
WATER SAFETY FOR EVERYONE
Be Safe at the beach and pool
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Water Safety at the Beach

མཚོ་འགྲམ་གི་བདེ་འཇགས།



Check conditions – the surf changes constantly. 

It’s important to check conditions.  It may look 
safe but there may be hidden dangers.  If in 

doubt, ask a lifeguard or lifesaver, or don’t go in.  

Check the Beach 

Conditions
མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་བརྟག་དཔྱད།-
མཚོ་ཁའི་རྦ་རླབས་རྒྱུན་དུ་འགྱུར་ལོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས།
ཆུ་རྐྱལ་མ་གནང་སོན་མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་
དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།མཚམས་རེར་མིག་གིས་ལྟ་སྐབས་སུ་མཚོ་ཁར་བདེ་
འཇགས་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་ནའང་།ཉེན་ཁ་དངོས་དེ་ང་ཚོས་མི་མཐོང་
བ་ཡོང་སིད་པས།མཚོ་ཁར་ཆུ་རྐྱལ་མ་གནང་
པའི་སོན་དུ་དོགས་པའི་རིགས་ཅི་བྱུང་།ཆུ་རྐྱལ་སྲུང་སྐོབ་བ་དང་ཚེ་
སོག་ཉེན་སྐོབ་བ་གང་རུང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་བ་དང་། ཡང་ན
ཆུ་རྐྱལ་མི་གནང་བ་བ་དགོས།

མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟག་དཔྱད།



Safety Signs Look for safety signs – check the beach 

for warning signs or notices before 
entering the water.བདེ་འཇགས་བརྡ་རྟགས། བདེ་འཇགས་བརྡ་རྟགས་ལ་གཟིགས།
མཚོ་ཁར་ཆུ་རྐྱལ་མ་གནང་བའི་སོན་ལ། ཉེན་ཁ་ཡོད་མེད་ཀི་
བརྡ་རྟགས་ལ་གཟིགས་དགོས།  



Swim

Between the 

Flags

Swim between the flags – the red and yellow 

flags mark the safest part of the beach to swim, 
away from rip currents, and other dangers. 

Board riders must surf outside the black and 

white flags.

Make sure that you are able to swim and be safe 

while enjoying the water.

དར་ཅོག་གི་བར་དུ་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་དགོས། དར་ཅོག་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་འཛུགས་སའི་བར་ལ་ཆུ་རྐྱལ་བརྒྱག་
ན།བདེ་འཇགས་ཆེ་ཞིང་མཐོར་རླབས་སོགས་ཀི་ཉེན་ཁ་མེད་པར་
གསལ་སྟོན་བེད་ཀི་ཡོད།
གཞན་ཡང་།པང་ལེབ་གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་དར་ཅོག་ནག་པོ་
དང་དཀར་པོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཆུ་རེད་རོལ་དགོས།
ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་བདེ་འཇགས་ལན་པའི་སོ་ནས་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཐུབ་
པ་གནང་དགོས།



Put your hand up for help

• Put your hand up so the lifeguards or 

lifesavers can see you’re in trouble. 

• Don’t panic or struggle, 

• Stay calm and someone will assist you.

Signal for Help at 

the Beachམཚོ་ཁ་ནས་རོགས་རམ་དགོས་
པའི་བརྡ་་གཏོང་དགོས།

• ལག་པ་ཡར་རྐྱང་སྟེ་རོགས་པ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་དགོས། 
ཆུ་ནང་ནས་ལག་པ་ཐད་ཀར་ཡར་བརྐྱངས་ན།ཚེ་སོག་སྐོབ་
མཁན་དང་ཉེན་སྲུང་བ་གང་རུང་གིས། ཁེད་ཉིད་ཉེན་ཁའི་
གནས་སུ་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ།
• མཐོར་རླབས་གདོང་ལེན་གནང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ཙམ་གིས་
སེམས་པར་དངངས་སྐྲག་བེད་མི་རུང་།
• སེམས་ཞི་བའི་ངང་ནས་གནས་ཏེ་ལག་པ་ཐད་ཀར་གནམ་ལ་

བརྐྱངས་ན་ཆུ་རྐྱལ་སྲུང་སྐོབ་བ་དང་ཚེ་སོག་ཉེན་སྐོབ་བ་གང་རུང་
ཞིག་ཁེད་རང་ལ་རོགས་རམ་གནང་དུ་ཡོང་སིད།



Rip Current
What is a Rip Current?

• A strong, steady flow of water that surges 
from the shore back out to sea. The water 

looks darker and greener.

• Once past the waves, the current slows down 

and the same water comes back to the beach 

again.  

• The larger the waves, the stronger and larger 

the rips. 

མཐོར་རླབས།
མཐོར་རླབས་ཟེར་ན་ག་རེ་རེད་དམ།
• མཐོར་རླབས་ནི་དག་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་།རླབས་ཤུགས་དེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་

བཞུད་རྒྱུན་ཡོང་སྟེ་མཚོ་ཁ་ནས་ཕར་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་མཁན་དང་ཅ་ལག་
རྣམས་འཐེན་འགྲོ་གི་ཡོད།ཤིན་ཏུ་དག་ཤུགས་ཆེ་བའི་མཐོར་རླབས་
དེ་ཕར་མེད་པར་འགྱུར་རེས་དེ་ནས་རིམ་པས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་མཚོ་
ཁར་རྦ་རླབས་རྒྱག་མགོ་འཛུགས་ཀི་ཡོད།

• རྦ་རླབས་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་གིས་རླབས་རྒྱུན་དེའི་ཤུགས་དང་
མཐོར་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད།དེའི་མདོག་ནི་ལྗངས་ནག་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་
གིན་ཡོད།



Rip Current
Where is it Safe to Swim & What to do if caught 

in a rip ?

• Lifeguards place the flags away from rips 
indicating where it is safe to swim.

• If you find yourself caught in a rip you need 
to remember: -  don’t panic, stay calm, stay 

afloat, put your hand up and yell for help. 
• Do not swim directly against the rip. 

Struggling against a rip is a quick way to 

exhaustion.

མཐོར་རླབས།
གནས་གང་འད་ཞིག་ནས་ཆུ་རྐྱལ་གནང་ན་བདེ་འཇགས་ཡོད་པ་དང་
།གལ་སིད་མཐོར་རླབས་ཀི་འོག་ཏུ་ཚུད་ན་ཅི་ཞིག་བེད་
དགོས་སམ། 
• ཚེ་སོག་སྐོབ་མཁན་གིས་མཐོར་རླབས་ཀི་ཉེན་ཁ་གང་དུ་
ཡོད་མེད་ཀི་མཚོན་མདོག་ཡོད་པའི་དར་ཅོག་བཙུགས་ཡོད་པས། དེས་
ཆུ་རྐྱལ་གང་དུ་རྒལ་ན་བདེ་འཇགས་ཡོད་མེད་གསལ་སྟོན་བེད་ཀི་ཡོད།
གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་རྒྱ་མཚོའི་མཐོར་རླབས་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་ཤེས་
མ་ཐག་ངེས་པར་དུ་དན་དགོས་པའི་གནད་དོན་རེ་འགའ་ནི།
• ལག་པ་ཐད་ཀར་ཡར་རྐྱང་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པས་ཉེན་སྐོབ་

དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་བ་དང་།བག་ཕག་ངང་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཆུ་རྐྱལ་
གནང་བ་ལས།སྐྲག་སྣང་ཆེན་པོ་བེད་མི་རུང་། 

• ཆུ་རྐྱལ་གནང་སྐབས་མཐོར་རླབས་དང་ཐད་ཀར་ལོག་
ཟླར་ལངས་མི་རུང་སྟེ།མཐོར་རླབས་དང་རོལ་ཤུགས་ཆེན་
པོས་ལོག་ཟླར་ལངས་ན་མགོགས་མྱུར་ངང་ལུས་ཀི་ནུས་
ཤུགས་ཟད་དེ་ཉེན་ཁ་སར་ལས་ཆེ་བ་ཡིན། 



Spilling or Rolling Waves

Found where there are flat shorelines. These are 
generally safer types of waves.

Plunging or Dumping Waves

Create a hollow tube when they break. Plunging waves 

are dangerous as they can pick people up and ‘dump’ 

them onto shallow sandbanks or reefs.

Waves
རྦ་རླབས། ལུད་པ་དང་རིལ་ནས་འཕོ་ཡོང་བའི་རྦ་རླབས། 

རྦ་རླབས་འདིའི་རིགས་ནི་དུས་རྒྱུན་མཚོ་འགྲམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་ལ། 
སྤིར་བཏང་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་རྦ་རླབས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན། 

མཆོང་ཞིང་ཧོབ་ཀིས་རིལ་ཡོང་བའི་རྦ་རླབས། 
རྦ་རླབས་འདིའི་རིགས་མར་འཇགས་འགྲོ་དུས་ལྕགས་སྦུགས་
ནང་བཞིན་ཁོག་ཅན་དུ་ཡོད་པ་དང་།ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རྦ་རླབས་
འདིས་མི་རྣམས་དེའི་ནང་དུ་དངས་ནས།མཚོ་འོག་གི་བྲག་དང་
བེ་མའི་འགྲམ་ཐང་རྣམས་སུ་ཤུགས་ཀིས་གཡུག་གིན་ཡོད་པ་རེད།
Surging Waves

May never actually break as they approach the water’s 

edge. Seen around rock platforms and beaches with 
steep shorelines. They are dangerous as they can 

appear suddenly and can knock people over before 

dragging them back into deeper water.

ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བའི་རྦ་རླབས།
རྦ་རླབས་འདིའི་རིགས་ནི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང་། མཚོའི་ཁའི་མཐའ་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་
ཡོང་སིད།རྦ་རླབས་འདིའི་རིགས་ནི་གོ་བུར་དུ་གཡོ་བ་དང་མཚོ་མཐའ་རུ་ཡོད་པའི་
བྲག་རྡོ་ཉེ་འཁོར་དུ་རྦ་རླབས་དེ་རྒྱག་གི་ཡོད།རྦ་རླབས་འདིས་བྲག་རྡོ་སྟེང་དུ་མི་ཡོད་
ན་གཏིང་རིང་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཐེན་འགྲོ་གི་ཡོད།



Water Safety at the Rock Pool

བྲག་རིང་ཡོད་སའི་ཆུའི་བདེ་འཇགས།



Check the conditions 
It may look safe but there could be hidden 

dangers.

• Look for signs and obey them.

• Check the water depth before entering the 

water. 

• Never dive in shallow water because this can 

cause serious injury.

Check the 

Conditions
མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་

བརྟག་དཔྱད། མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟག་དཔྱད།
ཆུ་ནང་དུ་ལྟ་སྐབས་བདེ་འཇགས་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ནའང་། ཉེན་ཁ་དངོས་
དེ་མཐོང་
མི་ཐུབ་པའང་ཡོང་སིད། 
• ཉེན་སྲུང་བརྡ་རྟགས་ལ་ཐུགས་སྣང་མཛད་དགོས། 
• ཆུའི་གཏིང་ཚད་ཤེས་རེས་ཆུ་བརྒལ་དགོས། 
• གཏིང་ཚད་མེད་པའི་ཆུ་ནང་དུ་ཐུར་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་།  
    གང་ལགས་ཞེ་ན་ལུས་རྡབ་སྐོན་ཡོང་སིད།



Obey the signs 

There are signs located at every rock pool which gives 

advice to keep you safe.

• Water Depth

• Do not dive shallow water

• Marine Stingers
Enter & Exit Pool Safely 

• Stairs

• Ramp 

• Side of pool

Make sure that you are able to swim and be safe while 

enjoying the water.

Signs & Safety

བདེ་འཇགས་དང་བརྡ་རྟགས།
བརྡ་རྟགས་ལ་ཐུགས་སྣང་མཛད་དགོས།
 ཁེད་ཀི་ཚེ་སོག་གི་བདེ་འཇགས་ཆེད། ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་སའི་བྲག་རིང་ཡོད་སར་ཉེན་ཁ་ཡོད་
མེད་ཀི་ལམ་སྟོན་སྒིག་གཞི་དང་བརྡ་རྟགས་བཀོད་ཡོད།
• ཆུའི་གཏིང་ཚད། 
• གཏིང་ཚད་མེད་པའི་ཆུ་ནང་དུ་ཐུར་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་། 
• རྒྱ་མཚོའི་འབུ་སིན་སིག་ཅན།
བདེ་འཇགས་ངང་ཆུ་རིང་ནང་འགྲོ་བ་དང་ཕིར་ཐོན་པ། 
• སྐེད་འཛེགས། 
• ཐུར་མཆོང་རྒྱག་པ།
• ཆུ་རིང་གི་ཟུར་སྣེ།
ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཁེད་རང་གིས་བདེ་པོའི་ངང་ནས་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཐུབ་པ་གནང་དགོས།



Put your hand up and call for help 

If you are in trouble while swimming:

• Put your hand straight up in the air 

• Float 

• Yell for help. 

If you see someone in trouble 

• Make sure you raise the alarm with others, 

• Try throwing something that floats or reach them with a 

long object. 

• Do not get in to save them keep yourself safe at all 

times.
Many rock pools have an emergency button located near 
the pool.  This alerts the lifeguards of trouble.

Signal for Help 

at the Rock Pool
བྲང་རིང་ཡོད་སར་རོག་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་རྟགས། 

ཆུའི་ནང་ནས་ལག་པ་ཡར་ཀག་ནས་རོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་བ།
གལ་སིད་ཁེད་རང་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ན། 
• ཐད་ཀར་ལག་པ་ཆུ་ནང་ནས་ཡར་གནམ་ལ་རྐྱང་དགོས། 
• ཆུ་ཁར་ལིང་ཐུབ་པ་གནང་དགོས
• རོགས་རམ་དགོས་པའི་སྐད་རྒྱག་དགོས།
 
གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་མི་ཞིག་ལ་ཆུའི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ན།
• སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་མི་གཞན་རྣམས་ལ་ཉེན་བརྡ་རྒྱག་དགོས། 
• ཆུ་ཁར་གཡངས་རུང་གི་ཅ་དངོས་ཤིག་ཁོའི་ཕོགས་སུ་གཡུག་པར་ཐབས་ཤེས་གནང་

དགོས། 
• མི་གཞན་སྐོབ་མ་ཐུབ་རུང་རང་གིས་རང་ཉིད་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐོབ་ཐུབ་པ་བ་དགོས།



Be Sun Safe

ཉི་འོད་འགོག་པའི་དབུ་ཞྭ་གོན།
SLIP on protective clothing SLOP on SPF30+ sunscreen SLAP on a hat SEEK shade where possible SLIDE on some sunglasses

ཉི་འོད་སོན་འགོག་གི་གོན་ཆས་གོན། ཉི་འོད་སོན་འགོག་གིསྣུམ་བྱུག ཉི་འོད་མེད་པའི་གྲིབ་སེལ་སོད། ཉི་འོད་འགོག་པའི་མིག་ཤེལ་གོན།

ཉི་འོད་དུ་བདེ་འཇགས།



Water Safety at the Public Swim Pool

མི་དམངས་སྦི་རིང་གི་བདེ་འཇགས།



Check the water depth 

• Before entering the water, you should always check the 

water depth. 

• Never dive in shallow water because this can cause 

serious injury.

Obey the signs 

There are signs located at every public swimming pool 

which explain rules and advice to keep you safe: 

• No diving

• No bombing

• No running or jumping.

Make sure that you are able to swim and be safe while 

enjoying the water.

Safety & Signsབདེ་འཇགས་དང་བརྡ་རྟགས།

ཆུའི་གཏིང་ཚད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགོས།
• དུས་རྒྱུན་ཆུ་རྐྱལ་མ་གནང་གི་སོན་དུ་ཆུའི་གཏིང་ཚད་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོས།
• ར་བ་ཉིད་ནས་གཏིང་ཚད་མེད་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་ཐུར་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་སྟེ། དེས་ཚབ་ཆེ་

བའི་རྨས་སྐོན་བཟོ་ངེས།
བརྡ་རྟགས་ལ་ཐུགས་སྣང་བེད་དགོས། 
ཁེད་རང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བའི་སླད་དུ།མི་དམངས་ཆུ་རིང་ཡོད་ས་ཚང་མར་
བདེ་
འཇགས་ལམ་སྟོན་གི་སྒིག་གཞི་དང་བརྡ་རྟགས་བཀོད་ཡོད།  
• ཐུར་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་། 
• ཐད་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་། 
• རྒྱུག་མཆོང་རྒྱག་མི་རུང་། 
ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཤེས་པར་བས་པའི་ཐོག་བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་གི་ངང་ནས་ཆུ་ནང་རེད་མོར་
རོལ་དགོས།



Put your hand up and call for help 

If you are in trouble while swimming:

• Put your hand straight up in the air 

• Float 

• Yell for help. 

If you see someone in trouble 

• Make sure you raise the alarm with others, 

• Try throwing something that floats or reach them with a long 

object. 

• Do not get in to save them keep yourself safe at all times.
There are lifeguards at the pool who are able to assist in an 

emergency.

Signal for Help
རོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ།

ཆུང་ནང་དུ་ལག་པ་ཡར་རྐྱང་ནས་རོོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་བ། 
གལ་སིད་ཁེད་རང་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་སྐབས་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ན། 
ལག་པ་ཐད་ཀར་ཆུ་ནང་ནས་གནམ་ལ་རྐྱང་ནས་རོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་དགོས།
• ལག་པ་ཐད་ཀར་གནམ་མཁར་རྐྱང་དགོས།
• ཆུ་རིང་གི་ཟུར་དུ་ལིང་ཐུབ་པ་གནང་དགོས།
• རོགས་རམ་གཏོང་དགོས་པའི་བརྡ་སྤོད་དགོས།
གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་མི་ཞིག་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ཡོད་པ་
མཐོང་ན།
• སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་མི་གཞན་རྣམས་ལ་ཉེན་སྐོབ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་དགོས། 
• ཆུ་ཁར་གཡངས་རུང་གི་ཅ་དངོས་ཤིག་ཁོའི་ཕོགས་སུ་གཡུག་པར་ཐབས་ཤེས་གནང་

དགོས། 
• མི་གཞན་སྐོབ་མ་ཐུབ་རུང་རང་ཉིད་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཉེན་ཁ་མེད་པ་བ་དགོས།
ཆུ་རྐྱལ་གི་རིང་བུ་ཡོད་སར་ཚེ་སོག་སྲུང་སྐོབ་བེད་མཁན་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོས་ཛ་དག་གི་
དུས་སུ་རོགས་རམ་གནང་གི་རེད།



Learn to Swimཆུ་རྐྱལ་སྦོང་བ།



Learning to swim is a skill that everyone can enjoy.

Here are some reasons why you should learn to 

swim:

• It’s a fun activity and a great form of exercise. It 
places no stress on the body’s joints.

• It enables you to socialise and have fun with 

friends around water, whether at the beach, 

pool, river or lake.

• If you have learnt how to swim you can be safe 

in the water.

• You could save your own, or someone else's life. 

Learn to Swim

ཆུ་རྐྱལ་ནི་རིག་རལ་ཞིག་ཡིན་ལ།ཆུ་རྐྱལ་སྦོང་ནས་མི་ཚང་མས་མཚོ་ཁའི་བདེ་སྐིད་དེ་
ཡོངས་སུ་རོལ་ཐུབ།
• གཤམ་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཆུ་རྐྱལ་གི་རིག་རལ་སྦོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་

ཤས་བཀོད་ཡོད།
• ཆུ་རྐྱལ་ནི་སྤོ་སྣང་རང་བཞིན་ལན་པའི་བེད་སོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།མ་ཟད་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་བའི་ལུས་རལ་གི་རིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན།འདིས་རྐང་ལག་སོགས་ཀི་ལྷུ་
ཚིག་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད།

• ཆུ་རྐྱལ་རྒལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ཁེད་རང་ལ་མི་གཞན་དང་སྤི་ཚོགས་གཞན་ལ་
འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་བཟོ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀང་ཐོབ་ངེས།

• གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་ཆུ་རྐྱལ་གི་རིག་རལ་སྦང་ན་ཆུ་ནང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་
སེམས་ཕྲལ་གནང་མི་དགོས།

སོ་སོའི་ཚེ་སོག་སོ་སོས་སྲུང་སྐོབ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།མི་གཞན་གི་ཚེ་སོག་ཞིག་ཀང་སྐོབ་
ཐུབ་ངེས་རེད།

ཆུ་རྐྱལ་སྦོང་བ།



Swimmer’s Code
ཆུ་རྐྱལ་བའི་ལམ་སྟོན་སྒིག་གཞི།

Staying safe around water is important.  Following these simple rules while at 

the beach or pool will help you and your friends stay safe and enjoy the water. 

ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་སའི་ཉེར་འཁོར་གི་བདེ་འཇགས་ནིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་།གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་ལམ་
སྟོན་འདི་དག་གིས་ཁེད་རང་དང་དེ་བཞིན་ཁེད་རང་གི་གྲོགས་པོ་རྣམས་མཚོ་ཁ་དང་རིང་བུའི་ནང་དུ་
ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པར་ཕན་ཐོག་ཡོད།

Go Together - Never swim alone make 

sure you go with someone.

ཆུ་རྐྱལ་རྒལ་བར་རོགས་པ་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས།
དུས་ནམ་ཡང་ཆུ་རྐྱལ་རྒལ་དུ་ཁེར་རྐྱང་ལ་འགྲོ་མི་རུང་ལ་རོགས་
པ་ཞིག་དང་ལ་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐབས་གནང་དགོས།

Float & Signal for help - If in trouble 

relax and float on your back, put up 
your arm to attract attention.
ཆུ་ཁར་གཡངས་པ་དང་རོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་བ། 
གལ་སིད་ཁེད་རང་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་སྐབས་ཉེན་ཁར་འཕྲད་ཚེ། 
དངངས་འཚབ་མེད་པར་ལུས་ལོད་ལ་བབས་ནས་ཆུ་ཁར་གན་
རྐྱལ་དུ་གཡངས་ཐབས་བས་ནས། ལག་ངར་ཡར་རྐྱང་ནས་
རོགས་རམ་དགོས་པའི་བརྡ་གཏོང་དགོས།

Reach to Rescue- make sure you are 

safe. Do not enter the water. Lie down 

and reach.

ཉེན་ཁ་ལས་མཐར་རེས། བདེ་འཇགས་ཀི་ཕིར་དུ། ངལ་གསོ་
གནང་ནས་འདུག་རྒྱུ་ལས།ཆུ་ནང་ཡང་བསྐར་འཛུལ་མི་
རུང་།



Learn Water Safety

Learning water safety is an important skill 
and could save a life. 

ཆུའི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གི་ཤེས་བ་སྦོང་བ།

མིའི་ཚེ་སོག་སྐོབ་ཐུབ་ངེས་པས་ཆུ་ནང་གི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གི་
ཤེས་བ་སྦོང་རྒྱུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོའི་རིག་རལ་ཞིག་ཡིན།



• CPR is an important skill. 

• It could save someone’s life.

• There are local organisations that can 
arrange for you to attend a course.

Learn CPR
མྱུར་སྐོབ་བཅོས་ཐབས་སྦོང་བ།

• མྱུར་སྐོབ་བཅོས་ཐབས་ཀི་རིག་རལ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་
ཡིན།

• མྱུར་སྐོབ་བཅོས་ཐབས་འདིས་མི་ཞིག་གི་ཚེ་སོག་ཀང་མྱུར་
སྐོབ་ཐུབ་ངེས།

• ས་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་རེ་འགས་མྱུར་སྐོབ་བཅོས་ཐོབས་ཀི་
སྐོར་ལ་ཟབ་སྦོང་ཡང་གོ་སྒིག་བེད་ཀི་ཡོད་པས། ཁེད་རང་
བཅར་ཐུབ་ན་ལེགས།
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Important things 

to remember

• Always check the conditions and signs before entering the water.

• Make sure that you are able to swim and be safe while enjoying 

the water.

• Sun safety and parental supervision are key to keeping you safe. 

• Make sure children are always supervised around all forms of 

water.

• Reapply your sunscreen every two hours. 

• Stay hydrated and drink plenty of water.

• Never swim alone; always swim with a friend or family member.

སེམས་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་གལ་
ཆེའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག

• དུས་རྒྱུན་ཆུ་རྐྱལ་མ་གནང་བའི་སོན་ལ་མཚོ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་
མེད་ཀི་བརྟག་དཔྱད་དང་།བརྡ་རྟགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་
དགོས།

• ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ།བདེ་འཇགས་ངང་ནས་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཐུབཔ་གནང་
དགོས།

• ཕ་མ་དང་རོགས་པ།ཉེན་སྲུང་བ་ལ་སོགས་ཀིས་ལྟ་རྟོག་འོག་ནས་ཆུ་རྐྱལ་དང་
ཉི་མས་མི་འཚིག་པ་བེད་རྒྱུ་ནི། ཁེད་རང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

• ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཆུ་རིང་ཇི་འད་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡང་རྟག་པར་ལྟ་རྟོག་བེད་
མཁན་གིས་ལྟ་ཞིབ་ནན་པོ་གནང་དགོས།

• ཆུ་ཚོད་གཉིས་རེའི་རེས་སུ་སླར་ཡང་ཉི་སྨན་སོན་འགོག་དབྱུག་དགོས།
• ཆུ་མང་ཙམ་འཐུང་ནས་གཟུགས་ཁམས་གཤེན་གཟུགས་ངང་ནས་གནས་ཐུབ་པ་

གནང་དགོས།
• ར་བ་ཉིད་ནས་སོ་སོ་གཅིག་པུར་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་མི་རུང་།དུས་རྒྱུན་དུ་སོ་

སོའི་གྲོགས་པོ་དང་ནང་མི་མཉམ་དུ་ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་དགོས།
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