
 

 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਜੀ, 
 
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈਫ-ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ Swim to Survive® ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। Swim to 

Survive ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਸੱਖੇਗਾ:  

 ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਰੋਲ ਕਰਨਾ  
 1 ਿਮੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ  
 50 ਮੀਟਰ ਤੈਰਨਾ। 

 
Swim to Survive ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹ।ੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸੇ ਹਨ: 

1. ਪਾਣੀ-ਿਵਚਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਾਠ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚ 3 ਮਹਾਰਤਾਂ (ਰੌਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ) ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ 
ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਿਸੱਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 

2. ਓਨਟਾਿਰਓ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ-ਿਵਚਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ 3 ਪਾਠ 

3. Swim to Survive ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
Swim to Survive ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਤੈਰਾਕੀ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੂਲ ਮਹਾਰਤਾਂ ਿਸੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਣ। 
ਤੈਰਾਕੀ ਿਸੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਿਵਚ 
ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ Swim to Survive ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ Swim to Survive ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ 
ਡੁੱ ਬਣ ਦੀਆਂ ਸਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪਿਹਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ 
ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਜਾਣਗੇ।  
 
ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਯ-ੂਿਟਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ Swim to Survive ਵੀਿਡਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵੀਿਡਓ ਿਵਚ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਾਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੈਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਿਡਓ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਮੈਨੰੂ 416-490-8844 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ sindyp@lifeguarding.com ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। 
 
 
ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ, 
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