அன்பார்ந்த பபற்ற ார்களுக்கு / பாதுகாவலர்களுக்கு,
ஓண்டாரிறயா

உங்கள் பிள்ளை பள்ைியில் உயிர்காக்கும் சங்கத்தின் ஸ்விம் டு

சர்வவவ்® பிளஸ் திட்டத்தில் பங்றகற் ிருக்கி து. ஸ்விம் டு
சர்ளவவ்+ கிறேடூ 3 ஸ்விம் டு சர்ளவவ்® திட்டத்ளத

அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ைது, இது ஆழமான
தண்ணரில்
ீ
எதிர்பாேத விதமாக விழும்றபாது தப்பிப்
பிளழப்பதற்குத் றதளவயான மூன்று அத்தியாவசியத் தி ன்கைின்
மீ து கவனம் பசலுத்துகி து:

தண்ணருக்குள்
ீ
ஆழமான இடத்தில் பல்டியடித்தல், 1 நிமிடத்திற்கு
தண்ணரில்
ீ
நடத்தல் மற்றும் 50 மீ ட்டர்களுக்கு நீச்சலடித்தல்.

ஸ்விம் டு சர்ளவவ்+ ஆனது நிஜ வாழ்க்ளகயில் நீர்நிளலச்

சூழல்கைில் தப்பிப் பிளழப்பதற்கும் ஒரு நண்பருக்குப் பாதுகாப்பாக
உதவுவதற்கும் றதளவப்படுகின்

தி ன்களைக்

கற்றுக்பகாடுக்கி து. இது, தண்ண ீரில் அவர்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்க உதவுவதற்கு சி ப்பான முடிபவடுப்பதற்குத்
துளணபுரிகி து.
திட்டத்தில் 3 பாகங்கள் இருக்கின் ன,
1. ஆளட அணிந்திருக்கும்றபாது ஸ்விம் டு சர்ளவவ்
தேநிளலளயச் பசயல்படுத்துதல்
2. ஆழமான தண்ணருக்குள்
ீ
விழுந்துவிட்ட ஒரு நண்பர்
ஆபத்தில் சிக்கிக்பகாள்ைாமலிருக்க உதவுதல்
3. உடற்தகுதி நீச்சளல முடித்தல்
ஸ்விம் டு சர்ளவவ்+ திட்டம் பள்ைி பசயல்படும் றநேங்கைின்
றபாது பதாடக்கப்பள்ைிப் பிள்ளைகளுக்கு நீச்சலுக்கான
அ ிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுவளதக் குள ப்பதற்காக

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. பல பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நீந்துவது எனக்
கற்றுக்பகாள்வதற்குக் கூட வாய்ப்புக் கிளடப்பதில்ளல

என்பளதயும், தப்பிப்பிளழப்பதற்கான நீச்சல் பயிற்சி என்பது

தண்ணரில்
ீ
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்குத் றதளவயான முக்கியமான

முதல் படி என்பளதயும் உயிர்காக்கும் சங்கம் அ ிந்திருக்கி து.

எங்களுளடய திட்டங்களைப் பற் ி உங்களுக்குத் பதரியாவிட்டால்

யூடியூபில் உள்ள எங்களுவடய ஸ்விம் டு சர்வவவ்
வடியயோவவப்
ீ
பார்க்குமாறு நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிற ன்.
நீங்கள் அளத http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving என்

வளலத்தை இளணப்பில் காணலாம். இந்த வடிறயா
ீ
கு ிப்பிட்ட
கிறேடு 3 வகுப்ளபச் றசர்ந்த மாணவர்கள் ஸ்விம் டு சர்ளவவ்
தி ன்களைக் கற்றுக்பகாள்வளதக் காண்பிக்கி து. இது 8

பமாழிகைில் கிளடக்கி து. ஸ்விம் டு சர்ளவவ்+ இத்திட்டத்தின்
அடிப்பளடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

தயவுபசய்து இத்துடன் இளணக்கப்பட்டுள்ை அனுமதிப் படிவத்தில்
ளகபயாப்பமிடவும். குைத்துக்கு ஆளடகளைக் பகாண்டுவருமாறு

உங்கள் பிள்ளை றகட்டுக்பகாள்ைப்படும். அவர்கள் பகாண்டுவரும்

ஆளட ஈேமாகலாம் என்பளத தயவுபசய்து பதரிந்துபகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் ஒரு றமலாளடளயயும் (நீைமான ளக பகாண்ட ஆளட
விரும்பத்தக்கது), கால்சட்ளடளயயும் (பலக்கிங்ஸ், ளபஜாமா
றபண்ட்ஸ், ஸ்பவட் றபண்ட்ஸ் றபான் ளவ) பகாண்டுவே
றவண்டும்.

உங்களுக்குக் கூடுதலான தகவல்கள் றதளவப்பட்டாறலா அல்லது
இந்த உயிர்காப்புப் பயிற்சித் திட்டம் பற் ி உங்களுக்கு ஏதாவது
றகள்விகள் இருந்தாறலா, தயவுபசய்து 416-490-8844 என்

எண்ணில்

தயங்காமல் என்ளன றநேடியாகத் பதாடர்புபகாள்ளுங்கள் அல்லது
lorig@lifeguarding.com என்

முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

தங்கள் உண்ளமயுள்ை,
பதிவுபபற்

றலாரி க்ரூவ்ஸ் (Lori Groves)
ஸ்விம் டு சர்ளவவ்
திட்டங்களுக்கான றமலாைர்

அ க்கட்டளை எண் 10809 7270 R0001

400 Consumers Road
Toronto, Ontario M2J 1P8

Canada

ததோவலயபசி: 416-490-8844 ததோவலநகல்: 416-490-8766
மின்னஞ்சல்: experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

