ਕੀ ਤੁਸ! ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

 ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ;
 ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ।

ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਮੱ ਠ ਡਿਰੰ ਕਸ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ2 ਬਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ
ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਗਾਈਡ (Canada’s Food Guide)
ਵੱ ਲ2 ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਡਿਰੰ ਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਮੱ ਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ
ਵਰਤ2 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ; ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪਆਸ

ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਜ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ
ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਅੱ ਲ;ੜ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਉਨ; ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਟੇ ਰਿਹਣ ਦੇ 80% ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਵਜ਼ਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖ਼ੁ ਰਾਕ ਖਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ

ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਉਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਬਚਪਨ ਅਤੇ

ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ

Version en pendjabi

ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ?:

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸਹਤ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਤ

ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ:

ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨਡਾ ਿਵਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੋਟਾਪੇ
ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ ਿਤੰ ਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ(ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅੰ ਕੜੇ ਹਨ, ਿਕ,ਿਕ ਵੱ ਧ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਅਸਰ ਪ0ਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਉਭਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ

 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਚ ਬਲੱਡ ਪ(ੈਸ਼ਰ ਜ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ;
 ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ)
 ਸ@ਦੇ ਸਮ? ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ;
 ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱ ਕਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ ਨਾਗੇ ਪੈਣ;ੇ
 ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ; ਅਤੇ
 ਸੰ ਤੁਲਨ ਘਟਣਾ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ:
 ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਿਵਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨ ਹਪੱ ਖੀ ਿਦੱ ਖ; ਅਤੇ
 ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ
ਸਮਾਜਕ ਿਸਹਤ:

ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਿਪਆਂ ਵਜ2 ਤੁਸF ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਪ(ੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਵਜ2 ਿਮਲ ਕੇ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਉ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਸਤ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
 ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ;ੜ ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 60 ਜ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮੰ ਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਿਵਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਖੇਡ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
 ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸF ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ
ਸਮ ਘਟਾਉ; ਉਨ; ਦਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖਣ, ਵੀਡੀਉ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਨIੱਟ

ਸਰਿਫੰ ਗ ਦਾ ਸਮ ਘਟਾਉ। ਇਹ ਸਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਤ2 ਵੱ ਧ ਨਹF ਹੋਣਾ

ਤਰੀਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: Canada's Physical Activity Guide for

ਚਾਹੀਦਾ।

Families.

ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਿਕ*?
ਕੈਨਡੀਅਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਦੇ
ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਘਰ , ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਆਦਤ
ਬਣਨ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਿਕਰਦਾਰ ਿਨਭਾ,ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ; ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਫਿਰਜ ਨੂੰ Canada's Food Guide ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਚਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਗਰੁੱ ਪ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵਸਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

 ਤੁਸF ਜੋ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹੋ ਤੁਸF ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਖਾਵੇਗਾ।
ਜਦ2 ਵੀ ਤੁਸF ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਖੁਰਾਕੀ ਚੋਣ (wise food choices) ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਉ।

‘ਟੇਬਲ ਆਫ ਿਨਊਟਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਿਲਊ’, ‘ਕੈਨIਡਾ ਫੂਡ ਗਾਈਡ’ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਸ
ਦੁਵਰਕੀ ਿਵਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ; ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ

 ਕੀ ਤੁਹਡੇ ਨੜੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹਨ?

ਰਾਹF ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੜੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥ ਹੈ?

http://healthycanadians.gc.ca/kids/childhood-obesity/.

 ਸਾਲ ਭਰ ਿਕਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ(ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
 ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਟੋਰ ਤ2 ਖਾਣਾ ਚੁਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਨ; ਨੂੰ
ਿਨਊਟਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਟੇਬਲ (Nutrition Facts table) ਦੀ
ਵਰਤ2 ਕਰਨੀ ਿਸਖਾਉ।
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੀਆਂ
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਿਪਕਿਨਕ ਮੌਕੇ ਇਕ ਿਫ(ਸਬੀ ਜ ਫੁਟਬਾਲ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਜਾਉ! ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸF ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਹੋਰ
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