Interm Swimming ENROLMENT FORM
TO BE COMPLETED BY PARENT:
I give my child

Age:

_______

School:

(Full Name PRINT BLOCK LETTERS)

Room Number:

permission to attend the Department of Education’s Interm Swimming classes at

commencing on

/

/

and enclose payment of $

.

(Lessons for Government schools are free. Payment is for transport and pool entry)

Is your child subject to asthma, seizures, fainting, epilepsy, diabetes, allergies or any other condition or disability* that may affect
his/her safety, or require the school to provide learning adjustment? 0 No 0 Yes (please provide further information if necessary) **

*Swimming staff cannot take responsibility for medical conditions or diagnosed disabilities that are not listed on the returned form.
**If necessary please consult your Principal well in advance of lessons to discuss appropriate learning adjustments.

Please list and provide details of medication currently being taken if applicable:

I agree to inform the organisers before the scheduled departure of any change to my child’s health and fitness. Where it is not practical
to communicate with me, I authorise the school staff to consent to my child receiving such medical treatment as considered necessary.
Stage No

8

W ater/Surf W ise

1

Beginner

9

Senior

2

Water/Surf Discovery

10

Jnr Swim & Survive/Surf Stage 10

3

Preliminary

11

Swim & Survive/Surf Stage 11

4

Water/Surf Introduction

12

Snr Swim & Survive/Surf Stage 12

5

Water/Surf Safe

13

Wade Rescue/Surf Stage 13

6

Junior

14

Accompanied Rescue/Surf Stage14

7

Intermediate

15

Bronze Star (pool only)

Signature:

_____________________________________________

My child is going for Stage number:
Unsure - please grade:
My child has attempted this ‘going for’ stage three times
in Department of Education classes without passing.
Please attach copies of last three Department of
Education certificates.

Parent daytime phone number:

_________________________________

Date:

_____________________

(Parent/Guardian)
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ًنموذج االلتحاق بدروس السباحة خالل الفصل المدرس
ARABIC

:تمأل بمعرفة أحد الوالدٌن
___________________________________________________

:المدرسة

________

:العمر

__________________________________________________________________________________________________

ًاعطً طفل

)االسم بالكامل (بخط واضح
________________________________________________________

ً ف، __________________________________________ اإلذن لحضور صفوف تعلٌم السباحة خالل الفصل الدراسً إلدارة التربٌة والتعلٌم:رقم الغرفة

) المبلغ المدفوع هو للنقل ودخول حمام السباحة.)الدروس للمدارس الحكومٌة بالمجان

_______ و أرفق مبلغ _______ دوالرا/_______ /_______ ًالذي ٌبدأ ف

 أو، أو ٌعانً من أي حاالت طبٌة أخرى أو إعاقات* من الممكن أن تؤثر على سالمته، أو لدٌه حساسٌات ما، أو السكري، أو الصرع، أو اإلغماء، أو التشنج،هل طفلك عرضة لحساسٌة الصدر
**) نعم (الرجاء تقدٌم المزٌد من المعلومات إن كان ضرورٌا0
 ال0
تتطلب من المدرسة تكٌٌف عملٌة التعلٌم بالنسبة له؟

.*ال ٌستطٌع موظفو السباحة تحمل المسئولٌة بالنسبة للحاالت الطبٌة أو اإلعاقات ال ُم َش َّخصة التً لم ٌتم ذكرها فً النموذج الراجع لنا
. لمناقشة التكٌٌفات المناسبة لعملٌة التعلٌم، ٌرجى استشارة ناظر مدرستك قبل ابتداء دروس السباحة بفترة كافٌة،**إن لزم األمر

: إن كان ٌنطبق،الرجاء تقدٌم قائمة مفصلة باألدوٌة التً ٌتعاطاها طفلك حالٌا

 أسمح لموظفً المدرسة بالموافقة لطفلً لتلقً العالج الطبً إذا،ً حٌثما ال ٌكون من العملً التواصل مع.ً بأي تغٌٌر فً صحة أو لٌاقة طفل،أوافق على إخطار المنظمٌن قبل موعد المغادرة
.اعتُ ِبر ضرورٌا

: الرجاء تحدٌد المرحلة- ال أعرف
ًقد حاول طفلً مرحلة "منتقل إلى" ثالث مرات ف
. ولم ٌنجح،صفوف وزارة التربٌة والتعلٌم
الرجاء إرفاق نسخ آخر ثالث شهادات من إدارة
.التربٌة والتعلٌم

:التارٌخ

مرحلة رقم

قدرات السباحة المتنوعة فً المٌاه الهادئة والهائجة

.8

كبٌر

.9

مبتدئ

.1

10 مهارات السباحة والبقاء للصغارفً المٌاه الهادئة والهائجة ــ مرحلة

.11

استكتشاف المٌاه الهادئة والهائجة

.2

11 معرفة ومهارات السباحة والسالمة فً المٌاه الهادئة والهائجة ــ مرحلة

.11

ًأول

12 مهارات السباحة والبقاء للكبار فً المٌاه الهادئة والهائجة ــ مرحلة

.12

المٌاه الهادئة والهائجة ــ مقدمة

.3
.4

13 معرفة ومهارة السباحة والسالمة والبقاء واإلنقاذ فً المٌاه الهائجة ــ مرحلة

.13

مبادئ السالمة فً المٌاه الهادئة والهائجة

.5

معرفة ومهارة السباحة والسالمة والبقاء واإلنقاذ بدون لمس فً المٌاه الهائجة ــ
14 مرحلة
)النجمة البرونزٌة (حوض السباحة فقط

.14

صغٌر

.6

.15

متوسط

.7

:طفلً منتقل إلى مرحلة رقم

____________________

:رقم الهاتف أثناء الٌوم

_________________________________________________________________________________

:التوقٌع

)الوالد/ً(الوص
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