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  :کام کی افادیت اور سرگرمی میں خلل سے متعلق سوالنامہ
   :)WPAIجوڑوں کا ورم (V2.0جوڑوں کا ورم 

  
  
  
دینے کی صالحیت پر آپ کے جوڑوں  انجام و سرگرمیوں کمعمول کیکام کرنے اور ے پ کآدرج ذیل سواالت  

نمبر ایک   کسیریں یا بھکو خالی جگہوں  ہدایات کے مطابق،براہ کرمکے ورم کے اثرات کے بارے میں ہیں۔ 
  ہ بنائیں۔پر دائر

  
  
  ہاں   ____نہیں_____    ؟)اجرت پر کام کرتے ہیں( ہیں باروزگارپ فی الحال آکیا     1.

  پر جائیں۔ 6اور سوال پر نشان لگائیں  "نہیں" تو ،اگر نہیں   
  
  ے۔ج کا دن شامل نہیں ہ، اس میں آ کے بارے میں ہیںگذشتہ سات دنوںاگلے سواالت  
  
  
  
کی وجہ سےکتنے گھنٹے کام مسائل  سے متعلق جوڑوں کے ورماپنے  آپ  دوران،گذشتہ سات دنوں کے    2.

اپنے ان گھنٹوں کو شامل کریں جو آپ نے بیماری کے دنوں میں،  اس میں سے غیر حاضر رہے؟ 
اس   جوڑوں کے ورم کے سبب،  دیر سے پہنچنے، جلدی چھٹی کرنے وغیرہ کی وجہ سے چھوڑے ہیں۔

  میں اس وقت کو شامل نہ کریں جو اس مطالعے کی وجہ سے چھوٹا ہے۔
  

  گھنٹے________   
  
  
  
 ، جیسے چھٹی،کتنے گھنٹے کام سے غیر حاضر رہے پ کسی اور وجہ سےآگذشتہ سات دنوں کے اندر    3.

  ؟کے لئےکی گئی چھٹی میں شرکت ےمطالعتعطیالت، اس 
  

  گھنٹے_____    
  
  
  
  ؟یا کتنے گھنٹے کام کحقیقتًاپ نے کے دوران، آ گذشتہ سات دنوں   4.

  )۔ پر جائیں6تو سوال ہو “ 0”اگر( گھنٹے_____   
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 آپ کی افادیت کو کس حد تک متاثر کام کے دورانآپ کے جوڑوں کے ورم نے  میں،پچھلے سات دنوں   5.
 کیا؟

  
رنے کی صالحیت کے  کے بارے میں سوچیں جب آپ کے کام کی مقدار اور قسم آپ کے کام کان دنوں   

 حسبپ آ دن جب ایسےیا ،  سے کم کام کیاے نشانےپ نے اپنآ دن جب ایسے مقابلے محدود رہی، 
  متاثر کیابہت کمپ کے کام کو آ نے جوڑوں کے ورماگر   اپنا کام نہیں کرسکے۔ کے ساتھمعمول توجہ 

  ہے تو بڑا عدد چنیں۔ تاثر ہواکام بری طرح م پ کاآ سے جوڑوں کے ورماگر  ں۔ ہے تو چھوٹا عدد چنی
  

   نے جوڑوں کے ورم دوران کےکرنے کام بات پر غور کریں کہ صرف اس 
  آپ کی افادیت کو کس حد تک متاثر کیا۔

  

 نے جوڑوں کے ورم           
میرے کام پر اثر نہیں 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ڈاال ہے

 نے جوڑوں کے ورم
کام پوری طرح مجھے 

 سے باز رکھا ہے

  بنائیںہایک عدد پر دائر            
  
  
دوران، آپ کے جوڑوں کے ورم نے، مالزمت کی ذمہ داریوں کے عالوہ، آپ کی گذشتہ سات دنوں کے   6.

  روزمرّہ کے معمول کی سرگرمیوں کو انجام دینے کی صالحیت کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟
  

 کا جیسے گھر آپ روزانہ انجام دیتے ہیں،  وہ سرگرمیاں ہیں جو ہماری مراد، سرگرمیوں سےمعمول کی
اوقات کے بارے میں سوچیں ان  ۔ وغیرہ،  مطالعہ، کثرتدیکھ بھال، کی ے بچ،خریداریا، کام کرن

ایسے  جب آپ کے کام کی مقدار اور قسم آپ کے کام کرنے کی صالحیت کے مقابلے محدود رہی اور
 بہت کمکو کی سرگرمیوں پ آ نے وڑوں کے ورمجاگر   ۔ سے کم کام کیا ے نشانےپ نے اپنآ جب اوقات

 یںہئی  بری طرح متاثر ہوکی سرگرمیاںپ آ سے جوڑوں کے ورم اگرں۔ ہے تو چھوٹا عدد چنی متاثر کیا
  تو بڑا عدد چنیں۔

  
 مالزمت کی ذمہ داریوں کے عالوہ  آپ کے روزمرہ کے  نےجوڑوں کے ورمصرف اس بات پر غور کریں کہ  

  کو کس حد تک متاثر کیا ہےمعمول کی سرگرمیوں 
 نے جوڑوں کے ورم           

ی روزمرہ کی میر
پر اثر سرگرمیوں 
  نہیں ڈاال ہے

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 نے جوڑوں کے ورم
پوری طرح  مجھے 

روزمرہ کے معمول کی 
سرگرمیوں سے باز 

 رکھا ہے۔
 ایک عدد پر دائرہ بنائیں۔
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