
 املسبح املحلي، الذي يُعرف أيًضا باسم مركز األنشطة املائية، هو املكان األكثر أمانًا لتعّلم السباحة والتعّود 
 على األنشطة املائية، حيث أنه يقدم حصًصا لتعليم السباحة ولديه عمال إنقاذ مؤهلون ملساعدتك. من املهم 

 لك ولعائلتك أن تتعلم السباحة قبل الذهاب إىل الشاطئ أو النهر. إن السباحة مهارة ميكن أن تنقذ حياتك أو 
حياة أحد أفراد العائلة.

املحلي  املسبح  زيارة 

نشرة معلومات متعددة الثقافات

أين ميكنين أن أجد مسبًحا محلًيا يف منطقيت؟
قم بزيارة موقع مجلس بلديتك ملعرفة املزيد عن املسابح يف منطقتك.

أين ميكنين العثور على معلومات حول كيفية الوصول إىل املسبح؟
  transportnsw.info إذا كنت تستخدم وسائل املواصالت العامة، ميكنك زيارة 

حيث ميكنك استخدام أداة ختطيط الرحلة للعثور على مسار مواصالتك العامة. 
.Google Maps وبداًل من ذلك، قد تجد فائدة يف التوّجه إىل التطبيق

ما الذي يجب ان ارتديه؟
مالبس سباحة باملقاس املناسب مصنوعة من الليكرا ميكن شراؤها من  معظم متاجر 

اللوازم الرياضية. يتوّفر اآلن العديد من خيارات املالبس املحتشمة. ليس من املناسب 
 ارتداء مالبس الشوارع مثل السراويل واملالبس الداخلية والقمصان القطنية والجيزن 

ألنها قد تصبح ثقيلة عندما تبتل وتزيد من إمكانية الغرق. 

ميكنك اختيار ارتداء نظارات واقية )نظارات سباحة( 
باملقاس املناسب وقّبعة  للسباحة. النظارات 

 الواقية ليست إلزامية، لكنها ميكن أن تحمي عينيك. 
وقد تكون قّبعات السباحة إلزامية يف املسبح املحلي. 

 اتصل باملسبح املحلي ملعرفة السياسة اليت يتّبعها 
يف هذا الشأن قبل الذهاب.

قبل زيارة املسبح

ما الذي يجب أن أحضره؟

نظارات واقية 
للسباحة 

منشفة

كرمي للوقاية من 
 الشمس وقّبعة 
إذا ذهبت إىل 
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مالبس جافة 
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Arabic

http://transportnsw.info


ملزيد من املعلومات وموارد السالمة يف املاء وحوله، يُرجى زيارة:

royallifesaving.com.au

من هم عمال اإلنقاذ؟
يرتدون أزياء رسمية عليها كلمة “عامل إنقاذ”. 

ماذا يفعله عمال اإلنقاذ؟ 
يقوم عمال اإلنقاذ مبساعدتك، ويجيبون عن 

أسئلتك، ويحافظون على سالمتك وسالمة 
عائلتك. وهم مدّربون على مهارات اإلسعافات األولية 

واإلنعاش القليب الرئوي )CPR(. من املهم أن تتبع 
تعليماتهم. إاّل أنه ال ميكن لعمال اإلنقاذ مراقبة أطفالك 

بالنيابة عنك. ويظل عليك مراقبة أطفالك يف جميع 
األوقات أثناء وجودك يف املسبح. 

كيف ميكنين الحفاظ على سالمة أطفايل يف املسبح؟
راقب أطفالك دائًما - نسمي هذا األمر اإلشراف على 

األطفال أثناء وجودهم يف املاء وحوله. يحتاج األطفال إىل 
كامل انتباهك، طوال الوقت يف املسبح. ال تجعل أي شيء 
يشّتت انتباهك، وال تستخدم هاتفك، واستمر يف املراقبة. 

ما هو العمق اآلمن للغوص يف املسبح؟
لكل مسبح قواعد خمتلفة للغوص، ولكن يجب عدم 

الغوص يف حوض سباحة يقل عمقه عن مرتين. 
عادة ما تكون هناك عالمات على جانب املسبح تشري إىل 
عمق املاء. إذا غصت يف مياه ضحلة، فقد تتعرض ألذى 
خطري مثل إصابات الرأس أو العمود الفقري. يجب أن 
تتذكر أيًضا عدم دخول املياه العميقة جًدا مبا يفوق 

قدرتك على السباحة.

ما هي وسائل الراحة اليت ميكن أن تكون يف املسبح؟ 
خيتلف كل مسبح عن اآلخر، لكن يف كل املراكز غرف 

 لتغيري املالبس وغرف حّمام. تأّكد من املوقع 
اإللكرتوين للمسبح ملعرفة املزيد من املعلومات. 

هل يوجد مكان للصالة يف املسبح؟ 
 ال توجد غرف للصالة يف معظم املسابح. 
تحدث إىل املوظفني ملعرفة اخليارات املتاحة. 

هل ميكنين إحضار باربكيو إىل املسبح؟
 توجد يف بعض املسابح أماكن للتزّنه والباربكيو. 

 لكل مسبح قواعد خمتلفة. ملعرفة ذلك، تحقق من 
املوقع اإللكرتوين للمسبح أو اتصل به قبل وصولك.

أين ميكنين التسجيل يف حصص تعليم سباحة؟
اتصل مبسبحك املحلي أو قم بزيارة موقعه اإللكرتوين 

ملعرفة املزيد عن مدرسة تعليم السباحة لألطفال والكبار.

ماذا أفعل إذا مل أستطع تحّمل كلفة حصص تعليم السباحة ألطفايل؟
1.    ميكنك التحّقق من مدارس تعليم السباحة املختلفة ملعرفة 

األسعار املختلفة. ميكن أن ترتاوح األسعار بني 15 و25 
دوالًرا لكل حصة.

2.    قد تكون مؤهاًل لربنامج “األطفال النشطاء” 
الحكومي الذي يوفر قسيمتني بقيمة 100 دوالر لآلباء/

مقدمي الرعاية لألطفال يف سن املدرسة الستخدامهما يف 
https:// الربامج الرياضية كل عام. تفضل بزيارة املوقع

www.service.nsw.gov.au/campaign/active-kids

أريد أن أتعلم السباحة ولكن ال ميكنين التحدث باللغة اإلنجليزية 
بشكل جيد؟

اتصل مبدرسة تعليم السباحة وهي قد تتمّكن من مساعدتك. 
نوصي بزيارة “مركز مؤهل ثقافًيا” لديه طاقم مدرب للعمل 

مع أشخاص من خلفيات متعددة الثقافات. ميكن العثور على قائمة 
https://royalnsw.com.au/ABOUT/Partners/ بهذه املراكز يف

Cultural-Competence

هل ميكنين أنا أو أطفايل السباحة أو املشاركة يف حصص تعليم 
السباحة إذا كنا مرضى؟ 

ال تذهبوا إىل املسبح أو حصص تعليم السباحة عندما 
 تكونون مرضى  وتجّنبوا السباحة ملدة 48 ساعة على األقل 

بعد املرض.

 حصص تعليم السباحة

يف املسبح

 0-5 سنوات من العمر وغري السباحني:
ابق على بعد ذراع واحدة منهم

 6-10 سنوات والسباحون الضعفاء:
 كن قريًبا، ومستعًدا، وراقبهم يف 

جميع األوقات

 11-14 سنة:
راقبهم يف جميع األوقات

إرشادات ملراقبة األطفال:

SUPPORTED BY

املؤسسة امللكية لإلنقاذ أسرتاليا
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