
 
அன் ள்ள ெபற்ேறார்/பா காவல க்கு, 
 
பாடசாைலயில், ைலஃப் ேசவிங் ெசாைசட் யின் Swim to Survive® (ஸ்விம்  சர்ைவவ் ) திட்டத்தில் உங்கள் பிள்ைளயின் வகுப்  
கலந் ெகாள்கிற .  எதிர்பாராமல் ஆழமான நீ க்குள் விழேநர்ந்தால், உயிர் பிைழக்கத் ேதைவயான ன்  க்கியமான 
திறைமக க்கான பயிற்சிைய Swim to Survive வழங்குகிற .  உங்கள் பிள்ைள பின் வ வனவற்ைற கற் க்ெகாள் ம்:  

 ஆழமான நீ க்குள் உ ண்  வி தல் (ேரால்)  
 1 நிமிடத்திற்கு தண்ணீாில் ைக கால்கைள அ த்தல் (ட்ெரட்) 
 50 மீட்டர்க க்கு நீந் தல் (ஸ்விம்). 

 
Swim to Survive, 3 ஆம் வகுப்  மாணவர்க க்கான திட்டமாகும்.  இத் திட்டத்தில் ன்  பாகங்கள் இ க்கின்றன. 

1. நீ க்குள் நடக்கும் 3 நீச்சல் வகுப் கள், 3 திறைமகைள கற் க்ெகா த்தல் (ஒ  ெதாடர் வாிைசயாக உ ண்  வி தல், ைக 
கால்கைள அ த்தல் மற் ம் நீந் தல்) 

2. ஒன்டாாிேயா பாடத்திட்டத் டன் ெதாடர்பான வகுப்பைறயில் நடக்கும் 3 நீர் பா காப் ப் பாடங்கள்.  
3. Swim to Survive  திட்டம் பற்றிய ெபற்ேறார்க க்கான தகவல். 

 
ஒன்டாாிேயாவின் 3 ஆம் வகுப் ப் பிள்ைளகள், எதிர்பாரா விதமாக ஆழமான நீ க்குள் விழ ேநாிட்டால் உயிர் தப் வதற்கான 
அ ப்பைடத் திறைமகைளக் கற் க்ெகாள்வதற்காக Swim to Survive திட்டம் உ வாக்கப்பட் ள்ல .  நீச்சல் கற் க்ெகாள்வ  எல்லாப் 
பிள்ைளக க்கும் பலனளிக்கும் ஒ  அ ப்பைடத் திறைம; இ ப்பி ம், பாடசாைலக்கு உள்ேள ம் அல்ல  ெவளிேய ம், நீச்சல் 
கற் க்ெகாள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் பல பிள்ைளக க்கு கிைடக்கா  ேபாகலாம்.  இதன் விைளவாக உயிர் பிைழக்கும் திறைமகைளக் 
கற் க்ெகாள்ள க்கியத் வம் ெகா ப்பேதா , எல்லாவித திறைமகைள ம் அ சாிக்கக்கூ ய விதத்தில் இத் திட்டம் 
வ வைமக்கப்பட் ள்ள .  
தண்ணீ க்க கில் பா காப்பாக இ க்க Swim to Survive க்கியமான ஒ  ப ெயன த ைலஃப் ேசவிங் ெசாைசட்  நம் கிற .  
கனடாவின் ஒவ்ெவா  பிள்ைள ம்   Swim to Survive தராதரத்ைத எட் னால் தண்ணீாில் ழ்கிப்ேபாகும் பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக 
பாதியாக குைறக்கப்ப ெமன நாங்கள் நம் கிேறாம்.  ஒன்டாாிேயாவின் கல்வி அைமச்சு இந்த ன்ென ப்ைப ஆதாித் , இந்தத் 
திட்டத்ைத 3 ஆம் வகுப் ப் பிள்ைளக க்கு வழங்குவதற்கு த ைலஃப் ேசவிங் ெசாைசட் க்கு நிதி உதவி அளித் ள்ள .     
 
இத் திட்டத்தில் பங்குெகாள்ள உங்கள் பிள்ைளயின் பாடசாைல ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள .  தண்ணீ க்குள் நடத்தப்ப ம் ன் , ஒ  
மணிேநர வகுப் க க்காக மாணவர்க ம் அவர்களின் ஆசிாியர்க ம் உள் ர் நீர்த் தடாகம் ஒன்றிற்கு பயணிப்பார்கள்.   
 

பில் திய Swim to Survive ேயாைவ கா ம்ப  நான் உங்கைள உற்சாகப்ப த் கிேறன். இைத  
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving இல் காணலாம்.  இந்த ேயா 3 ஆம் வகுப்  பிள்ைளகள் Swim to Survive 
திறைமகைள கற் க்ெகாள்வைத காட் கிற .  இந்த ேயா 8 ெமாழிகளில் கிைடக்கும்.  
 
இந்த, உயிர் பிைழப்பதற்கான பயிற்சித் திட்டம் பற்றிய ேமலதிக தகவல் அல்ல  ேகள்விகள் உங்க க்கு இ ந்தால் 416-490-8844 என்ற 
இலக்கத்தில் என்ைனத் ெதாடர் ெகாள்ள தயங்கேவண்டாம் அல்ல  sindyp@lifeguarding.com க்கு ஈெமயில் அ ப்ப ம். 
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