کمک کنيد اطفالتانرا تا مواد غذايی صحی نوشجان
نمايند  -ھدايات برای خانواده ھا
کمک کنيد اطفالتانرا تا ازمواد
غذايی صحی استفاده نمايند
بااستفاده از رھنمای خوراکی کانادا تمام اعضای فاميل ميتوانند
اطالعات کافی در قسمت مصرف انرژی بدن شان بدست
بياورند.منحيث پدرومادر  ،برای اطفالتان يک مثال خوب شويد در
قسمت خوردن مواد غذايی صحی.ھميشه غذا را با فاميل صرف
کنيد

کمک کنيد اطفال تانرا تا ورزش کنند
اطفال و نوجوانان در روزی  ۶٠دقيقه به سپورت ضرورت
دارند.شامل ورزش يک رفت و آمد پياده الی مکتب وبعضی
سپورتھای ديگر ھمچنان بايسکل رانی ميباشد
ورزش را جز زنده گی روزمرۀ تان ساخته و اطفال تانرا تشويق
کنيد تا با شما ھمراه باشند.ھمچنان وقت را که طفل بخاطر ديگر
مصروفيتھا بمصرف ميرساند کمتر بسازيم

ھميشه در حالت نشسته بسر بردن ،از دو ساعت اضافه تر نبايد
تلويزيون را ببيند ،در انترنت مصروف باشد و يا بازيھای ويدويی
کنند

چه چيزھا باعث ازدياد تعداد مريضان مبتال به چاقی
ميشود؟
بسيار عوامل تاثير مياندازند باالی بلند رفتن فيصدی اطفال چاق در
کانادا
از طرف ديگر شرايط که در منازل ،مراجع تعليمی و کلکتيفھای
مختلف که وجود دارند رول عمده را در قسمت عادات و
خصوصيات مردم نظربه طرز خوراک و ورزش شان بازی
ميکنند

برای کمک کردن اطفال به اينکه بتوانند يک وزن سالم و صحی
داشته باشند  ،رھنمای خوراکی کانادا ھدايت ميدھد تا نوشيدن
نوشابه ھای گاز دار و ديگر نوشابه ھای شيرين را محدود
سازيد.تشويق کنيد نوشيدن آب را
ھرگاه اطفال دارای افزايش يک وزن اضافی ھستند،آنھا در خطر
بيشتر قرار دارند در قسمت بروز امراض مختلف در قسمت
صحت شان اعم در جريان طفوليت و ھم در طول زنده گی
در بخش صحت
فشار بلند و يا امراض قلبی
ديابت نوع دوم
آپنی و يا )وقفه تنفسی( در خواب و ديگر پرابلمھای تنفسی
.سايکل ھادت ماھوار غير نورمال و يا بھم خورده
پرابلم در نواحی استوخوانھا و مفاصل
پرابلم گرفتن توازن
در بخش صحت احساسات و روانی
اعتماد به نفس بسيار ضعيف و نارضايتی از صورت ظاھری خود
افسرده گی ويا ديپريشن
صحت در اجتماعی
خود را تحت باز پرس و محکمه شده احساس کردن
مضمون شدن در بين ديگران ،تحت فشار ھمساالن قرار گرفتن

امکانات زيادی وجود دارد که پرابلم ازدياد وزن نزد اطفال ادامه
پيدا کند ھمچنان در سن وسال بزرگسالی .فيصدی اينکه يک طفل
نوجوان چاق در سن وسال بزرگ سالی باز ھم چاق ميماند الی ٨٠
 ٪است

Version en dari

پرابلم چاقی نزد اطفال
اطفالتانرا عليه خطر چاقی حفاظت کنيد
در جريان  ٢۵سال اخير در کانادا فيصدی چاقی نزد اطفال و
چند افزايش يافته.اين يک رقم احصايه خورد ساالن تقريبا به سه
تاثيرات منفی قابل تشويش ميباشد.زيرا ازدياد وزن بدن ،باعث
چندين بار اضافتر باالی اطفال ميشود
آيا ميدانيد؟
استفاده زياد از نوشيدنی ھای شيرين باعث تکليف چاقی برای
اطفال ميشود

فاميل من چه ميتواند بکند؟
از امکانات که در دسترس ھمه در داخل کلکتيفھا قرار دارد
بخاطر نگھداشتن صحت خوب بايد جستجو و استفاده کرد
آيا راه ھای مخصوص بايسکل رانی در اطراف منزلتان
وجود دارد؟
آيا مواد خوراکی مفيد در منطقه تان است؟
کدام پروگرامھا در اجتماعات تان پيشکش ميشود در جريان سال؟
اطفال تانرا تشويق کنيد تا در قسمت انتخاب مواد خوراکی منزل
در مغازه عين خريداری سھم بگيرند و ھمچنان تابلوی ارزشھای
مختلف غذايی را برای شان نشان بدھيد
tableau de la valeur nutritive
يک خوراک مفيد از نقطۀ نظر صحی ھميشه بايد با ورزش جوره
در ميلۀ بعدی فراموش نکنيد يک توپ و يا کداميکی از ديگر.باشد
وسايل سپورتی را با خود داشته باشيد.
برای دانستن اينکه چه نوع سپورتھای فاميلی را ميتوانيد انجام
بدھيد به سايت انترنتی ذيل مراجعه کنيد
Guide d’activite physique canadien pour les
familles
داخل يخچال تانرا مملو از ھر چھار گروپ مواد خوراکی که در
رھنمای مواد غذايی کانادايی ذکر شده کنيد
Guide alimentaire canadien
شروع. ھر چيزيکه خريداری ميکنيد شما و فاميل تان آنرا صرف ميکنيد
کنيد به اينکه انتخاب مواد غذايی را با دقت انجام بد ھيد

des choix alimentaires judicieux a l’epicerie.
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vietnamien, hindi, urdu, pendjabi, tamoul, grec, italien,
dari (farsi) et arabe.
This document is available in French, English, Chinese,
Spanish, Haitian Creole, Portuguese, Romanian, Russian,
Vietnamese, Hindi, Urdu, Punjabi, Tamil, Greek, Italian,
Dari (Farsi) and Arabic.
Le présent document d'information est une réalisation
d’ACCÉSSS. Il est le fruit d’une traduction d’un
document original du Gouvernement du Canada sur le
diabète juvénile — document tiré du site « Canadiens
en santé » : http://canadiensensante.gc.ca/enfants.
La traduction en quinze langues du document original
du Gouvernement du Canada aux fins des dépliants,
ainsi que la production et l'impression ont été réalisées
grâce à la participation financière de Santé Canada.
This informative document is produced by ACCÉSSS and
is translated from an original Government of Canada
document on juvenile diabetes --taken from the website
http://healthycanadians.gc.ca/kids/
Translation of the original Government of Canada
document into fifteen languages for its use in these
leaflets, as well as their production and printing, were
possible thanks to the financial support of Health
Canada.
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