
  

  

  سرپرست گرامی،/والدين

  . انجمن نجات غريق را در مدرسه به پايان رسانده است ®Swim to Surviveفرزند شما اخيراً برنامه 

را در آب عميق می افتد طور ناگھانی برای زنده ماندن کسی که به الزم سه مھارت اساسی  Swim to Surviveبرنامۀ 
  .آموزش می دھد

      اين برنامه جايگزين دروس شنای سنتی . يک گام مھم برای ايمن ماندن در کنار آب است Swim to Surviveبرنامۀ 
  .نمی باشد

که حاوی جزييات سطح توانايی او در مھارتھای زير می باشد را دريافت کرده  Swim to Surviveفرزند شما گواھينامۀ 
  :است
 می تواند در آب عميق غلت بزند 
  در آب پا بزند دقيقه 1می تواند به مدت 
  متر شنا کند______ می تواند 
  استانداردSwim to Survive مھارت متوالی مداوم 3( را کسب کرده است( 
  استانداردSwim to Survive را کسب نکرده است 

  

کودکان را تشويق می کند تا فن شنا را فراتر از اين  تمام، انجمن نجات غريق ظر از سطح قيد شده روی گواھينامهصرف ن
برای اطالع از نحوه و محل ثبت نام برای دروس شنا در ناحيه خود، پشت گواھينامۀ لطفاً . استاندارد حداقل فرا بگيرند
  .فرزندتان را مطالعه کنيد

     بسياری از استخرھا کمکھای مالی برای خانواده ھای واجد شرايط ارائه می کنند تا آنھا بتوانند دسترسی بيشتری به 
  .برای اطالعات بيشتر با استخر ناحيه خود تماس بگيريد. برنامه ھای شنا داشته باشند

  .سپاسگزار خواھيم شدمی توانيد اين برنامه را به صورت آنالين ارزيابی کنيد و از دريافت نظرات شما 

در تارنمای  Swim to Surviveصفحه وب در  ”Parent Materials“برای دسترسی به فرم ارزيابی برنامه، لطفاً از بخش 
  .بازديد کنيد www.lifesavingsociety.comانجمن نجات غريق به آدرس 

-416اگر دربارۀ اين برنامۀ آموزشی برای زنده ماندن به اطالعات بيشتری نياز داريد يا ھرگونه پرسشی داريد، لطفاً با شماره تلفن 
  .ايميل بفرستيد sindyp@lifeguarding.comمن به صورت مستقيم تماس بگيريد يا به نشانی پست الکترونيکی من با  490-8844
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