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بیرونی سرگرمیاں    -فالج     
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 بیرونی سرگرمیوں کے لیے ہدایات

 گھروں کے اندر
 (1)  کپڑے

چپلیں پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔ دقت ہوتی ہو انہیں ں کرنے میوه لوگ جنہیں حرکت   
 (2)  فرنیچر 

بیت الخالء اور کرسی کی اونچائی مناسب ہونی چاہیے۔ انہیں نہ ہی بہت اونچا اور نہ ہی بہت نیچا ہونا چاہیے۔ بستر،   
 (3) سجاوٹ 

 برآمدے میں متفرق اشیاء اور تاریں بالکل نہیں ہونی چاہئیں۔
لڑھکا کر گرا سکتا ہے۔ کسی کو بھی آسانی سے  ڈھیال قالین   

 
 گھروں سے باہر 

 (1) چھڑی  
کےطور پر ہرگز استعمال نہ کریں۔ چھڑی ساتھ الئیں۔ چھتری کو  چھڑی ذاتی  اپنی  

 (2)  کپڑے 
 مناسب کپڑے، جرابیں اور جوتے پہنیں۔ 

کے پائنچے (ڻانگیں) بہت کھلے یا بہت لمبے نہیں ہونے چاہئیں۔ پاجامے   
جوتے برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جوتوں کا سائز مناسب ہونا چاہئے۔ اگر جوتے کا سول پھوال ہو تو اسے تبدیل کردینا چاہئے۔

واال نہیں ہونا چاہیے۔  پھسلنے سول کا   

 (3)  ہمسفر  
 برائے مہربانی دیکھ بھال کرنے واال کا بندوبست کریں تاکہ جب ضرورت ہو وه ساتھ جاسکیں۔ 

 (4)  سڑک کی حالت 
اچانک سامنے آنے والی ڈھلوان یا سیڑھیاں تو ، یا سڑک پر تو نہیں پھسلن والییا  گیلی  ہموار، احتیاط سے چیک کرلیں کہ سڑک یا زمین 

 نہیں ہیں۔ 
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 گھومنا
اورچار سے پانچ قدموں میں  پر رکھیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہےپہلو اچانک مت گھومیں، کشش ثقل کا مرکز متاثره 

کی طرف گھومیں۔ پہلو متاثره   

 

 
 رکاوڻوں کو عبور کرنا

دہلیز کے قریب تر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔    ۔ 1  
پہلے چھڑی کو دہلیز کے پار رکھیں۔     ۔    2  
اس کے بعد متاثره پہلو کو دہلیز کے پار رکھیں۔     ۔ 3  
سب سے آخر میں صحت مند پہلو سے دہلیز کو پار کریں۔      ۔4  
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 کھڑے ہوئے سے بیڻھنا 
 صبر سے کام لیں۔ جب تک کہ آپ کرسی کے قریب نہ ہو جائیں، اُس وقت تک مت بیڻھیں۔ 

 
چند قدم پیچھے کی طرف چلیں حتٰی کہ آپ کی ڻانگیں کرسی کی گدی سے چھونے لگ جائیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا 

 گیا ہے۔  

 

دھیرے سے جھکیں اور کرسی پر بیڻھ جائیں۔ پھر کی ہتھی کو صحتمند پہلو والے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑیں۔ کرسی   

 

 
 زمین پر سے چیزیں اڻھانا 

پرسکون رہیں۔    ۔ 1  
پر رکھیں۔ صحتمند پہلو اور کشش ثقل کا مرکز صحتمند پہلو کی طرف سے قدم بڑھائیں     ۔2  
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چیز اڻھانے کے لیے آگے کی طرف جھکیں۔     ۔3  
متاثره پہلو کی طرف سے قدم آگے بڑھائیں اور چھڑی کو مضبوطی سے تھام لیں۔    ۔ 4  

 
 

 
 زمین پر سے اوپر اڻھنا 

کشش ثقل ا صحتمند پہلو کرسی کے قریب کریں۔ جسم ک۔ جائیںکسی کرسی یا مستحکم فرنیچر کی سائیڈ پر کوشش کرکے     ۔1
  کا مرکز صحتمند پہلو پر منتقل کریں اور اپنی ڻانگیں موڑیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ 

میں الئیں۔ اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں اور کمر کی مدد سے جھکاو والی حالت    ۔ 2  
اور ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے ایک ہی وقت میں کھڑے ہوں۔ قدم بڑھائیں صحتمند پہلو کی طرف سے    ۔  3  
کرسی کی ہتھی کو پکریں، متاثره پہلو کی طرف سے پیچھے ہوں اور گھوم جائیں۔     ۔4  
اپنی ڻانگیں کرسی کے قریب  رکھیں، آگے کی طرف جھکیں اور آہستگی سے بیڻھ جائیں۔    ۔ 5  

 

 
 

 اگر اس کتابچے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے فزیوتھراپسٹ سے رجوع کریں۔ 
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