலத கமனடிய அனுெவத்தின் ஒரு ெகுதியாக 

அலமத்துக் பகாள்வலத நாங்கள் ஊக்குவிக்கிமறாம்," எனக் கூறுகிறார் Byers. ஆய்வுகளின் ெடி புதிதாக 

கனடாவிற்கு வரும் சிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்ெத்தவர்கள் நீச்சல் ெயில்வதில் ெல்மவறு சிரமங்கலள 

எதிர்பகாள்கிறார்கள் - குடும்ெம், கலச்சாரம், மதம், மநரப் பிரச்சிலன மற்றும் நாளாந்தச் பசயற்ொடுகளிலுள்ள 

தலடகளால் இந்த சவால்கள் ஏற்ெடுகின்றன. மமலும் உயிர்காப்பிற்குத் மதலவயான நீச்சல் ெயிற்சி மொன்ற 

திட்டங்கலள ஊக்குவிப்ெதன் மூலம் இவ்வாறான சவால்கலள எவ்வாறு இல்லாமல் பசய்யலாம் என்ெது 

மொன்ற விடயங்கலளயும் இந்த ஆய்வு எமக்கு எடுத்துக் கூறுகின்றது. " 

 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல்  (Swimming to Survive) 

 

The Lifesaving Society இன் உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் (Swim to Survive) ெயிற்சி 3ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குரிய ஒரு 

ொடசாலல சார்ந்த திட்டமாகும். இதில் வரிலசயாக மூன்று அடிப்ெலட திறலமகள் 

கற்றுக்பகாடுக்கப்ெடுகிறன: ஆழமான நீரில் சுழலுதல் (Roll into deep water), ஒரு நிமிடத்திற்கு கால்கலள நீரின் 

கீழ் அடித்தெடி மிதத்தல் (Treading), 50 மீற்றருக்கு நீந்துதல். இது நியம நீச்சல் ெயிற்சி முலறகளாக இல்லாத 

பொழுதிலும், நீர் பதாடர்ொக ொதுக்காப்ொக இருக்கவும், எதிர்ொராத விதமாக திடீபரன நீரில் மூழ்கும் 

பொழுது வாழ்வுக்கும் சாவுக்குமான வித்தியாசத்லத எற்ெடுத்தவும் இது முதல் ெடிநிலலயாக விளங்குகிறது. 

 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் + (Swim to Survive+) இந்த திட்டம் சிறார்கலள (7ம் வகுப்பு) லமயப்ெடுத்தி 

உருவாக்கப்ெட்டது. ொடசாலலகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் இலணந்து அடிப்ெலட நீச்சல் திறன்களான 

ஆழமான நீர் நிலலகளில் விழும் பொழுது உயிர் காப்புத் திறன் மற்றும் எவ்வாறு நீரில் விழுந்த நண்ெர் 

ஒருவருக்கு உதவி புரிவது ெற்றியும் விளக்குகின்றது. இது ொடசாலல மநரங்களில் நலடபெறுகின்றது, இதன் 

மொது மாணவர்கள் சாதாரண Street Clothing இலன அணிய முடியும். 

 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் (Swim to Survive) மற்றும் உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் + (Swim to Survive+) ஆகிய 

இரண்டும் KEEPSAKE Foundation இலனச் மசர்ந்த ஸ்தாெக அனுசரலணயாளர் Stephanie Gaetz இன் உதவியுடன் 

உருவாக்கப்ெட்டதாகும். 2005ம் ஆண்டு பதாடக்கம், ஒன்ராறிமயா அரசாங்கம் - கல்வி அலமச்சினால் 

வழங்கப்ெட்ட நிதியுதவியின் மூலம் சுமார் ஏழு லட்சத்து ஐம்ெத்லதயாயிரம் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் 

நீச்சல் ெயிற்சிகலளப் பெற்றுள்ளனர். 2013ம் ஆண்டு பதாடக்கம், நாற்ெதாயிரத்திற்கும் மமற்ெட்ட ஏழாம் 

வகுப்பு மாணவர்கள் உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல்+ (Swim to Survive+)  ெயிற்சிலயப் பெற்று வருகின்றனர். உயிர் 

காப்பிற்கான நீச்சல்+ (Swim to Survive+)  நிகழ்வு ஒன்ராறிமயா Trillium Foundation மற்றும் PPL Aquatic Fitness & Spa 

Group ஆகியவற்றின் நிதியுதவி மூலம் நலடபெற்று வருகின்றது. 

 

சமூகத்தவர்களின் மதலவக்மகற்ெ Lifesaving Society ஆனது அண்லமயில் குடும்ெ உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் 

(Family Swim to Survive) திட்டத்லத ஆரம்பித்துள்ளது. இதில் ெங்கு ெற்றுெவர்கள் குடும்ெமாக தமது நீச்சல் 
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திறன்கலள வளர்த்துக்பகாள்ள முடியும். ஒன்ராறிமயாவிலுள்ள கணிசமான மாநகரசலெகள் இந்த புதிய 

திட்டத்லத வழங்குகின்றன. 

 

ஒன்ராறிமயா Trillium Foundation இன் நிதியுதவியில் மமற்பகாள்ளப்ெடும் ஆய்வின் மூலம் பெறப்ெடும் 

முடிவுகளால், சமூகத்திற்குத் மதலவயான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் பதாடர்ொடல்கள் 

முன்மனற்றப்ெடுவதுடன், அலனத்து கமனடியர்களும் நீரில் ொதுகாப்ொக இருப்ெதும் 

உறுதிப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

 

ஆய்ட ப் ெற்றிய தக ல் 

 

கனடாவில் பிறந்த மற்றும் புதிதாக குடிபெயர்ந்த கனடாச் சிறார்களின் நீச்சல் மற்றும் நீர் ொதுகாப்பு 

பதாடர்ொன அணுகுமுலற மற்றும் நடத்லதகலள விளங்கிபகாள்வதற்காக "கனடாவில் சிறார்களின் நீச்சல் 

மற்றும் நீர் ொதுகாப்பில் இனங்களின் பசல்வாக்கு" எனும் புதிய ஆய்வு Lifesaving Society இனால் 

மமற்பகாள்ளப்ெட்டது. இந்த ஆய்வுக்கு ெதிலளித்தவர்கள் கனடாவில் பிறந்தவர்களும் மற்றும் கனடாவில் 

பிறக்காத சீனர்கள், பதற்காசிய சமூகத்தவர்கள், பதன்கிழக்கு ஆசியர்கள், மத்திய கிழக்கு நாட்டினர் மற்றும் 

முஸ்லீம் சமூகத்தவர்கலள உள்ளடக்கியது. 

 

ஆய்வின் மநாக்கங்கள்: 

 கனடாவில் பிறந்த மற்றும் கனடாவிற்கு புதிதாக குடிமயறிய சிறார்களின் நீர் பதாடர்ொன 

பொழுதுமொக்கு    பசயற்ொடுகள் மற்றும் நீச்சல் பதாடர்ொன திறன்கள் மற்றும் நடத்லதகலள 

அளவிடுவது 

 கனடாவில் பிறந்த மற்றும் கனடாவிற்கு புதிதாக குடிமயறிய சிறார்களின் நீச்சல், நீர் ொதுகாப்பு, 

சுதந்திரம் மற்றும் துணிவு பதாடர்ொன நடத்லதகலள விளங்கிக் பகாள்ளல் 

 கனடாவில் பிறந்த மற்றும் கனடாவிற்கு புதிதாக குடிமயறிய சிறார்கள் நீச்சல் கற்றுக்பகாள்வது 

மற்றும் நீச்சல் ெயிற்சிகலள மமற்பகாள்வதிலுள்ள தலடகலள தீர்மானித்தல் 

 சிறார்கலள நீச்சல் கற்றுக் பகாள்ள உந்தும் காரணிகலளயும், எவ்வாறு தகவல் பதாடர்ொடல் மூலம் 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல்+ (Swim to Survive+) ெயிற்சியின் மூலம் அவர்கள் நீச்சல் திறன்கலள 

வளர்த்துக்பகாள்ள ஆர்வத்லத தூண்டலாம் எனவும் தீர்மானித்தல் 

 

மார்ச் 29, 2016 முதல் ஏப்ரல் 18, 2016 வலர திரட்டப்ெட்ட தகவல்கலளக் பகாண்டு இந்த ஆய்வு 

மமற்பகாள்ளப்ெட்டது. கனடாவில் வசிக்கும் 11 முதல் 14 வயதுள்ள 657 மெரின் கருத்து மாதிரிகள் இதில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டன. இந்த பமாத்த எண்ணிக்லக - கனடாவில் பிறந்த 297 மெர் மற்றும் பவளிநாடுகளில் 

பிறந்த 360 மெலரயும் உள்ளடக்கியது. இந்த பசய்திக் குறிப்பில் இவர்கள் "கனடாவின் புதிய சிறார்கள்" என 

குறிப்பிடப்ெடுகிறார்கள். (297 மெலர மாதிரிகளாகக் பகாண்டு மமற்பகாள்ளப்ெடும் நிகழ்தகவு ஆய்வின் 

முடிவுகள் 20 இல் 19 தடலவகள் +/- 5.69 சதவீத வித்தியாசத்திற்குள் அலமந்திருக்கும். 360 மெலர 

மாதிரிகளாகக் பகாண்டு மமற்பகாள்ளப்ெடும் நிகழ்தகவு ஆய்வின் முடிவுகள் 20 இல் 19 தடலவகள் +/- 5.17 

சதவீத வித்தியாசத்திற்குள் அலமந்திருக்கும்). 

 

இந்த ஆய்வு Lifesaving Society சார்பில் Gadd Research and McCullough Associates இனால் மமற்பகாள்ளப்ெட்டது. 

Gadd Research 1989 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்ெட்ட பராபறான்மடாலவச் மசர்ந்த சந்லதப்ெடுத்தல் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனமாகும். நுகர்மவாரின் நடவடிக்லககள் மற்றும் அணுகுமுலறகளில்  ெண்பு வலக மற்றும் அளவு 

சார்ந்த ஆழமான ஆராய்ச்சியில் இந்த நிறுவனம் நிபுணத்துவம் பெற்றது. 

 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் நிகழ்ச்சிகடளப் ெற்றி 

 

உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் (Swim to Survive) 3ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குரிய நிகழ்ச்சியாகும். இதில் வரிலசயாக 

மூன்று அடிப்ெலட திறலமகள் கற்றுக் பகாடுக்கப்ெடுகின்றன. ஆழமான நீரில் சுழலுதல்(Roll into deep water), 

ஒரு நிமிடத்திற்கு கால்கலள நீரின் கீழ் அடித்தெடி மிதத்தல் (Treading), 50 மீற்றருக்கு நீந்துதல். 

(புள்ளிவிெரங்களின் ெடி நீரில் மூழ்கும் பெரும்ொலானவர்களின் எண்ணிக்லக கலரயிலிருந்மதா அல்லது 

ொதுகாப்ொன ெகுதியிலிருந்மதா 15 மீற்றருக்கும் குலறவான பிரமதசத்திமலமய இடம்பெறுகிறது). 7 ஆம் 

வகுப்பு மாணவர்களுக்குரிய  உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல்+ (Swim to Survive+) நிகழ்ச்சியானது உயிர் காப்பிற்கான 

நீச்சல் (Swim to Survive) நிகழ்ச்சியில் ெயிற்றுவிக்கப்ெட்ட திறன்களிலிருந்து உருவாக்கப்ெட்டுள்ளமதாடு நிஜ 

வாழ்க்லக சூழ்நிலலகளில் தம்லம எப்ெடி ஈடுெடுத்துவது என்ெது ெற்றியும் கற்றுத்தருகின்றது.  

 

அத்துடன்   குடும்ெ உயிர் காப்பிற்கான நீச்சல் (Family Swim to Survive) ெயிற்சிகள், குடும்ெமாக ெயில்வதற்கான 

சந்தர்ப்ெத்லத வழங்குகின்றன. இந்தத் திட்டத்தில் ெங்குெற்றுெவர்கள் தமது ஆலடகளுடமனமய 

நீந்துவதற்கான ஆற்றலல கற்றுக்பகாள்ளவும் எவ்வாறு நண்ெபராருவருக்கு ெத்திரமாக உதவி பசய்வது 
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ெற்றியும் அறிந்து பகாள்வார்கள். ஆர்வமுள்ளவர்கள் தமது பிரமதச நீச்சல் ெயிற்சி தடாகத்லத பதாடர்பு 

பகாள்ளலாம் அல்லது www.lifesavingsociety.com எனும் வலலத்தள முகவரிக்குச் பசன்று மமலதிக தகவல்கலளப் 

பெற்றுக்பகாள்ளலாம். 

 

 The Lifesaving Society ஐப் ெற்றி 

 

The Lifesaving Society ஆனது நீரில் மூழ்குவலதத் தடுக்கும் நிகழ்ச்சிகள், பொருட்கள் மற்றும் மசலவகலள 

வழங்கும் முழுலமயான மசலவ நிறுவனமாகும். நாம் எமது ெயிற்சி வகுப்புகளான Water Smart® பொதுக் 

கல்வி, நீரில் மூழ்குவலதத் தடுக்கும் ஆய்வுகள், நீர் காப்பு முகாலமத்துவம் மற்றும் உயிர் காப்பு விலளயாட்டு 

மூலமாக உயிர்கலளக் காப்ொற்றுவமதாடு மட்டுமல்லாமல் நீர் சம்ெந்தமான காயங்கள் ஏற்ெடாமலும் 

தடுக்கின்மறாம். ஒவ்பவாரு வருடமும் இந்த கழகத்தில் 1,000,000 ற்கும் மமற்ெட்ட கமனடியர்கள் நீச்சல், உயிர் 

காப்பு, உயிர் ொதுகாப்பு மற்றும் தலலமத்துவ திட்டங்களில்  ெங்கு பெறுகிறார்கள். மமலதிக தகவல்களுக்கு , 

www.lifesavingsociety.com  எனும் வலலத்தளத்திற்குச் பசல்லவும். 

 

*** 
 

மநர்முகத் மதர்பவான்றிற்கு அல்லது மமலதிக தகவல்களுக்கு: 

Angel Tian 
Focus Communications Inc. 
Office: 905-305-0308 x 215 
Cell: 647-988-9186 
angelt@focuscomms.com  
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