
  اوليای گرامی،/والدين

جامعه نجات غريق که در محل مدرسه برگزار  Swim to Survive® Plusمدرسه فرزندتان در برنامه 
 ھای ارائه شده در برنامه  متکی بر آموزش  +Swim to Survive.شود، شرکت کرده است می

Swim to Survive®  است که بر سه مھارت اساسی الزم برای زنده ماندن در صورت سقوط ناگھانی در  ٣پايه
  :آب عميق متمرکز است

  .متر ۵٠در مسافت  شنا کردندقيقه و  ١در آب به مدت  حرکت دادن پادرون آب عميق،  غلت خوردن 

Swim to Survive+ و  مربوط به آبھای آبی واقعی  ھای الزم برای زنده ماندن در موقعيت مھارت
رسانی به  گيری مناسب برای کمک در اين دوره مھارت تصميم. دھد خطر به دوستان را آموزش می رسانی بی کمک

  .شود ديگران و سالم ماندن در آب آموزش داده می

  قسمت دارد، ٣اين برنامه 

  در حالتی که فرد لباس به تن دارد Swim to Surviveاجرای اقدامات استاندارد  .١

  خطر به افراد درون آب عميق رسانی بی کمک .٢

  حفظ تناسب اندام یبراشنا  .٣

Swim to Survive+ جامعه . در واکنش به کاھش زمان آموزش شنا در ساعات درسی مدارس ابتدايی تدوين شد
شوند و آموزش شنا برای زنده  نمی مند بھرهداند که بسياری از کودکان از فرصت آشنايی با فن شنا  نجات غريق می

  .حفظ سالمت در داخل آب است نخستماندن گام 

اين . را تماشا کنيد YouTubeدر  Swim to Surviveويدئوی تر است ھای ما آشنا نيستيد، بھ اگر با برنامه
اين ويدئو . بيابيد http://www.youtube.com/user/OntarioLifesavingتوانيد در نشانی  ويدئو را می

توانيد به  اين ويدئو را می. دھد نشان می Swim to Surviveای ھ را در حال يادگيری مھارت ٣آموزان پايه  دانش
  .متکی بر اين برنامه است+ Swim to Survive. زبان مختلف ببينيد ٨

مطمئن شويد که . با خود به استخر بياورداز فرزندتان خواسته خواھد شد که لباس . نامه پيوست را امضا کنيد اجازه
و يک ) بلند-ترجيحاً آستين(آموز بايد يک لباس باالتنه  دانش. ت خيس شدن برخوردار استفرزندتان از قابليلباس 

  .با خود بياورد...) گير و ساق، شلوار پيژامه، شلوار عرق(تنه  لباس پايين

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

 با احترام،

 
  )Lori Groves(لوری گروز 
  Swim to Surviveھای  مدير برنامه
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