
 

 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਜੀ, 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਸਕਲੂ ਿਵਚ ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ Swim to Survive® ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
Swim to Survive ਅਚਾਨਕ ਡੰੂਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦਦਾ ਹ।ੈ 
 
Swim to Survive ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਾਂ 
ਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹ  ਲੈ ਸਕਦਾ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ Swim to Survive ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਿਮਿਲਆ ਹਵੋੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੇਠਲੀਆ ਂਮਹਾਰਤਾਂ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ:  

 ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਗੋਲ ਘੰੁਮ ਸਕਦਾ (ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ) ਹ ੈ

 1 ਿਮੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਪੈਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ____ ਮੀਟਰ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 Swim to Survive ਦੇ ਿਮਆਰ (3 ਮਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਕਰਨਾ) ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਹ ੈ

 Swim to Survive ਦੇ ਿਮਆਰ ਤਕ ਨਹੀੰ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਹ ੈ

 
ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਿਵਚ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਪੱਧਰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਲਾਈਫ-ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਨਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਤ ਵੱਧ ਤਰਨਾ ਿਸੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਤੈਰਾਕੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕਥੇ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। 
 
ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.lifesavingsociety.com ਿਵਖੇ Swim to Survive ਦੇ ਵੈਬ 
ਪੇਜ “Parent Materials” ਤੇ ਜਾਉ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਮੈਨੰੂ 416-490-8844 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ sindyp@lifeguarding.com ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਭਜੇੋ। 
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