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پروگرام کو سکول  Swim to Survive® Plusآپ کے بچے نے حال ہی ميں الئف سيونگ سوسائٹی کے 
  ميں مکمل کيا ہے۔

Swim to Survive+  کا پروگرام حقيقی زندگی ميں پانی ميں گرنے کی صورت ميں زندگی بچانے اور کسی
پانی ميں  +Swim to Survive دوست کی محفوظ طريقے سے معاونت کے ليے درکار مہارتيں سکھاتا ہے۔

  محفوظ رہنے کے ليے اہم ہے۔ اس سے مراد روايتی تيراکی کی تربيت کو بدلنا نہيں ہے۔

  کارڈ ملے گا جس ميں اس کی صالحيت کے درجہ کی تفصيل ہو گی۔ +Swim to Surviveآپ کے بچے کو 

 کپڑے پہن کر گہرے پانی ميں اتر سکتا ہے  

  منٹ پانی ميں کھڑا ره سکتا ہے 1کپڑے پہن کر  

  ميٹر تير سکتا ہے 50کپڑے پہن کر  

 کپڑے پہن کر Swim to Survive +معيار حاصل کر چکا ہے  

  مصيبت ميں دوست کی مدد کرنا(معاونت  کو مکمل کيا ہے(  

 فٹنس تيراکی  مکمل کر لی ہے  

بچوں کی  تمامکارڈ پر ظاہر کرده درجہ سے قطع نظر، الئف سيونگ سوسائٹی اس کم از کم معيار کے ساتھ 
تيراکی سيکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ميں آپ کی اپنے بچے کو مقامی پول ميں سوئمنگ کی تربيت کے 
ليے رجسٹر کرنے کے ليے حوصلہ افزائی کرتی ہوں تاکہ پانی کے اندر اور ارد گرد آپ کے بچے کی حفاظت 

  بچے کے کارڈ کی پشت کو ديکھيں۔ميں اضافہ ہو سکے۔ تربيت کے سفارش کرده اگلے درجہ کے ليے اپنے 

بہت سے پول ضرورت مند خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرتے ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے اپنے مقامی پول سے 
  رابطہ کريں۔

پروگرام کی جانچ پڑتال آن الئن دستياب ہے اور آپ کی رائے کا انتہائی احترام کيا جائے گا۔ اس جانچ پڑتال تک 
کے ليے براه کرم الئف سيونگ سوسائٹی کی ويب سائٹ  رسائی حاصل کرنے

www.lifesavingsociety.com  پرSwim to Survive Plus  کا " وسائل"ويب صفحے پر ديئے گئے
  مالحظہ کريں۔

اگر آپ کو مزيد معلومات کی ضرورت ہے يا اس تربيتی پروگرام کے بارے ميں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہيں 
پر ای ميل کرنے  lorig@lifeguarding.comپر کال يا  8844-490-416براه راست  تو براه کرم مجھ سے

  ميں ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں۔

  آ پ کی مخلص،

  لوری گرووس
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