બેસીને અને ઊભા રહ�ને કસરત કરવાના કલાસીસ ક� વગ� માટ�ની ��પિ�કા

1.

�ફ�ઝઓથેરિપ માટ�ની તમાર� ��ટમે�ટ ક� ઉપચાર માટ�ના તમારા �રફર�લ� ંુ � ૂળ કારણ � ંુ હ�?ંુ

2. જયાર� તમારો ઉ�લેખ �ફ�ઝઓથેરિપ ટ�મ �ારા કરવામાં આ�યો હતો �યાર� �ંુ �� બેસીને / ઊભા રહ�ને
કરવામાં આવતા કસરતના કલાસીઝમાં જવા માટ�ના તમને િવ�તાર� ૂવર્કના ફાયદાઓનો �ુલાસો કરવામાં
ુ ારાઓ.
આ�યો હતો? �મક� આરો�ય અને તં�ુર�તી માટ�ના લાંબા સમય- ગાળાના �ધ

3.
4. હા 
5. ના 
ુ ાવવા, � ૂડ ક� મનની ��થિત, તણાવ, �ઘ
3. �ંુ તમને આવા િવશાળ ઈ�� ૂઝ ક� ��ુ ાઓ �મક� શર�ર� ંુ વજન �મ
વગે ર� વગે ર�� ંુ સંબોધન કરવા માટ� તમને કોઈ પણ બી� સિવ�સીસ ઓફર કરવામાં આવી હતી.
હા



ના



જો હા, કઈ સેવાઓ�ુ ં તમને માગર્દશર્ન કરવામાં આ��ુ હ�?
જો ના, તો �ુ ં આ લાભદાયક રહ�ુ હોત?

4.

� ંુ તમને ઓફર કરવામાં આવેલ કલાસીઝમાં તમે ગયા હતાં?
હા



મોટ� ભાગે

ના



થોડાક
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5. તમને કયા કસરતના કલાસમાં જવા માટ� ઉ�લેખ કરવામાં આ�યો હતો?
બેસીને કરવાની કસરત



ઊભા રહ�ને કરવાની કસરત



ુ ાફર� કરશો?
6. કલાસમાં જવા માટ� તમે �થળની સામા�યર�તે ક�વી ર�તે �સ
કાર (�ુ ં પોતે �ાઈવ કર�ને)



બસ

કાર (મને િમ�/પ�રવાર �ારા �ાઈવ કર� લઈ જશે)
ચાલીને







ટ� ��સ



બી�

ુ વ છે ક� � તમને કલાસીસમાં જવામાંથી અટકાવતા હોય?
7. �ંુ તમને નીચેના કોઈ પણ અવરોધોનો અ�ભ
નોકર�



દરદ ક� પીડા ખરાબ થવાની બીક

અઠવા�ડયાનો �દવસ
કલાસનો સમય
બાળસંભાળ





�ુ ં �ફટ નથી





� ૂપમાં હાજર રહ�વા �ુ ં ઉ��ુક �ં

ભાષા/સંદ�શાવહ�વારનો અવરોધ
�થળ માટ� ની �ુસાફર�





મા�ુ વજન વધાર� છે



બીમાર�/ઈ�

�થળ

કોઈ �ો�સાહન ન�હ











તેને બદલે માર� બી� �ફટનેસ કલાસીસમાં જવા�ુ ં છે
મને કોઈ અવરોધો નથી
બી�







8. કસરતના કલાસીસમાં જવા માટ� તમે કયા �થળ (ળો) માં ગયા હતાં?

ુ ાફર� ક�ટલી સરળ લાગે છે ? દા.ત. ઘરથી �તર, �સ
ુ ાફર� કરવાનો સમય, ����પોટર ્નો ખચ,
9. તમને આ �સ
મળ� રહ�� ંુ પાક�ગ અને ખચાર ્.
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10. �ંુ તમે બી� કોઈ પણ કસરતના કલાસીસમાં ભાગ લીધો છે ? જો હા, તો કયાં?

11. આવા કસરતના કલાસીસમાં જવા િવષે તમને સૌથી વધાર� આનંદ શેમાં થયો હતો?

12. આવા કસરતના કલાસીસમાં જવામાં તમને સૌથી ઓછો આનંદ શેમાં થયો હતો?

13. આવા કલાસીસ ચલાવનાર �ફટનેસના શીખવનારાઓ �ારા �ંુ તમને લાગે છે ક� યો�ય સપોટર ્ મ�યો હત?
(1 સૌથી ઓછો અને 5 સૌથી વધાર� )
� ૂબજ અ� ૂરતો

5

અ� ૂરતો

4

ઠ�કઠ�ક

સારો

3

2

� ૂબજ સારો

1

ુ મતા14. �ંુ તમારા િવચાર � ૂજબ તમે હાજર રહ�લ �થળ (ળો) આવા કસરતના કલાસીઝ માટ� અ��ુ ળ
ૂ અને �ગ
�વેશવાળા છે ?

ુ વ થયો
15. �ંુ તમને શીખવનારાઓ સાથે અસરકારકર�તે વાતચીત કરવામાં કોઈ પણ ��ુ ક�લીઓનો અ�ભ
હતો? દા.ત. ભાષાનો અવરોધ, �વણશ��ત, ���ટમાં
3

16. �ંુ આવી સેશનમાં અ�કુ આરો�યને લગતા િશક્ષણનો સમાવેશ કરવા�ું ઉપયોગબની શક�?
હા



ના



જો હા, તો નીચેના કયા િવષયો ઉપયોગી રહ�?
વજન �ુમાવવા�ુ ં



ગિત

આરો�યવધર્ક પોષ ક� ખાવા�ુ ં 
કસરતની મહ�વતા
�ઘ

બી�

દરદ- પીડા





મનોરં જન અને �ફકર- �ચ�તા



�યેય નકક� કરવામાં



દવાઓ







લાંબા ગાળાના સપોટર ્ના િવક�પ





17. તમા�ં ુ એથિનક ઓ�ર�જન- � ૂળ �ંુ છે ?

18. તમાર� �મરની મયારદા (ર� �જ) �ંુ છે

16/17  18-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80 વ�ા 
19. તમારો પો�ટકોડ �ંુ છે ?

જો તમને કોઈ પણ સંદ�શાવહ�વાર કરવામાં સપોટર ્ની જ��રયાતો હોય તો � ૃપા કર� અમને જણાવ. જો તમને આ ��પિ�કા � ૂણર્ કરવામા, અથવા
તમને કોઈ મોટ� રચનામાં, અથવા કોઈ બી� ભાષામાં તેનો તર�ૂમો કરવામાં મદદની જ�ર જણાય તો પછ� �ૃપા કર� અમને જણાવો. અમે
તમારા માટ� વ��ુ- ��થિત યો�ય કર�એ છ�એ તે િનિ�ત કરવામાં અમને મદદ�પ બનો!
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