
 

 

 

 

Ref: #MH25-23 

/01/202325 
Dear Parents of G9 – G12, 

We are delighted to inform you that this semester our students from G9 – 

G12 will take part in the School Swimming Program.  Our swimming program aims at 

teaching children how to be safe in and around water as well as teaching them how 

to swim. Students will be taught to swim competently, confidently, and proficiently 

over a distance of at least 25 meters, using a range of strokes effectively such as front 

crawl, backstroke, and breaststroke. They will also learn how to perform safe self-

rescue in different water-based situations. 

As part of our continuous curriculum improvement plan, we believe that 

swimming lessons will play a key role in enhancing the P.E. curriculum by inspiring 

students to swim professionally and encouraging them to stay fit and healthy. 

Students will attend a bi-weekly 90 minutes swimming session for a period of 12 

weeks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We require your support to enable your child to gain the most from their 

swimming lessons.  

 

What Should be Packed in Their Swimming Bag?  

Your child should have one of the below to wear in the water: 

 

• One-piece swimsuit with racerback with  

tight-fitted shorts above the knee. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• One-piece swim outfit with long/short sleeves and legs 

 

• Goggles 

 

 

 

Please note: Wetsuits are not permitted. 

 

Other things they need. 

• Swimming cap 

• Towel  

•  Separate bag for the wet clothes and towel  

• Comb or Hairbrush 

Medical Conditions and Illness  

Please note that swimming lessons are mandatory; therefore, please ensure to 

report any medical condition to the supervisor and PE Teachers. Students are 

required to provide a medical report / sick leave which will be subject to the 

administration’s approval. Failure to attend these classes will lead to marks 

deduction.  

How to Help Your Child 

 As a parent, you play a vital role in encouraging your child to swim and learn 

about water safety, survival, and lifesaving. Here are some things you can do: 

• Talk to them to grow their water confidence.  

• Go along to family fun swimming pool sessions.  

• Talk about water safety know-how.  

• Ensure they have what they need to make the most of their lessons. 

 

We hope your child will both enjoy and benefit from the swimming sessions. 

Best Regards, 

Greenwood International School 

 



 

 

 

 

 السادة أولياء أمور طالب الصف التاسع إلى الثاني عشر الكرام، 

لطالب المرحلة الثانوية)من    الدراسيبرنامج السباحة المدرسية هذا الفصل  ب  أنه سيتم بدء العمليسعدنا إبالغكم  

في   المحافظة على سالمتهمطالب  يهدف برنامج السباحة لدينا إلى تعليم الحيث  .  الصف التاسع إلى الثاني عشر(

مسافة ال تقل عن  في حولها باإلضافة إلى تعليمهم كيفية السباحة. سيتم تعليم الطالب السباحة بكفاءة وثقة ما المياه و

سيتعلمون كما  وسباحة الظهر والصدر.  بشكل فعال مثل الزحف األمامي ،  األنماط  استخدام مجموعة من  ا ، بمتر    25

 .ا كيفية إجراء اإلنقاذ الذاتي اآلمن في المواقف المائية المختلفةأيض  

 ا فيا رئيس  نعتقد أن دروس السباحة ستلعب دور  فإننا  كجزء من خطتنا المستمرة لتحسين المناهج الدراسية ،  

لياقتهم   الحفاظ على  احترافي وتشجيعهم على  للسباحة بشكل  إلهام الطالب  البدنية من خالل  التربية  تعزيز منهج 

  .أسبوع 12دقيقة كل أسبوعين لمدة  90وصحتهم. سيحضر الطالب جلسة سباحة لمدة 
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 من تحقيق أقصى استفادة  تكم/ابنكمبنالتمكين  منحن بحاجة إلى دعمك

  .من دروس السباحة

 

  ؟الطلبةفي حقيبة السباحة الخاصة ب وضعهما الذي يجب 

 : أثناء السباحةواحد مما يلي الرتدائه كل طالب/طالبة يجب أن يكون لدى 

 

 

  معمغطاة الظهر مالبس سباحة من قطعة واحدة  •
 .شورت ضيق فوق الركبة

                                                                                       

 . مالبس سباحة من قطعة واحدة بأكمام طويلة / قصيرة وأرجل •

 سباحة ظاراتن •

  

 



 

 

 

 

 

 .يرجى المالحظة: ال يسمح بارتداء مالبس الغوص

 

 .هانأشياء أخرى يحتاجو

 قبعة سباحة  •

  منشفة•

  حقيبة منفصلة للمالبس المبللة والمنشفة •

 مشط أو فرشاة شعر •

  الحاالت الطبية والمرض

ي  ، لذلك  إلزامية.  السباحة  أن دروس  للمشرف   جبيرجى مالحظة  أي حالة طبية  اإلبالغ عن  التأكد من 

  من الطالب تقديم تقرير طبي / إجازة مرضية تخضع لموافقة اإلدارة  يُرجى رياضية، لذا  ومعلمي التربية ال

  .إلى خصم العالمات حصصسيؤدي عدم حضور هذه ال في حالة المرض، حيث

 ابنكم/ابنتكم ؟ ونكيف تساعد

طرق على السباحة والتعرف على  ابنكم/ابنتكما في تشجيع ا حيوي  دور   ونتلعب مأحد الوالدين ، فإنك مبصفتك 

 القيام به: مالتي يمكنك مابعض  موالبقاء على قيد الحياة وإنقاذ الحياة. إليك أثناء السباحةسالمة ال

  .تحدث معهم لتنمية ثقتهم في المياهال •

  .السباحة العائلية الممتعة دروسإلى    الذهاب •

  .التحدث عن المعرفة بسالمة المياه •

 .حصولهم على ما يحتاجون إليه لتحقيق أقصى استفادة من دروسهم تأكد منال •

 

 منها.  ووتتم االستفادةالسباحة  حصصبأبنائكم/بناتكم نأمل أن يستمتع 

 

 مع التحيات 

 مدرسة جرين وود إنترناشيونال 

 


