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 Swim to Survive® Plus للسباحة من أجل النجاة بلستشارك مدرسة طفلك في برنامج جمعية اإلنقاذ 
إلى التدريب المقدم في إطار برنامج  +Swim to Survive السباحة من أجل النجاةويستند برنامج  .بالمدرسة

للصف الثالث؛ والذي يركز على المھارات الضرورية الالزمة للنجاة  ®Swim to Survive السباحة من أجل النجاة
  :في حالة السقوط غير المتوقع في المياه العميقة

  .متًرا ٥٠مسافة  السباحةو ١في المياه لمدة دقيقة  الوقوففي المياه العميقة،  الدوران 

يعلم المھارات الالزمة للنجاة في المواقف المائية الواقعية  +Swim to Survive+ السباحة من أجل النجاةبرنامج 
  .كما يعزز لديھم حسن التقدير لمساعدتھم على البقاء آمنين حوالي المياه. ومساعدة األصدقاء بطريقة آمنة

  أقسام في البرنامج، ٣وھناك 

  مرتدًيا المالبس Swim to Survive Standardأداء نمط السباحة من أجل النجاة  .١

  مساعدة صديق سقط في مياه عميقة دون تعريض أنفسھم للخطر .٢

  إتمام سباحة اللياقة .٣

كرد فعل على خفض دروس السباحة المخصصة ألطفال المدارس االبتدائية + وقد أعد برنامج السباحة من أجل النجاة
حة وأن دروس باوتدرك جمعية اإلنقاذ أن العديد من األطفال ال يجدون الفرص لتعلم كيفية الس. ت الدراسةأثناء ساعا

  .مھمة للبقاء آمنين في أنحاء المياه أولىالسباحة من أجل النجاة تمثل خطوة 

وھو متوافر . تيوبفيديو السباحة من أجل النجاة على يووإذا لم تكن لديك إحاطة ببرامجنا، فأنا أحثك على مشاھدة 
ويبين ھذا الفيديو حصة نموذجية لطالب  .http://www.youtube.com/user/OntarioLifesavingھنا على 

برنامج السباحة من يستند . لغات مختلفة ٨الصف الثالث أثناء تعلمھم مھارات السباحة من أجل النجاة، ويتوافر في 
  .إلى ھذا البرنامج+ أجل النجاة

لذا يرجى التأكد من أنه . سيطلب من طفلك إحضار مالبس معه إلى المسبح. يرجى التوقيع على استمارة اإلذن المرفقة
يفضل أن تكون ذات أكمام (ويتعين عليھم إحضار مالبس علوية . ال بأس من تعرض المالبس التي سيحضرھا للبلل

  ).بنطال ضيق، بنطال فضفاض، بنطلون رياضي، أو غير ذلك(وبنطال ) طويلة

وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، أو كانت لديك استفسارات بشأن برنامج التدريب على النجاة، فال تتردد في 
  .lorig@lifeguarding.comأو على البريد اإللكتروني  ٨٨٤٤-٤٩٠-٤١٦ االتصال بي مباشرة على الرقم 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام،

 

 

  لوري غروفز
  مدير برامج السباحة من أجل النجاة
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