
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ, 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਪ ੱਚ ਲਾਈਫਸੇਪ ਿੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਿਾਈਿ® ਪਲੱਸ ਿਰੋਗਰਾਮ 
ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ + ਗਰੇਡ 3 ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ ® ਿਰੋਗਰਾਮ ਪ ੱਚ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਪਸਖਲਾਈ ਪ ੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਪਹਰੇ ਿਾਣੀ ਪ ੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਡੱਗਣ ਦੀ ਿਪਰਸਪਿਤੀ ਪ ੱਚ ਜੀਪ ਤ 
ਰਪਹਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਪਤਿੰ ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਹੈ:    

ਗਪਹਰੇ ਿਾਣੀ ਪ ੱਚ ਘ ੁੰ ਮ ਕੇ ਡ ਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, 1 ਪਮਿੰ ਟ ਲਈ ਿਾਣੀ ਪ ੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਵਿ ਕੇ ਤੈਰਨਾ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੈਰਨਾ। 

ਸਵਿਮ ਟੂ ਸਰਿਾਈਿ+ ਅਸਲ ਪਜ਼ਦਗੀ ਪ ੱਚ ਿਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਿਪਰਸਪਿਤੀਆਂ ਪ ੱਚ ਜੀਪ ਤ ਰਪਹਣ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੂਿ ਪ ੱਚ ਪਕਸੇ ਪਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਪ ੱਚ ਿਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਪ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਧੀਆ ਸਮਝ ਪ ਕਪਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਤਿੰ ਨ ਭਾਗ ਹਨ, 

1. ਕੱਿੜੇ ਿਪਹਨੇ ਸਮੇਤ ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ  ਸਟੈਂਡਰਡ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ 

2. ਖੁਦ ਨੂਿੰ  ਖਤਰੇ ਪ ੱਚ ਿਾਏ ਪਬਨਾਂ ਗਪਹਰੇ ਿਾਣੀ ਪ ੱਚ ਪਡੱਗੇ ਪਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

3. ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ ਤੈਰਾਕੀ (ਪਫਟਨ ੈੱਸ ਸਪ ਮ) ਿੂਰੀ ਕਰਨਾ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਿਾਠਾਂ ਪ ੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ 
ਿਰਪਤਪਕਪਰਆ  ਜੋਂ ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ + ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਲਾਈਫਸੇਪ ਿੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਕਈ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਤੈਰਾਕੀ ਪਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਪਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕ ਬਚਾਅ ਤੈਰਾਕੀ 
ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਅਪਹਮ ਪਵਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਾਡੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਯੂਟਯੂਬ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਿਮ ਟੂ 
ਸਰਿਾਈਿ ਿੀਵਡਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਇੱਿੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving। ਇਸ  ੀਪਡਓ ਪ ੱਚ ਸਪ ਮ ਟੂ ਸਰ ਾਈ  ਕੌਸ਼ਲ 
ਪਸੱਖ ਰਹੇ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਪ ਪਦਆਰਿੀ ਪਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 8  ੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਪ ੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਸਪ ਮ ਟੂ 
ਸਰ ਾਈ + ਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪ ੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

    ਓਨਟਾਰੀਓ 

http://www.youtube.com/user/OntarioLifesaving


ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੱਿੀ ਿਰਪਮਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਿੂਲ ਪ ਖੇ ਕੱਿੜੇ ਪਲਆਉਣ ਲਈ 
ਪਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਪਕ ਉਹਨਾਂ  ੱਲੋਂ ਪਲਆਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕੱਿੜੇ ਪਗੱਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਟੌਿ (ਿੂਰੀਆਂ-ਬਾਹਾਂ  ਾਲਾ  ਧੀਆ ਰਹੇਗਾ) ਅਤੇ ਿੈਂਟ (ਲੈਪਗਿੰ ਗ, ਿਜਾਮਾ, ਸ ੈੈੱਟ ਿੈਂਟ, ਆਪਦ) 
ਪਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰ ਾਈ ਲ ਟਰੇਪਨਿੰ ਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਪ ੱਚ 
ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਪਸੱਧਾ 416-490-8844 ‘ਤੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ 
lorig@lifeguarding.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਝਜਕੋ ਨਾ। 
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