அவர்கள் தாகத்ைத நீ டன் தீர்த் க்ெகாள்

மா

அவர்கைள

உற்சாகப்ப த்த ம்.
அதிகப்ப யான

ஆனபிறகும்

கூ வ ,

குழந்ைதக

உங்கள் குழந்ைத ஆேராக்கியமான எைடையப் ேபண

பல்ேவ

உத வதற்கு – ெபற்ெறார்க

உடல்நலப்பிரச்சிைளகள்

 இரத்தஅ த்தம்,

உ வாவதற்கான

அதிக

உயர்இரத்த

 வைக-2 நீறழி

குழந்ைதப்ப வ உடல்ப மன்

அ த்தம்

அல்ல

உங்கள் குழந்ைதகைள பா காத்தி ங்கள்

 எ

கடந்த 25 வ டங்களாக கனடாவில் உள்ள இளம்பிராயத்தினர்
ம்மடங்காக

அதிகாித் ள்ள .

அதிகஎைட

என்பைத

இந்த

குழந்ைதகளின்

உட்ெகாள்வ

குழந்ைதப்ப வ

பானங்கைள

உடல்ப ம

க்கு

ெதாடர்பாகிற .

 குைறவான

உண வழிகாட்

அவர்கள் உட்ெகாள்
கலந்த

பானங்கைள

பாிந் ைரப்ப

வதற்காக,
யாெதனில்,

ம் ெமன்பானங்கள் மற் ம் இதர இனிப்
கட் க்குள்

ெகாண் வர

ேவண் ம்.

உங்

க்கு

ேதைவயான

ஆற்றல்

ேதைவகைள ஈ ெசய்திட

மற் ம்

இ ந்

ஒ

சாத்தியப்ப ம்
அமர்ந்

ஊட்டச்சத்

ம். ெபற்ேறாராக, ஆேராக்கியமாக

நல்ல

உதாரணமாக

ன்மாதிாியாக
இ க்கேவண் ம்.

ேநரங்களில் எல்லாம் கு ம்பத் டன் ஒன்றாக

சாப்பிட ெதாடங்க ம்.

குழந்ைதக்கு உத ங்கள்

சுய-மாியாைத

மற் ம்

எதிர்மைற

 வாரங்களில் அதிகப்ப யான நாட்களில் குழந்ைதகள் மற் ம்
இளம்பிராயத்தினர்

உடல்உ வம்; மற் ம்

அதிகமான

குைறந்தபட்சம்

நிமிடங்கள்

ச

ஈ படேவண் ம். பள்ளிக்கு நடந்

க நலன் :
 சீர்

க்கிப் பார்க்கும் உணர்

இளம் வயதி

உடல்ப மனாக

அல்ல
உள்ள

இ ந்

;
ேகாபத்திற்கு ஆளாவ .

உடல்எைட

பிரச்சிைனகள்,

ம் நீ ப்பதற்கான வாய்ப் கள் உள்ள .

இ க்கும்

இளம்பிராயத்தினர்

ெபாியவர்கள்

 உங்கள

அல்ல

ேபான்ற

அதற்கும்
ெசயல்களில்

ெசல்வ ம், தி ம் வ ,

அல்ல

ேபான்ற ெசயல்கள் இதில் அடங்கும். ஒ

குழந்ைதப்ப வத்தில்
அவர்கள

60

உடற்பயிற்சி

விைளயாட் களில் பங்ேகற்ப

 மற் ம் ெதாந்தர

குழந்ைதகள் ஆேராக்கியமான உடல்எைடையப் ேப
கனடாவின்

ட் ப் பிரச்சிைனகள்; மற் ம்

 மனஅ த்தம்
இனிப்

உணைவ

சாப்பிட உத ங்கள்

சாப்பி வதில் நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதக்கு ஒ

மனநல ஆேராக்கியம் :

ெதால்ைலயளிக்ககூ ய

சர்க்கைர-கலந்த

ஆேராக்கியமான

உடல்அளவில் சு சு ப்பாக இ க்க உங்கள்

க்குத் ெதாி மா?

அதிகப்ப யான

இதர

தவறிப்ேபான மாதவிடாய் சுழற்சிகள்;

ம் மற் ம்

குழந்ைதக்கு

 குைறக்கப்பட்ட சமநிைல.

ள்ளிவிபரம் எ த் க்காட் கிற .

உங்க

மற் ம்

சதவிகிதம்

உடல்ஆேராக்கியத்தில் அதிகப்ப யான எதிர்மைற விைள கைள
உண்டாக்கும்

பற்றாக்குைற

 சீரற்ற அல்ல

ள்ள

கனடாவின் உண வழிகாட் ையப் பின்பற்றி, உங்கள் கு ம்பம்

ேநாய்;

சுவாசப்பிரச்சிைனகள்;

உடல்ப மனால் ஏற்ப ம் உடல்நல அபாயங்களில்

உடல்ப மன்

ாக்கப்



க்கான சில பய

குறிப் கள்

இதயேநாட்கள்;

இைடேய

வாய்ப் கள்

அவர்களின் குழந்ைதப்ப வம் மற் ம் வரவி க்கும் வ டங்களில்

உங்கள்

குழந்ைதகள்

80%

க்கு

உடல்நல ஆேராக்கியம் :

மற் ம்

இ க்க

உள்ள .

உடல்எைட

அபாயங்கள் உள்ளன, இைவ உள்ளடக்கிய :

இ ந்

உடல்ப மனாகேவ

ைபக்ைக ஓட் வ
நல்ல எ த் க்காட்டாக

உங்கள் குழந்ைதக்கு ஆதரவாக இ க்க ம்.
அன்றாட ேவைலகளில் உடற்பயிற்சிையச் ேசர்க்க

யற்சி ங்கள் மற் ம் அதில் உங்கள் குழந்ைதைய ேசர்க்க
உற்சாகப்ப த்த ம்.
அமர்ந்

ேம

ெசய் ம் ெசயல்க

ம்,

உங்கள்

க்கு தற்ேபா

குழந்ைத

ஓாிடத்தில்

ஒ க்கும் ேநரத்ைத

குைறக்கேவண் ய
ெதாைலகாட்சி
நா

மிக

பார்க்கும்

க்கு இரண்

க்கியமான ;

ேநரத்ைதக்

அவர்கள்

கட் ப்ப த்த ம்,

மணி ேநரத்திற்கும் ேமலாக

ஒ

ேயா ேகம்கள்

மதிக்க ேவண்டாம்.

மற் ம் இைணயதள ேதடல்கைள ெசய்ய அ

ெபா

ெகாண் வர ம்! ஒ

என்ன?
குழந்ைதகளின்

எைடக்கான

விகிதம்

உடல்ெசயல்பா

உடற்ப மன்

அதிகாிப்பதில்

பங்குவகிக்கின்றன. தனிெயா
நிைலைம,

கு ம்பமாக எவ்வா

ேயாசைனக

மற் ம்

நிைறய

அதிக

காரணிகள்

நபாின் உண

ைற மற் ம்

வழி ைறகைள வ வைமக்க,

களில் உள்ள

பள்ளிகள்,

மற் ம்

ச

கம்

மிக

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/

நீங்கள்

க்கு கனடாஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக் விட்

ஃபார் ேபமி ஸ் –ஐ பார்க்க ம்.

 கனடாஸ் ஃ ட்ைகட் –இல் இ க்கும் நான்கு
உண க்கு க்களில் இ ந்

கனடாவாசி

சாக்கர் பந்ைத

சு சு ப்பாக ெசயல்படேவண் ம் என்பதற்கான
ைக

உடற்ப மன் விகிதங்கள் அதிகாிப்பதற்கான காரணம்

ஃபிாிஸ்பி அல்ல

அைனத்

உண கைள ம்

உங்கள் குளிர்சாதனப் ெபட் யில் ேசமித்

ைவக்க ம்.

 நீங்கள் என்ன வாங்கு ர்கேளா அைதத்தான் நீங்க

ம்

உங்கள் கு ம்ப ம் சாப்பிடப்ேபாகிற . அதனால்
நீங்கள் வாங்கும்ெபா

ைவஸ் ஃ ட் சாய்ஸ்சஸ் ெசய்ய

வங்குங்கள்.

க்கியப்பங்கு

வகிக்கின்ற .

என

"ேடபிள் ஆஃப் நி ட்ாிஷல் ேவல் ", "கனடா ஃ ட் ைக " இன்

கு ம்பம் என்ன ெசய்யேவண் ம்?

உங்கள் கு ம்பம் நல டன் வாழ உதவ உங்கள் ச

இைணப்
கம் வழங்கும்

வாய்ப் கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்தி க்க ேவண் ம்.

மற் ம் இந்த

தகவல் ஆவணங்களின்

சி ைகேயட் ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ஜிட்டல் பதிப்ைப சுலபமாகப் ெபற

http://healthycanadians.gc.ca/kids/childhood‐obesity/
என்ற இைணப் க்கு ெசல்ல ம்.

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.
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.

 அ கில் இ சக்கர வாகனப் பாைதகள் உள்ளனவா?
 உங்கள்

ட் ற்கு அ காைமயில் ஊட்டச்சத்

மிகுந்த

உண கைள வாங்குவதற்கான இடங்கள் உள்ளனவா?
 வ டம்

வதி

ம் என்ன மாதிாியான ச

கநிகழ்ச்சிகள்

நடக்கவி க்கின்றன?

 மளிைககைடயில் உண ப்ெபா ட்கைள ேதர்ந்ெத க்கும்
ெபா

உங்கள் குழந்ைதைய அதில் ஈ ப த்தி

நி ட்ாீஷன் ஃேபக்ட்ஸ் ேடபிள் எவ்வா
உபேயாகப்ப த்த ேவண் ம் என்பைதக் கற் க்ெகா க்க
ேவண் ம்.
ஆேராக்கியமாக சாப்பி வ

மற் ம்

உடல்ெசயல்பா கள் ஒன் டன் ஒன்

ேசர்ந்

நடக்கிற . நீங்கள் அ த்த ைற வி

ைறக்கு ெசல்

ம்

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.
Ce document est disponible en français, anglais,
chinois, espagnol, créole haïtien, portugais,
roumain, russe, vietnamien, hindi, urdu, pendjabi,
tamoul, grec, italien, dari (farsi) et arabe.
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