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السادة أولياء األمور/األوصياء،

بتلقي تدريب على السباحة واإلنقاذ من الغرق خالل دراستهم في ن وُمطالبيُرجى العلم أن جميع الطالب 

هذا التدريب جزًءا من منهج التعليم البدني المقرر على الصف ل ث   ويمفترة التعليم االبتدائي والثانوي. 

 الدراسي األول إلى الصف الدراسي العاشر.  

 ماذا سيتعلم طفلك؟
سيركز المنهج على توخي السالمة في الماء، والسباحة، واإلنقاذ الذاتي، وتقنيات اإلنقاذ من الغرق في  

المسطحات المائية باألماكن المفتوحة.

، وأن يكونوا سباحين بارعين. كما همحيطوفي المدرسة، سيتعل م األطفال توخي السالمة داخل الماء وفي 

سيتعلمون كيفية طلب االستغاثة والوصول بأنفسهم إلى بر األمان، وتطبيق تقنيات اإلنقاذ من الغرق في 

 المسطحات المائية باألماكن المفتوحة.  

نقاذ من الغرق تتيح لطفلك إمكانية االشتراك في رحالت السباحة التي إن التقنيات الجيدة للسباحة واإل

 .همنتنظمها المدرسة واألنشطة الترفيهية الُمقامة في الماء وبالقرب 

كیف یمكنك دعم طفلك؟ 
 أنت تشك ِّل جزًءا مھًما في ھذه العملیة بصفتك ولي أمر الطفل أو الوصي علیھ، ویمكنك اإلسھام بما 

یلي:

•  كن مثاالً یُحتذى بھ. وتحدَّث بإیجابیة عن أھمیة تعلّم تقنیات السباحة واإلنقاذ من الغرق. 
السباحة واإلنقاذ من الغرق.

  ًا في ثقته بنفسه وسالمته وهو في سيؤثر االشتراك مع طفلك في النشاطات المائية تأثيًرا إيجابي

الماء، كما سيتيح له تحقيق أقصى قدر من االستفادة من دورس السباحة التي تنظمها المدرسة. 

ه كيفية نفخ الفقاعات بالفم واألنف )لتقل له، على  د طفلك على وجود الماء على وجهه، وعلم  عو  

د سبيل المثال: "لنتظاهر بأننا زورق آلي" أو "لنتظاهر  بأننا حبة بطاطس تغلي في الماء".( وعو  

طفلك على إبقاء رأسه تحت الماء وفتح عينيه )لتقل له، على سبيل المثال: "لنستكشف إذا كان 

 باألسفل أم ال"(كنز هناك 

  .تحد ث مع طفلك بشأن االستحمام وخلع المالبس وارتدائها

 ما المقصود بعبارة "سباح بارع"؟
سيعتبر طفلك سباًحا بارًعا عندما يقدر على التعافي من السقوط في الماء العميق، والسباحة على البطن  

متر، والغطس تحت الماء للمسك بشيء يعترض طريقه، والتوقف واالستراحة مدة ثالث  100لمسافة 
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والسباحة على الظهر  دقائق )الطفو على البطن، وتحديد االتجاه، واالنقالب بالجسم والطفو على الظهر(،

 متر آخر، ثم الخروج من الماء وإلى البر. 100لمسافة 

  

 كيف ستحدد المدرسة إذا كان طفلي بارًعا في السباحة أم ال؟
ل ك   وتشيُشترط على المدارس االستعانة بسبعة تمارين إلزامية لتقييم براعة الطفل في السباحة من عدمها.   

، وتُستخدَم لتقييم ما إذا كان مستوى الطفل يتقدم أم ال.  تبدأ التمارين بأسهل هذه التمارين جزًءا من المنهج

 .svømmedyktig.noالمهارات أوالً، ثم تزاد صعوبتها تدريجيًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 

 

 ما الذي يتم تدريسه خالل دروس السباحة واإلنقاذ من الغرق؟
باحة باألماكن المغلقة وفي المسطحات المائية باألماكن المفتوحة. لكل تُقد م هذه الدروس في حمامات الس 

 مافصلهمدرسة طريقتها المختلفة في تنظيم الدروس، ولكن من الشائع أن يتعل م الفتيان والفتيات معًا ويتم 

ب أو الُمدربين كلهم من السباحين البارعين وقد تلقو ا تدريبًا في عند تغيير المالبس واالستحمام.  إن الُمدر  

تقنيات اإلنقاذ من الغرق. كما يُشترط على المدارس تطبيق إجراءات السالمة الروتينية الجيدة في 

 الدروس، بحيث يتمتع جميع األطفال بالسالمة دائًما، سواء في حمام السباحة أو األماكن المفتوحة.  

 

 َمن يمكن التواصل معه بشأن استفساراتي؟

ب السباحة لطفلك، أو   إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن تعليم السباحة لطفلك، يمكنك التواصل مع ُمدر  

 (.FAUاالتصال بالمعلم أو مدير المدرسة أو ممثل رابطة اآلباء والمعلمين )




