F I T N E S S
& HEALTH SPA PRODUCTS

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.lifesavingsociety.com ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਓ। ਸਵਿਮ ਟੂ
ਸਰਵਾਈਵ+ ਸਧਾਰਨ ਤੈਰਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

F I T N E S S
& HEALTH SPA PRODUCTS

PUNJABI

ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਪਲੱਸ ਅਸਲ ਜ਼ਿਦਗੀ ਵਿੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ
ਮਿੱ ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ
ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਸਵਿਸ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ:

• ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਮਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਗਹਿਰੇ
ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ – 1 ਮਿੰ ਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ/ਖੜ੍ਹੀ
ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਰਨਾ – 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱ ਕ ਤੈਰਨਾ),

• ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗੇ ਮਿੱ ਤਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

• ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਤੈਰਾਕੀ (ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਵਿਮ) ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ।

ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਰ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ –
ਗੈਰ-ਤੈਰਾਕ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੈਰਾਕ ਸਮਾਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਤੈਰਾਕੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਬਚਾਵ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਸਿੱ ਖਣਗੇ।

ਰੈੱਨ ਜੋਹਨਸਟਨ ਵੱ ਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ

ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ
ਡਿੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਬਾਥਿੰ ਗ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ – ਕੱ ਪੜੇ
ਪਹਿਣ ਕੇ ਤੈਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬਾਥਿੰ ਗ ਸੂਟ ਪਹਿਣ ਕੇ ਤੈਰਨ
ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਤੈਰਾਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱ ਚ ਪਏ
ਮਿੱ ਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ (ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹੋ),
• ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ 911 ‘ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ),

• ਕਿਸੇ ਮਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਗੱ ਲ ਕਰੋ,
ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੋ)।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

