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DĖMESIO! WAARSCHUWINGEN! ADVARSEL!           ! VÝ STRAHA!
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 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
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قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
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 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

1211

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
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.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
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عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  
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.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة
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استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
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.1e غلق الصمام وخفضه  . 
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

���

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل
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استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
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.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
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  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
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عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
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عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
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 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
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 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
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 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
 
   
   
   
   
  EWG 89/686  قواعد المجلس األوربى " اسم األدارة  -
  "TÜV Product Service GmbH"جهة األختبار  -

Riedlerstrasse 65, 80339 München, Kenn-Nummer 0123
 EN 13. 138-1 : 2003المنتج وفقا  -
 
 

  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
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 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
 

 أعزائي الوالدين                                  
 آم على اختيارآم شراء مدرب العومنشكر                             

 ".آالسيك "                          
عبارة عن وسيلة مدروسة للمساعدة على " آالسيك " مدرب العوم 

استمتع بطريقة " تجت عن مبدأ وهي ن. العوم في مدارسنا لتعليم العوم
.  سنشرح لكم في الجزء األول آيفية استعمال مدرب العوم ."آمنة

 لكيفية تعلم العوم  إلى درجة تمكنك من دليلويتبعه في الجزء الثاني
نحن نتمنى . تحفيز طفلك ليصبح من ال يجيد العوم إلى قادر على العوم 

 علم العوم المعتمدة مع مساعدة تلكم ولطفلكم المتعة والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          تحذير

.1a ال يحمي من الغرق . 

.1b ليس وسيلة إنقاذ . 

.1c ال يستعمل إلى بناء على توجيهات متخصصة . 

.1d يراعى نفخ اإلطارات بالكامل . 

.1e غلق الصمام وخفضه  . 
.1f 6-3انظر رقم .  

1g+1h .م داخل اإلطاروسيلة العو 
 
 

 الوصف التكنيكي
 

.2a 2.         غرفة داخليةe على الجسم المقاس بطض جزء   

.2b        2غرفة خارجيةf . قفل سهل اإلغالق 

.2c           2.جزء للبطنgقفل سهل اإلغالق  

.2d 2.          حزام أمانh صمام 
 
 
 
 
 

 تعلم حرآة األذرع
 

يضع طفلك يديه.  آ�ف ي�دك م�تجه ألعلى    .مكان�ك ف�ي الم�اء أم�ام طفل�ك
 ب��ذلك ت��بدأي ب���ن ت��تالمس أي��دي.عل��ى ي��ديك وتك��ون أص��ابعه مض��مومة 

م��د األذرع ودف��ع الم��اء إل��ى الخ��ارج ف��ي. طفل��ك بالق��رب م��ن اإلط��ارات
ص�ورة نص�ف دائ�رة نح�و الخلف  ومتجهًا إلى الخارج ومرة أخرى إلى

فلك إمسكي أصابع طراعي أن تكون أصابع طفلك ممدودة لذلك     . األم�ام
 . 16 ، 15آما هو في الشكل رقم

 
 

 تماثل حرآة األذرع واألرجل
 

 عندما تالحظي.لتحقق�ي م�تابعة أفض�ل لطفلك اخرجي من حمام السباحة          
وعند" افرد نفسك   " أو  " . إلى األمام   " أن طفل�ك يج�يد م�د أرجله نادي

ه��ذا. س��هولة بداي��ة تك��راره ل��ذلك به��ذه الط��ريقة ي��تعلم طفل��ك التنظ��يم ب      
باس�تعمال اإلط�ار األصفر أخي�رًا ننص�ح  . التم�رين يج�ب تك�راره م�رارًا

 .ألنه يقدم بنفس مستوى الثبات أقل مجهود وأآثر حرية حرآة 
 
 

 التحول إلى السباحة الحرة الشكل
 

يج�ب عل�ى طفل�ك أن يك�رر ال�تدرب عل�ى ح�رآة األرج�ل واألذرع حت��ى
 .  الحرآة الهادئة والتنفس الهادئ مهم جدًا. يتمكن من التنسيق بينهما

اآلن قلل��ي م��ن اله��واء ف��ي الحلق��ة الخارج��ية ، دع��ي طفل��ك ي��تدرب م��رة
أخ�رى ، قوم�ي بمواص�لة تقل�يل اله�واء في الحلقة الخارجية مع استمرار
ت�دريب طفل�ك حت�ى تتخلص�ي نهائ�يًا م�ن اله�واء ف�ي الحلقة الخارجية، ثم

لداخل�ية وآ��ذلك الج��زء الخ��اص قلل�ي اله��واء ب��نفس الط�ريقة م��ن الغ��رفة ا  
 . بالبطن

 
 تعليمات الجهة المنتجة

 
  ألوروبية ، عندا صمام مدرب العوم آالسيك  وفقًا لمقاييس األما ن

 
 
 
 

 

EG
 حرآة أرجل األطفال 

 
قومي بمد أرجله وثنيها وآرري ذلك. قف�ي خل�ف طفل�ك وامسكي رجليه      

دع�ند آ�ل حرآة م     . راع�ي أن تك�ون اط�راف األص�ابع ناح�ية الخ�ارج              . 
تدربي على ذلك مرارًا أثناء اللعب وسوف. وثن�ي األرجل قولي ضفدع      

مع مرور الوقت سوف يقوم. ي�درك طفل�ك ق�ريبًا أن ضفدع معناها ادفع         
 .عند سماعه آلمة ضفدع ) مد وثني األرجل ( بحرآة دفع األرجل 

 
  

 تحفيذ األطفال باللعب
 

دع��ي. ة قوم��ي بت��رغيب طفل��ك ل��يقوم بح��رآة الض��فدع ع��ن ط��ريق لع��ب   
سوف يتعلم طفلك آيفية أن يحرك. طلف�ك يصل إلى اللعبة وآرري ذلك        

ع��ن. يمك��نك عل��ى س��بيل الم��ثال رش الم��اء عل��ى ظه��ر طفل��ك    . أرجل��ه 
ط��ريق تهي��يج ظه��ر األطف��ال الحس��اس يق��وم األطف��ال الطبيعي��ين بح��رآة

 . الضفدع ويتحرآوا الى األمام 
 
 
 

 يةتعلم تحريك األرجل في اإلطارات البرتقال
 

راعي أن تكوني خلف الطفل وأمسكي قدميه وراعي أن يكون ابهام 
األصبع عند بطن قدم الطفل الحظي أن أصابع القدم ممدوده للخارج 

ثني األرجل ثم مدها بالميل : أوًال. حتى يمكن استعمال قوة الدفع جيدًا 
عند السباحة بالصدر تكون . غلق األرجل وثنيها : ثانيًا . إلى األسفل 

 ألرجل آالموتور لذلك يجب عليك تكرار هذه الحرآة مرارًاا
 
 

 التدريب على حرآة األرجل 
 

يج��ب أن ي��تدرب طفل��ك عل��ى ح��رآة األرج��ل ألنه��ا تغي��ر أساس��يات تعل��م
الحظ�ي وأن�ت عل�ى حاف�ة حم�ام السباحة أن. الع�وم ب�دون مجه�ود آبي�ر         

لدفع ،تك�ون أص�ابع أرجل طفلك ممدودة إلى الخارج عند القيام بحرآة ا            
أري طفل�ك دائم�ا حرآة األرجل التي يجب أن يتدرب عليها حتى تتحول

 . قد حان الوقت لكي يتعلم طفلك حرآة األذرع . إلى عادة طبيعية 
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  سنوات٤ شهور حتى٣من :  مدرب العوم آالسيك األحمر 
 . صالح للمبتدأين للتعود على الماء وتعلم حرآة األرجل 

 
  سنوات ٦ -٢: مدرب العوم آالسيك البرتقالى 

رآة األرجل تقليل قوة الدفع يساعد على التنسيق بين ح:  للمتقدمين 
 .واأليدى 

 
  سنوات ٨ -٤ اللون األصفر من 

 يوفر أقل قوة دفع ويساعد فى الوصول الى تعلم:  للمتقدمين 
 . السباحة الحرة 

 
 ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢نيوبرين 

ديق الجلد ويوفر درجة البنطلون قابل للغسيل ، يتكون من نيوبرين ص
 . أطفال ةفضون حادوالسباحة ب من الحرآة حرية عالية

 
  Neopren-Overall  ١١٠ -٦٨  ملم مقاس٥.٢

 هذا النوع يمكن من السباحة لمدة أطول ويمكن غسله ويحمى من
 . وبه سوسته فى الظهر   الرياح والشمس

 
  للرأس وواقى للقفا ء غطا

الغطاء يجف من البلل بسرعة وغير قابل للغطس فى الماء ويمكن  
    . . .ة الشمسغسله ويحمى الرأس والقفا من أشع

   

 

 "آالسيك " نفخ مدرب العوم
 

ثم انفخي الغرفة الداخلية وبعد ذلك . إنفخي غرف الهواء البيضاء
يكون قد تم . لصمام وخفضه الغرفة الخارجية لإلطار ، ال تنسي غلق ا

. نفخ مدرب العوم آالسيك جيدًا إذا لم يكن هناك تجاعيد في الحلقة 
 يتناسب مدرب العوم مع محيط جسم طفلك من خالل اخراج الهواء من

  . الجسم  على المقاس ظبطجزئي
 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال الرضع

 ضعي طفلك في .وضع ونزع اإلطارات المنفوخة يكون خارج الماء
الحظي أن يكون الذقن على لوجو الضفدع. وضع البطن في اإلطارات

 ظبطافقلي نهاية الحلقة على اإلست ، ثم اغلقي قفل آال من جزئي 
على الجسم ، اآلن قومي بتمرير حزام األمان من على الرأس  المقاس

 على القفل(2g)وشدي الحزام للطول المناسب ثم اقفلي قفل الحزام
.(2f)  

 
 

 وضع مدرب العوم عند األطفال 

وض��ع ون��زع اإلط��ارات الم��نفوخة يك��ون ف��ي وض��ع واقف��ًا ض��عي ح��زام
األم�ان عل�ى رأس طفل�ك م�ن األم�ام ، إذهب�ي خلف طفلك وضعي طفلك

على الجسم المقاس ظبطيم�د ذراعيه إلى األمام ، اسحبي آال من اجزاء
أن يكون الذقن فيويجب   . 2f)(من على جنب طفلك وأغلقي القفل رقم

اضبطي طول حزام األمان جيدًا واغلقي القفل. مس�توى لوج�و الض�فدع
(2g) 2)( على القفلf.  

 
 

  األطفال الرضععندفطرة رد فعل الضفدع

ي��ولد األطف��ال ول��ديهم رد فع��ل الض��فدع ال��ذي يمك��نهم م��ن الح��رآة ف��ي
م���درب الع���وم آالس���يك ، بمس���اعدة م���درب الع���وم آالس���يك يمك���نك أن

عدي طفل�ك عل�ى أن ال يفق�د رد الفع�ل هذا أو احيائها عنده واحتفاظهتس�ا
 .بها
 
 
 
 

يفق��د.  لله��واء م��ن الغ��رف    مفاج��ئًاجاض��غط مع��ين يم��نع الغط��اء خ��رو
ش�كله الطبيع�ي ع�ند تعبئ�ته ونقل�ه ، ه�ذا الع�يب يصحح نفسه عندالغط�اء

يراعي التنظيف فقط بالماء ، اختبري خطوط. االس�تعمال أآث�ر من مرة
يج��ب حف��� م��درب الع��وم ج��اف. اللح��ام وراع��ي أن ال تك��ون مف��توحة

 .وغير منفوخ
 
 

  الضمان

 شهور وتبدأ من تاريخ الشراء و تقبل فقط العيوب التى ٦فترة الضمان
عند األستعمال يسقط الحق فى التعويض . فى المادة الخام أو الصناعة

. الخاطئ أو عدم اتباع تعليمات األستعمال أو فى حالة االتالف المتعمد 
 الحق فى المطالبةالمنتجة ان الشكوى غير عادلة يكون للجهةاذا اتضح

 .  تكلفة الشحن بالبريد وآذلك االختبار بثمن
 
 

 عدم األحقية فى الضمان

كن للهواء فى حالة فتح بسبب قلة الحجم فى الجزء الخاص بالبطن يم -
وهذا ال يعتبر عيب فى المنتج ولذلك ال يحق للعميل . الصمام ان يقل

 .الشكوى
 .عند قطع خيط بسبب القفز تسقط األحقية فى الضمان  -
بسبب مرونة الترآيب يمكن ان يحدث ان أحد األقفال ال يغلق بسهولة  -

لى حتى تسمعى فى هذه الحالة قومى بالضغط على طبقة القفل الى أع
 .صوت القفل وهو يقفل

 
 

 األختبار جهة

 Grüner Punkt""النقط الخضراء " التغليف وفقا لقواعد  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الوزن/السن/مدرب العوم لون     درجةاال األستعمال مجال مستوى
   
 األصفر          البرتقالى        األحمر                 النشط ستعملالم ليتعود     
    سنوات ٨-٤     سنوات ٦-٢   سنوات٤-٠                            العوم على حرآة 
  كجم٣٦-٢٠    كجم٣٠ -١٥    كجم١٨-٦     B             ﴾مالجس  على يلبس ﴿ 
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