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مدرسه فرزندتان در برنامه  Swim to Survive® Plusجامعه نجات غريق که در محل مدرسه برگزار
میشود ،شرکت کرده است Swim to Survive+ .متکی بر آموزشھای ارائه شده در برنامه
® Swim to Surviveپايه  ٣است که بر سه مھارت اساسی الزم برای زنده ماندن در صورت سقوط ناگھانی در
آب عميق متمرکز است:
غلت خوردن درون آب عميق ،حرکت دادن پا در آب به مدت  ١دقيقه و شنا کردن در مسافت  ۵٠متر.
 Swim to Survive+مھارتھای الزم برای زنده ماندن در موقعيتھای آبی واقعی مربوط به آب و
کمکرسانی بیخطر به دوستان را آموزش میدھد .در اين دوره مھارت تصميمگيری مناسب برای کمکرسانی به
ديگران و سالم ماندن در آب آموزش داده میشود.
اين برنامه  ٣قسمت دارد،
 .١اجرای اقدامات استاندارد  Swim to Surviveدر حالتی که فرد لباس به تن دارد
 .٢کمکرسانی بیخطر به افراد درون آب عميق
 .٣شنا برای حفظ تناسب اندام
 Swim to Survive+در واکنش به کاھش زمان آموزش شنا در ساعات درسی مدارس ابتدايی تدوين شد .جامعه
نجات غريق میداند که بسياری از کودکان از فرصت آشنايی با فن شنا بھرهمند نمیشوند و آموزش شنا برای زنده
ماندن گام نخست حفظ سالمت در داخل آب است.
اگر با برنامهھای ما آشنا نيستيد ،بھتر است ويدئوی  Swim to Surviveدر  YouTubeرا تماشا کنيد .اين
ويدئو را میتوانيد در نشانی  http://www.youtube.com/user/OntarioLifesavingبيابيد .اين ويدئو
دانشآموزان پايه  ٣را در حال يادگيری مھارتھای  Swim to Surviveنشان میدھد .اين ويدئو را میتوانيد به
 ٨زبان مختلف ببينيد +Swim to Survive .متکی بر اين برنامه است.
اجازهنامه پيوست را امضا کنيد .از فرزندتان خواسته خواھد شد که لباس با خود به استخر بياورد .مطمئن شويد که
لباس فرزندتان از قابليت خيس شدن برخوردار است .دانشآموز بايد يک لباس باالتنه )ترجيحا ً آستين-بلند( و يک
لباس پايينتنه )ساق ،شلوار پيژامه ،شلوار عرقگير و (...با خود بياورد.
برای کسب اطالعات بيشتر يا مطرح کردن پرسش درباره اين برنامه آموزش نجات مستقيما ً با شماره
 ۴١۶-۴٩٠-٨٨۴۴يا نشانی الکترونيکی  lorig@lifeguarding.comتماس بگيريد.
با احترام،

لوری گروز )(Lori Groves
مدير برنامهھای Swim to Survive

شماره ثبت خيريه10809 7270 :
R0001
400 Consumers Road
Toronto, Ontario M2J 1P8
Canada
تلفن ۴١۶-۴٩٠-٨٨۴۴ :نمابر۴١۶-۴٩٠-٨٧۴۴ :

ايميلexperts@lifeguarding.com :
www.lifesavingsociety.com

