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یہ ہفتہ :جشن

مبارک ہو!
سین ختم کر دیا ےہ!
آپ ن family.fitکا ایک ں
می تبدیلیاں دیکھ
ہمی امید ےہ کہ آپ اپن خاندان ں
ں
ے
سکت ںہی .شاید آپ بہت صحت مند اور مکمل فٹ ںہی.
شاید آپ زیادہ مثبت اور زیادہ لوگوں ےس وابستہ ںہی.
ُ
شاید آپ کوایک خاندان ےک طور پر معاف یا گفت
ُ
کامیائ میل ےہ.
وشنید ،رحم یا ہمت یک وجہ ےس
ی
ُ
ُ
ٓ ُ
خوش منا ے
ی
ن ںہی!
ا ںئت خدا جو کچھ کر رہا ےہ اسےک یلت
اگر آپ کر ے
سکت ںہی تو دورسے خاندانوں ےک ساتھ میل
ٓ
کھی .ا ںئت ہم فٹنس  ،ایمان  ،تفری ح
مالپ اور رفاقت ر ں
اور کھان کو یکجا کریں ،اور  family.fitےک ایک
منائی۔
اورسین کو یرسوع کرن ےس پہےل جشن
ں
ں
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جشن ےک یلت خیاالت
ایک خاندان ےک طور پر مالقات کریں .ان خیاالت کو
سین ختم کرن کا جشن منان
دیکھی اور  family.fitکا ں
ں
ےک یلت ایک منصوبہ بندی کریں۔
اپن موجودہ صورت حال ےک مطابق ایونٹ کو ڈیزائن
ے
تخلیق
می ںہی ،تو
کریں .اگر آپ  COVIDالک ڈاؤن ں
طریقوں ےس کوشش کریں اور منسلک کریں.
ان عنارص کو شامل کریں:
می خاندان
 .1آپ ےک پڑوس ں
 .2صحت
 .3تفری ح
 .4ایمان
 .5خوراک
یرسوع کرن ےک یلت مندرجہ ذیل صفحات ےس خیاالت کا

انتخاب کریں.
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یرسوع کرنا
دورسوں ےک ساتھ  family.fitشئی کریں.
• سوشل میڈیا پر تصویر یا ویڈیو پوسٹ کریں اور
 familyfit#یا @familyfitnessfaithfun
ےک ساتھ ٹیگ کریں۔
• کیس دورسے خاندان ےک ساتھ family.fit
کریں
کتابچہ ےک آخر می مزید معلومات ہی۔
ے
کرن ےس پہےل اہم معاہدہ
اس وسائل کو استعمال
ی
آپ اس مواد کا استعمال کرن ےس پہےل ہماری رسائط ےس اتفاق کریں جو کہ ویب

سائٹ  https:/family.fit/terms-and-conditionsپر تفصیل ےس درج ںہی
۔یہ آپ اور ُان یک جو آپےک ساتھ مل کر ورزش ے
کرن ںہی اِ ن وسائل ےک استعمال ےک ںلت
ی
ی
یقی دہائ کریں کہ آپ اور وہ سب
پابندی
کروائی یک۔ بران مہربائ اس بات یک ں
ں
ی
ی
ی
جوآپےک ساتھ مل کر ورزش کریں ان تمام رسائط ےک پابند ہو نےک۔ اگر آپ ان رسائط و
نہی ںہی تو آپ کو اس
ضوابط یا ان یرسائط و ضوابط ےک کیس بیھ حصہ ےس متفق ں
چاہن۔
نہی کرنا
وسائل کا استعمال ں
ں
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 .1دیگر خاندان
دیگر خاندانوں کو مدعو کریں
سوچی جن کو آپ
می
ں
کچھ دورسے خاندانوں ےک بارے ں
ے
ے
کرسکت ںہی .وہ لوگ ہو سکت ںہی
جشن منان ےک یلت اکٹھا
می
جنہوں ن  family.fitکیا ےہ .یا وہ لوگ جو اگےل ں
سین ں
یرسوع کر ے
سکت ںہی.
ے
آسکت ںہی،
نہی
اگر آپ ایک دورسے ےک ساتھ آمت سامت ں
ی
تو پھر  ®Zoomیا  ®Skypeےس رابطہ کریں یا کوئ اور
اپنائی.
طریقہ
ں

ُ
ان ےک ںلت دعا کریں

ُ
جنہی آپ دعوت ے
دین
مانگی
دورسے خاندانوں ےک یلت دعا
ں
ں
ںہی .کیس تنہا یا بزرگ شخص کو مدعو کریں .وہ جشن ےک
ی
یلت آپ ےک خاندان کا حصہ بننا پسند کریں ےک!

دعوت ناےم تیار کریں
ٓ
دعوت ناموں ےس تفریخ اندازنظر اے  .آپ ایک تفریخ
ویڈیوےس پیغام تیار ے
سکت ںہی .آپ ایک دعوت نامہ یک
تصویربنا کر اس پرُکچھ لکھ ے
سکت ںہی .آپ دورسے خاندان
ےک یلت ایک چیلنج مقرر کر ے
سکت
ںہی.
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 .2صحت
کچھ فٹنس عنارص کا انتخاب کریں
ڈالی اور ںتی
فٹنس ےک گزشتہ  12ہفتوں پر نظر ں
مختلف چیلنجوں کا انتخاب کریں جو آپ دورسے
ے
کرسکت ںہی۔
خاندانوں ےک ساتھ
یرسوع کرن ےک یلت یہاں کچھ خیاالت ںہی:
ٹاور چیلنج
یےک بعد دیگرےاسکواٹس
ُپش اپ چیلنج
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ایک چیلنج تیار کریں
ہر خاندان جس ن  family.fitکیا ےہ دورسے
خاندانوں کو دکھان ےک یلت ایک چیلنج بنا سکتا ےہ.
می کم از کم دو ورزشوں کا استعمال کریں.
چیلنج ں

ایک مقابلہ ڈیزائن کریں
می ےس ایک کا چناو کریں اور اس پر مقابےل
چیلنجوں ں
کروایں .یہ مقابلہ بچوں اور والدین ےک درمیان یا مرد
بمقابلہ عورت ہو سکتا ےہ .یہ خاندان بمقابلہ خاندان
بہیین کام کیا جا ی
ہو سکتا ہ .سوچی کہ ے
ن گا اور کیا کرنا
ں
ے
مزے کا باعث ہوگا!
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 .3تفری ح

سجاوٹ
آپ جشن ےک یلت ایک مقام کا انتخاب کریں .یہ ایک
پارک ،آپ کا گھر یا ایک ہال ہو سکتا ےہ .اب اس کو
ٓ
ے
تخلیق
ایسا بنایں کہ یہ تفریخ اور خاص نظر اے۔
بنن!
ں

تفری ح کھیل اور اسپورٹس
بنائی جن کو ہر
کچھ ایےس دلچسپ کھیلوں کا منصوبہ ں
ی
کوئ جانتا ہو اورپسند کرتا ہو۔ مثال ےک طور پر،
فریسن ،فٹ بال ،کرکٹ یا ٹیگ.
ی
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ایکfamily.fitکھیل کا انتخاب کریں.
ی
سوچن اور کچھ کھیلوں
می
پچھےل  12ہفتوں ےک بارے ں
ی
می ہر ایک شامل ہو سےک۔ رسوع
کا انتخاب کریں جن ں
کرن ےک یلت یہاں کچھ خیاالت ںہی:

دلدل واک
گیند پھینکت کا چیلنج دیں
ڈ ین کو الت ماریں
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 .4ایمان
بیان کریں کہ آپ ن کس طرح ے
ترف یک ےہ

دورسے خاندانوں ےک ساتھ بیھ ی
شیی کریں کہ آپ ےک
می کس طرح اضافہ ہوا ےہ
می پچھےل مہینوں ں
خاندان ں
چییں ہو ریہ
می کیا بدالؤ آیا ےہ۔ کیا مثبت ں
اور اس ں
ںہی؟ آپ ن کیا سیکھا ےہ؟

کھولی
مک کربائبل
ں
موٖضوع منتخب کریں جس ن واقیع آپ ےک
ایک ایسا ٖ
پڑھی اور
خاندان یک مدد یک ہو۔ اس حوالہ کو دوبارہ ں
دیگر خاندانوں ےک ساتھ کچھ رسگرمیوں اور سواالت کو
مکمل کریں.
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دیکھی
ایک ساتھ مل کر Max7ویڈیو
ں
دیکھی اور موضوعات پر
می ےس ایک کو
ں
ان ویڈیوز ں
دیکھی):
تبادلہ خیال کریں (Max7.org
ں

کرسمس یک کہائ:
یسوع یک پیدائش
چرواہ
ے
مجوش
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 .5خوراک
ہر خاندان کھانا ال ی
ن
ہر خاندان دورسے خاندانوں ےک ساتھ ی
شیی کرن ےک یلت
ایک پسندیدہ کھانا ال ی
ن .اگر آپ ایک دورسے ےک ساتھ
ے
سکت ںہی ،تو دورسے خاندانوں ےک ساتھ
نہی مل
ں
ی
پسندیدہ ترکیب کو شیی کریں.

ایک ساتھ غذائیت ےس ُ
بھرپور کھانا تیار کریں
غذائیت ےس ُ
بھرپور کھان یک اشیاء اور ی
مشوبات کو مل
کیبی تالش کریں.
کر بنان ےک یلت کچھ آسان تر ں
مثال ےک طور پر:

ی
• تازہ پھل کا استعمال ے
ہون ایک ی
مشوب
کرن
بنائی
ں
ُ
بنائی
• ایک غذائیت ےس بھرپور ناشتا ں

پکائی
ایک ساتھ کھانا ں
بنائی ایک
بارئ کیو کریں  ،سالن یا گھر کا دورسا کھانا ں
ی
ی
ی
الئی ےک۔
ساتھ کھانا پکان ےک لت تمام خاندان اجزاء ں
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دیکھی!
سین ےک یلت
ایک ینت ں
ں
تعمیکریں آ رہا ےہ! موضوع صحت
آپنا family.fit
ں
رون ےہ .اس ےس آپ کو اپن خاندان  ،اپن فٹنس
مند ے
می
 ،آپ ےک اعتماد اور مزے کو بڑھانا جاری رکھن ں
ی
مدد مےل یک!
پرنٹ کر ےک دیوار پر لٹکان ےک یلت ایک صفحہ ےک اس
ر
می ،آپ
پوسی کو ڈاؤن لوڈ کریں .ںتی آسان مراحل ں
کا خاندان آپ ےک اپن فعال سیشن بنا سکتا ےہ.
اس یک کوشش کریںٓ .اپ کو مزہ آ ی
ن گا!
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مزید معلومات

ویب اور ویڈیوز
 family.fitویب سائٹ پر تمام سیشن حاصل کریں.
ہمی یہاں سوشل میڈیا پر تالش کریں:
ں

تمام ویڈیوز family.fit YouTube® channelےس تالش کریں
.

پروموشنل ویڈیو

 family.fitپانچ مراحل
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مزید معلومات

رہی
می ں
رابطہ ں
ہم ُامید ے
کرن ںہی کہ آپکو family.fitکا یہ کتابچہ پسند آیا ہو گا
می مدد یک ےہ۔
دنیا بھر ےس مختلف رضاکاروں ن اےس تیار کرن ں
آپ  family.fitےک تمام حےص ہماری ویب سائٹ
 https://family.fitپر تالش کر ے
سکت ںہی۔
ی
ے
طریق بیھ
اس ویب سائٹ پر جدید ترین معلومات درج ہویک۔وہ
قیمن ر یان بیھ دے ے
ے
سکت ںہی اور اس
ہمی اپن
ںہی جن ےس آپ ں
ےک ذریعہ آپ family.fitےس تعلق بیھ برقرار رکھ ے
سکت ںہی۔
اگر آپ اس ےس لطف اندوز ی
ہون ںہی تو اِ س ےک متعلق اپن
بتائی ہو سکتا ےہ وہ بیھ اس
دوستوں اور جانت والوں کو بیھ ں
چاہی۔
می شامل ہونا ں
ں
یہ ُمواد بالکل مفت ہ اور دورسوں کو بیھ مفت دیا جا ی
ن۔
ے
اگر آپ ہفتہ وار ای میل ےک طور پر family.fitحاصل کرنا
چاہن ںہی تو آپ یہاں سبسکرائب کر ے
ے
سکت ںہی:
./https://family.fit/subscribe
ہمی
می ترجمہ کریں تو ں
اگر آپ اِ سکا اپن زبان ں
 info@family.fitپرای میل کریں تاکہ یہ دورسوں تک بیھ
پہنچ سےک۔
ٓ
اپکا شکریہ۔
 family.fitٹیم
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www.family.fit
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