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ਬੱ ਸ ਿਹਲਜੁੱ ਲ ਕਰੋ - ਤੁਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਲੱਗਣ।

•

ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਪੈਰ ਮੋਿਢਆਂ ਿਜੰ ਨੀ (ਤਕਰੀਬਨ

12 ਇੰ ਚ ਜਾਂ 30 ਸਟੀਮੀਟਰ) ਿਵੱ ਥ `ਤੇ ਹੋਣ।

•

ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਾਹ ਲਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਨਾ ਰੋਕੋ।

•

ਰੋਕੀ ਰੱ ਖੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 3 ਸਿਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਰੋਕੋ

•

•

o
o

(ਹਜ਼ਾਰ 1, ਹਜ਼ਾਰ 2, ਹਜ਼ਾਰ 3 ਿਗਣੋ)।

o

ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਹਰ

•

ਹਰ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ।

ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਫੜੋ।

o

ਇਕ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ।

o

ਹੱ ਥ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱ ਖੋ ਪਰ ਉਦ ਤੱ ਕ

ਨਾ ਫੜੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਨਹ ਪਦੀ।

ਸਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਸਰਤਾਂ ਜੋੜੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਨਹ ਕਰਨ ਲੱਗ

ਪਦੇ।

ਇਕ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ

ਨਾਲ ਫੜੋ।

ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋ।
•

ਸਮ ਨਾਲ, ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ

ਸਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਰੋ

ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਘੱ ਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ

ਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਨੰਬਰ 1 ਇਕ ਲੱਤ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ
ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਿਸੰ ਕ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ।
1. ਇਕ ਲੱਤ `ਤੇ 3-5 ਸਿਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
•

ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਲੱਤ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਲਈ ਚੁੱ ਕੋ (ਹਰ ਲੱਤ 15 ਸਿਕੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹੋਰ 15

ਸਿਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਲੱਤ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।)
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ। ਇਕ ਲੱਤ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉ ਜਾਂ

ਕਿਵਤਾ ਪੜ੍ਹੋ।
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ਬੱ ਸ ਿਹਲਜੁੱ ਲ ਕਰੋ - ਤੁਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਨੰਬਰ 2 ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ
ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਿਸੰ ਕ/ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਫੜੋ।
1. ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਉੱਚੇ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋਏ ਆਸਰੇ ਲਈ ਕਾਉਂਟਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਘੁਮਾਉ।
2. ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਉੱਚੇ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋਏ ਆਸਰੇ ਲਈ ਕਾਉਂਟਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਘੁਮਾਉ।
ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜਵ ਿਜਵ ਤੁਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਚੁੱ ਕੋ। 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ ਦੁਹਰਾਉ।

•

ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਿਫਰ ਿਪਛਾਂਹ ਨੂੰ, ਿਫਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਿਫਰ ਿਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।

ਨੰਬਰ 3 ਟੈਪ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ

ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਿਸੰ ਕ ਨੂੰ ਫੜੋ।
1. ਬਾਹਰਲੀ ਅੱ ਡੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉ, ਪਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉ।

ਬਾਹਰਲੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲੱ ਤ ਨੰੂ ਿਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉ। ਆਰਾਮ

ਕਰੋ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।
•

ਘੁੰ ਮੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉ।

2. ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਅੱ ਡੀ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਦੂਜੀ ਅੱ ਡੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਖੜਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਕਰੋ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋ (ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੋਰ 15

ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।
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ਬੱ ਸ ਿਹਲਜੁੱ ਲ ਕਰੋ - ਤੁਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਨੰਬਰ 4 ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੁੱ ਝ ਮਾਰਨਾ

ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਿਸੰ ਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ।

1. ਇਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ।

2. ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੱਤ `ਤੇ ਪਾਉ, ਦੋਨਾਂ ਗੋਿਡਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ।
ਰੋਕੋ।

3. ਮੂਹਰਲੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਿਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਉ।
•
•

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉ।

ਹਰ ਲੱਤ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋ (ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ)।

ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।

ਨੰਬਰ 5 ਿਪਛਾਂਹ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ
ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਇਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਿਸੰ ਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ।
1. ਅੱ ਡੀਆਂ ਭਾਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ 3-5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
2. ਪੰ ਿਜਆਂ ਭਾਰ ਿਪਛਾਂਹ ਨੂੰ 3-5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

3. ਪੰ ਿਜਆਂ ਭਾਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ 3-5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

4. ਅੱ ਡੀਆਂ ਭਾਰ ਿਪਛਾਂਹ ਨੂੰ 3-5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
•

ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਕਸਰਤ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋ (ਹਰ ਸੇਧ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ)।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।

These activities are part of the Strategies and Actions for Independent Living Program (2012) - BC Injury Research and Prevention Unit.
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ਬੱ ਸ ਿਹਲਜੁੱ ਲ ਕਰੋ - ਤੁਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਨੰਬਰ 6 ਅੱ ਡੀ ਤ ਪੰ ਜੇ `ਤੇ ਤੁਰਨਾ
ਿਸੰ ਕ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਿਸੰ ਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ।
1. 3-5 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਇਕ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ
ਹੋਵੇ।

2. 3-5 ਕਦਮ ਿਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਇਕ ਪੈਰ ਦਾ ਪੰ ਜਾ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ
ਹੋਵੇ।
•

ਹਰ ਸੇਧ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋ (ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਵਾਰੀ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।)

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਫੜੋ।

ਨੰਬਰ 7 ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਹਣਾ
ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਰਸੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ

ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ।

1. ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਦੀ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।

2. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠੋ, ਬਾਂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਕਰੋ।
•

ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਲੱਤ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ?
•

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋ (ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 15

ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।)
•

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਉਦ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਹਟ

ਨਹ ਜਾਂਦੇ।
•

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ (ਹੱ ਥ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਮੋਢੇ `ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ)।

These activities are part of the Strategies and Actions for Independent Living Program (2012) - BC Injury Research and Prevention Unit.
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