
Chương trình An toàn với Nước cho Lớp 2  

Garland ISD 

Bể bơi Garland ISD  

2585 Firewheel Pkwy, Garland, TX 75040 

(972) 494-8588 

Tuyên bố Sứ mệnh: Để phát triển các kỹ năng bơi lội, để cứu các mạng sống bằng cách dạy các học sinh tham gia về sự 

an toàn với nước, cung cấp cho các học sinh các công cụ để đưa ra các quyết định tốt khi ở trong nước và xung quanh 

nước trong khi làm nên những nhà vô địch trong cuộc sống.  

Trong một môi trường nuôi dưỡng, trong khi thử thách mỗi học sinh, thì các huấn luyện viên bơi lội sẽ kiểm tra mỗi học 

sinh và sẽ tạo ra các cấp độ theo nhóm. Sẽ có các bài học về sự an toàn mỗi ngày. Những bài học về sự an toàn này được 

dựa trên Chương trình An toàn của Hội Chữ Thập Đỏ có tên là “Longfellow Whale Tales” và chủ đề chính mà chúng tôi 

muốn các học sinh mang theo là “Làm Phần việc của Mình, Hãy Thông minh khi ở trong Nước”, “Do Your Part, Be Water 

Smart.” 

Chương trình này kéo dài  1 giờ trong 4 ngày. Các học sinh sẽ được giáo viên đứng lớp của mình đi kèm và được xe buýt 

của trường chuyên chở đến Bể bơi Garland ISD. Trung tâm có địa điểm tại 2585 Firewheel Pkwy, Garland, TX 75040. 

Các học sinh nên trang bị: 1 khăn tắm, quần áo bơi, các dây buộc tóc, lược chải hoặc bàn chải tóc nếu cần thiết trong 

một chiếc túi. Chúng tôi gợi ý ghi nhãn những đồ vật này và mang theo một áo lạnh có mũ trùm đầu, sweat shirt, hoặc 

mũ đội trong những ngày lạnh. Chúng tôi không khuyến khích mặc những bộ quần áo chật trong những ngày này.  

Garland ISD sẽ cung cấp một mũ cao su cho bất kỳ người tham gia nào khi yêu cầu.  

Phụ huynh hoặc người giám hộ cần chấp thuận sự tham gia của học sinh bằng cách hoàn thành cuống phiếu cho phép 

dưới đây và nộp lại cho Giáo viên Chủ nhiệm. Vui lòng tự do tham gia cùng với chúng tôi trong ngày hướng dẫn cuối 

cùng trong các khán đài quan sát. Chỉ có các giáo viên và học sinh được phép vào trong các phòng thay quần áo và sàn 

bể bơi.  

Ngày và giờ của Chương trình: _____________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mẫu đơn Cho phép  
Các Ngày và Giờ học sinh sẽ tham gia trong chương trình ____________________________________________ 

Giáo viên Chủ nhiệm_______________________________Trường________________________________Lớp______ 

_____CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI để tham gia vào “Chương trình An toàn với Nước”, “Water Safety Program”, của 

Garland ISD  

_____KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI để tham gia vào “Chương trình An toàn với Nước”, “Water Safety Program”,  

của Garland ISD  

VUI LÒNG liệt kê bất kỳ mối quan tâm hay các nhu cầu đặc biệt nào mà chúng tôi nên biết và thuốc mà các học sinh sẽ 

cần được giáo viên chủ nhiệm mang theo (như Hen suyễn, Tiểu đường, v.v.)  

Chữ ký của Phụ huynh _________________________________________________Ngày ______________________ 

Viết Tên bằng chữ in  _______________________________________________________________ 


