ਗੈ ਟੱ ਮੂਵਿੰ ਗ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ
ਵਧੇ ਰੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਲਾਸਾਂ
� ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਕੋ ਮਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜ਼ਮਾਓ,
�
�
�
�

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਯੋ ਗਾ
ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈ ਸ਼ਨ
ਵਧੇ ਰੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈ ਸ਼ਨ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
�
�
�
�
�

18 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ

ਕੋ ਮਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵਧੇ ਰੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋ
ਸੈ ਰ ਸਮੇ ਤ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ 30 ਮਿੰ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ

ਹਰ ਹਰਕਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ ।
ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਗਰੁ ੱ ਪ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਗਾ।
ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ:
ਕਾਲ ਕਰੋ : ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0345 123 2399 'ਤੇ
ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 9 ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ
ਈ - ਮੇ ਲ: helpline@diabetes.org.uk

10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਅਸੀਂ ਫ਼ੋ ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: Thursday 19 May 2022
ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ : 11:30am-12:30pm

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈ ਟੱ ਮੂਵਿੰ ਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋ ਨ
'ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ:
� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਕੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ । 0345 123 2399 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
� Zoom 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈ ਟੱ ਮੂਵਿੰ ਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਓ।
ਕੋ ਰਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ 0345 123 2399
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਸਥਾਨ: Brasshouse Community Centre,
Brasshouse Lane, Smethwick B66 1BA

ਥਾਵਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਹੁ ਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਨਾ ਦਿਓ।
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