
  

 

  سرپرست گرامی،/والدين

 Swim to Surviveبرنامۀ  .شرکت داردانجمن نجات غريق در مدرسه  ®Swim to Survive ۀبرنام درفرزند شما کالس 
فرزند شما ياد  .آموزش می دھدرا در آب عميق می افتد طور ناگھانی برای زنده ماندن کسی که به الزم سه مھارت اساسی 
  :می گيرد که چگونه

  غلت بزند آب عميقدر 
  پا بزنددقيقه در آب  1به مدت 
 50  شنا کند متر 

  

  .اين برنامه سه قسمت دارد. برای دانش آموزان کالس سوم است  Swim to Surviveبرنامۀ 
 )غلت زدن، پا زدن و شنا به صورت متوالی و مداوم(مھارت 3درس شنای در آب، آموزش  3 .1
 آموزش داده می شود و درارتباط با برنامه درسی انتاريو می باشددرس ايمنی در آب که در کالس درس  3 .2
  Swim to Surviveاطالعات والدين دربارۀ برنامۀ  .3

برای دانش آموزان کالس سوم در انتاريو آن بوده که مھارتھای اساسی زنده ماندن را  Swim to Surviveمنظور از تھيۀ برنامۀ 
يادگيری شنا يک مھارت بنيادی است که برای تمام دانش . در آب عميق زنده بمانندگھانی نافرابگيرند و بتوانند در صورت افتادن 

را در يا خارج از چارچوب آموزان سودمند است؛ با اين وجود، بسياری از کودکان ممکن است فرصت استفاده از دروس آموزش شنا 
تمام تواناييھا و در عين حال تقويت مھارتھای ھمسازی برای به ھمين خاطر، اين برنامه . روز آموزشی خود در مدرسه نداشته باشند
  .اساسی برای زنده ماندن طراحی شده است

اگر ھر کودک در . يک گام مھم برای ايمن ماندن در کنار آب است Swim to Surviveانجمن نجات غريق باور دارد که برنامۀ 
. رد، ما باور داريم که تعداد افراد غرق شده به نصف کاھش می يابدرا به دست بياو Swim to Surviveکانادا بتواند استاندارد 

وزارت آموزش انتاريو از اين ابتکار پشتيبانی می کند و بودجۀ انجمن نجات غريق را برای ارائه اين برنامه برای دانش آموزان 
  . کالس سوم فراھم کرده است

دانش آموزان و آموزگاران آنھا برای استفاده از سه درس شنا در آب . ستمدرسه فرزند شما برای شرکت در اين برنامه انتخاب شده ا
  . که ھر يک به مدت يک ساعت می باشد به يک استخر محلی مراجعه خواھند کرد

می توانيد اين ويدئو را در . را ببينيدما در يوتيوب  Swim to Surviveويدئوی جديد من شما را ترغيب می کنم تا 
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving در اين ويدئو يک کالس نمونه از دانش آموزان کالس سوم در . بيابيد

  .ی باشدزبان در دسترس م 8اين ويدئو به . نشان داده شده است Swim to Surviveحال يادگيری مھارتھای 

-416اگر دربارۀ اين برنامۀ آموزشی برای زنده ماندن به اطالعات بيشتری نياز داريد يا ھرگونه پرسشی داريد، لطفاً با شماره تلفن 
  .ايميل بفرستيد sindyp@lifeguarding.comمن به صورت مستقيم تماس بگيريد يا به نشانی پست الکترونيکی من با  490-8844
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         RR0001  

             
Sindy Parsons          400 Consumers Road 

   Toronto, Ontario M2J 1P8               مدير آموزش عمومی
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