
  اوليای گرامی،/والدين

را در مدرسه به  جامعه نجات غريق Swim to Survive® Plusفرزند شما به تازگی دوره آموزشی برنامه 
  .پايان رسانده است

Swim to Survive+ رسانی  و کمک مربوط به آبھای واقعی  ھای الزم برای زنده ماندن در موقعيت مھارت
البته اين . برای زنده ماندن در آب نقش مھمی دارد +Swim to Survive .دھد خطر به دوستان را آموزش می بی

  .ھای سنتی شنا شود دوره قرار نيست جايگزين آموزش

  .اوی اطالعات مربوط به سطح توانايی او داده خواھد شدح +Swim to Surviveبه فرزندتان کارت 

 دارای توانايی غلت خوردن درون آب عميق در حالت دارای لباس  

  دقيقه در حالت دارای لباس 1دارای توانايی حرکت دادن پا در آب به مدت  

  متر در حالت دارای لباس ۵٠دارای توانايی شنا به مسافت  

  اقدامات استانداردبرخوردار از توانايی اجرای Swim to Survive+ در حالت دارای لباس  

 برای نجات دادن دوستان دچار مشکل(رسانی  کسب مھارت کمک(  

  برای حفظ تناسب اندامکسب مھارت شنا  

کند که فن شنا را  کودکان درخواست می ھمهنظر از سطح مندرج بر روی کارت، جامعه نجات غريق از  صرف
ھای آموزش شنا در  خواھيم که فرزندتان را در دوره از شما می. فراتر از استانداردھای حداقلی اين دوره بياموزند

سطح آموزش پيشنھادی . استخر محل خود ثبت نام کنيد و سطح ايمنی فرزندتان در داخل و اطراف آب را ارتقا دھيد
  .رت فرزندتان درج شده استبعدی در پشت کا

برای کسب اطالعات بيشتر با . اند ھای نيازمند تسھيالت مالی در نظر گرفته بسياری از استخرھا برای خانواده
  .استخر محل خود تماس بگيريد

برای دسترسی . کنيم ھای سازنده شما استقبال می از ديدگاه. ابزار ارزيابی برنامه به صورت آنالين در دسترس است
سايت  در وب Swim to Survive Plusدر صفحه ) منابع( «Resources»به اين ابزار ارزيابی، به بخش 

  .مراجعه کنيد www.lifesavingsociety.comجامعه نجات غريق به نشانی 

 مه آموزش نجات مستقيماً با برای کسب اطالعات بيشتر يا مطرح کردن پرسش درباره اين برنا
  .تماس بگيريد lorig@lifeguarding.comيا نشانی الکترونيکی  ۴١۶- ۴٩٠-٨٨۴۴ شماره 

  با احترام،

  )Lori Groves(لوری گروز 
  Swim to Surviveھای  مدير برنامه

اونتاريو   

  7270 10809: شماره ثبت خيريه
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