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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਹਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕਰੋ। 
ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਖਵਾਓ। ਸਹਵਮ ਟੂ 
ਸਰਵਾਈਵ+ ਸਧਾਰਨ ਤੈਰਾਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਤਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਪਲੱਸ ਅਸਲ ਹ਼ਿਦਗੀ ਹਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਪਹਰਸਹਥਤੀਆਂ ਹਵੱਚ 
ਜੀਹਵਤ ਰਹਹਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ 
ਹਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ 
ਹਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਸਹਵਸ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹਵਕਹਸਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਹਣ ਹਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਹਸੱਖਦੇ ਹਨ:

• ਕੱਪੜੇ ਪਹਹਣ ਕੇ ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਹਮਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਗਹਹਰੇ 
ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ – 1 ਹਮੰਟ ਲਈ ਖੜ੍ਾ/ਖੜ੍ੀ 
ਰਹਹ ਕੇ ਤੈਰਨਾ – 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੈਰਨਾ),

• ਖੁਦ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਪਾਏ ਹਬਨਾਂ ਗਹਹਰੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਹਡੱਗੇ ਹਮੱਤਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

• ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੈਰਾਕੀ (ਹਿਟਨੈੱਸ ਸਹਵਮ) ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ।

ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਤਰ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਲਈ ਉਹਚਤ ਹੈ – 
ਗੈਰ-ਤੈਰਾਕ ਅਤੇ ਹੁਹਸ਼ਆਰ ਤੈਰਾਕ ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਤੈਰਾਕੀ 
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਬਚਾਵ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹਸੱਖਣਗੇ।

ਹਨੱਜੀ ਬਚਾਅ ਤੈਰਾਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖੁਦ ਨੰੂ 
ਖਤਰੇ ਹਵੱਚ ਪਾਏ ਹਬਨਾਂ ਮਸ਼ੁਹਕਲ ਹਵੱਚ ਪਏ 
ਹਮੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹਸੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਹਣਾ (ਜਹਾ਼ਿ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਼ਿਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹ)ੋ,

• ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ 911 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ)ੋ, 

• ਹਕਸੇ ਹਮੱਤਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਗੱਲ ਕਰੋ, 
ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੋ)।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਾਂ ਵਾਪਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ+ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੁਣ 
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੱਪੜੇ ਪਹਹਣ ਕੇ ਹਕਉਂ?
ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ 
ਹਡੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਬਾਹਥੰਗ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਹਹਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਹੈ – ਕੱਪੜੇ 
ਪਹਹਣ ਕੇ ਤੈਰਨ ਹਵੱਚ ਬਾਹਥੰਗ ਸੂਟ ਪਹਹਣ ਕੇ ਤੈਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਹ਼ਿਆਦਾ ਼ਿੋਰ ਅਤੇ ਸਹਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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