
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪ ੱਚ ਸਕੂਲ ਪ ੱਚ ਲਾਈਫਸੇਪ ਿੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਿਾਈਿ ®ਪਲੱਸ 
ਿਰੋਗਰਾਮ ਿੂਰਾ ਕਰ ਪਲਆ ਹੈ। 

ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ + ਅਸਲ ਪ਼ਿਦਗੀ ਪ ੱਚ ਿਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਿਪਰਸਪਿਤੀਆਂ ਪ ੱਚ ਜੀਪ ਤ ਰਪਹਣ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੂਿ ਪ ੱਚ ਪਕਸੇ ਪਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪ ਮ ਟੂ 
ਸਰ ਾਈ + ਿਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਚਪਲਤ ਤੈਰਾਕੀ ਅਪਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾਂ 
ਲੈਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ/ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ/ਬੱਚੀ ਨੂਿੰ  ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਪ ਮ ਟੂ 
ਸਰ ਾਈ + ਕਾਰਡ ਪਮਲੇਗਾ। 

 ਕੱਪੜੇ ਪਵਿਨੇ ਸਮੇਤ ਗਵਿਰੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਘੰੁਮ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ 
 ਕੱਪੜੇ ਪਵਿਨੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਵਮੰਟ ਲਈ ਖੜਹਾ/ਖੜਹੀ ਰਵਿ ਕੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ  
 ਕੱਪੜੇ ਪਵਿਨੇ ਸਮੇਤ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੈਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ 
 ਇਸਨੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਿਾਈਿ+ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਲਆ ਿੈ 
 ਇਸਨੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਠ (ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਮੱਤਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੂਰੇ 

ਕਰ ਲਏ ਿਨ 
 ਇਸਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੈਰਾਕੀ (ਵਿਟਨ ੈੱਸ ਸਵਿਮ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਿੈ 

ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਤਰ  ੱਲ ਪਿਆਨ ਪਦੱਤੇ ਪਬਨਾਂ, ਦੀ ਲਾਈਫਸੇਪ ਿੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ 
ਪਨਮਨਤਮ ਸਤਰ ਤੋਂ  ੱਿ ਦੀ ਤੈਰਾਕੀ ਪਸੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਣੀ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਿਆ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਿੂਲ ਪ ਿੇ ਤੈਰਾਕੀ ਿਾਠਾਂ ਲਈ 
ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਤਰ 
ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਿਾਸਾ ਦੇਿੋ। 

ਕਈ ਿੂਲ ਼ਿਰੂਰਤਮਿੰ ਦ ਿਪਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਰਪਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ 
ਸਿਾਨਕ ਿੂਲ ਪ ਿੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। 

    ਓਨਟਾਰੀਓ 



ਇੱਕ ਿਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਉਿਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਹਮ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਿਹੁਿੰ ਚਣ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫਸੇਪ ਿੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 
www.lifesavingsociety.com ‘ਤੇ ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਿਾਈਿ ਪਲੱਸ  ੈੈੱਬਿੇਜ ਉੱਤੇ “ਸਿੰ ਸਾਿਨ” ‘ਤੇ ਜਾਓ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰ ਾਈ ਲ ਟਰੇਪਨਿੰ ਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰ ਿ ਪ ੱਚ 
ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਪਸੱਿਾ 416-490-8844 ‘ਤੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ 
lorig@lifeguarding.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਕੁਲ ਨਾ ਪਿਿਕੋ। 

ਸੁਿਪਚਿੰ ਤਕ,  

Lori Groves 

ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ  ਿਰੋਗਰਾਮ ਮਨੇਜਰ 
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