محترم والدين /سرپرست،

اونٹيريو

آپ کے بچے کا اسکول الئف سيونگ سوسائٹی کے  Swim to Survive® Plusپروگرام ميں حصہ لے رہا ہے۔
 +Swim to Surviveکی تربيت گريڈ  3کے طلبہ کو فراہم کی جاتی ہے۔ ® Swim to Surviveپروگرام جس ميں تين
الزمی مہارتوں پر توجہ دی جاتی ہے جو گہرے پانی ميں غير متوقع طور پر گرنے کی صورت ميں درکار ہوتی ہيں:
گہرے پانی ميں اتريں –  1منٹ کے ليے پانی ميں کھڑے رہيں اور  50ميٹر تک تيراکی کريں۔
 Swim to Survive+کا پروگرام حقيقی زندگی ميں پانی ميں گرنے کی صورت ميں زندگی بچانے اور کسی دوست
کی محفوظ طريقے سے معاونت کے ليے درکار مہارتيں سکھاتا ہے۔ يہ انہيں پانی ميں محفوظ رہنے ميں مدد دينے کے
ليے بہتر فيصلہ کرنے ميں معاونت فراہم کرتا ہے۔
اس پروگرام کے  3حصے ہيں،
 .1لباس پہن کر  Swim to Surviveکے معيار پر عمل کريں
 .2گہرے پانی ميں گرنے والے کسی دوست کو خطرے ميں ڈالے بغير مدد کريں
 .3فٹنس تيراکی کورس مکمل کريں
 Swim to Survive+پروگرام کو سکول کے اوقات کے دوران ابتدائی سکول کے بچوں کے ليے تيراکی ہدايات کو کم
کرنے کے اقدام کے طور پر تيار کيا گيا ہے۔ الئف سيونگ سوسائٹی کو معلوم ہے کہ بہت سے بچوں کو تيراکی سيکھنے
کا موقع نہيں ملتا اور پانی ميں محفوظ رہنے کے ليے تيراکی کی ہدايات سب سے اہم اولين اقدام ہوتا ہے۔
اگر آپ ہمارے پروگراموں سے نا واقف ہيں تو ميں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ  YouTubeپر ہماری
 Swim to Surviveويڈيو مالحظہ کريں۔ آپ اس ربط پر http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving
اسے مالحظہ کر سکتے ہيں۔ يہ ويڈيو گريڈ  3کے طالب علموں کی عمومی کالس دکھاتی ہے جو  Swim to Surviveکی
مہارتيں سيکھ رہے ہيں۔ يہ ويڈيو  8مختلف زبانوں ميں دستياب ہے۔  Swim to Survive+اس پروگرام پر مبنی ہے۔
براه مہربانی منسلکہ اجازت کے فارم پر دستخط کريں۔ آپ کے بچے سے پول پر کپڑے النے کے ليے کہا جائے گا۔ براه کرم اس
بازووں واال(
بات کو ياد رکھيں کہ بچے جو کپڑے الئيں گے ،وه گيلے ہو سکتے ہيں۔ انہيں ايک اوپر لينے واال کپڑا )ترجيحا ً لمبے
ٔ
اور ايک جوڑی پتلون )ليگنگ ،پاجامہ پتلون ،پسينہ پتلون ،وغيره( النا چاہيے۔
اگر آپ کو مزيد معلومات کی ضرورت ہے يا اس تربيتی پروگرام کے بارے ميں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہيں تو براه کرم
مجھ سے براه راست  416-490-8844پر کال يا  lorig@lifeguarding.comپر ای ميل کرنے ميں ہچکچاہٹ
محسوس نہ کريں۔
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