کنيڈا کی فوڈ گائيڈ پر عملدرآمد کر کے آپ کے اہل خانہ اپنی توانائی اور
تغذياتی ضروريات کو پورا کرسکتے ہيں۔ بطور والدين صحت مند غذاؤں
کے استعمال کے ذريعے اپنے بچوں کے لئے ايک مثال قائم کريں۔ جہاں
تک ممکن ہو اکثر و بيشتر ساتھ بيٹھ کر کھانا کھائيں۔
جسمانی طور پر متحرک رہنے ميں اپنے بچے کی مدد کريں



چھوٹے بچوں اور نوخيز بچوں کو ہفتے کے بيشتر دنوں ميں کم از کم يا
اس سے زياده منٹ جسمانی سرگرميوں ميں صرف کريں۔اس ميں اسکول
آنا جانا ،کھيل کوداور سائيکل چالنا شامل ہے۔ ايک عمده مثال قائم کرکے
بچے کی حوصلہ افزائی کريں۔



اپنے روز مره کے معموالت ميں کسی جسمانی سرگرمی کا اضافہ کريں
اور اپنے بچوں کو اس ميں شامل ہونے کی ترغيب ديں۔ آپ کے لئے يہ
بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کےبيٹھ کر کام کرنے کی مدت ميں
کمی کريں۔ ٹيلی ويژن ديکھنے ،ويڈيو گيمس کھيلنے اور ويب سرفنگ کے
اوقات ميں کمی کريں اور يہ روزانہ دو گھنٹے سے زياده نہيں ہونا چاہيے۔
موٹاپے کی شرح ميں اضافہ کيوں؟
کنيڈا ميں بچوں کے موٹاپے اور وزن ميں زيادتی کی متعدد وجوہات ہيں۔
کسی فرد کی غذا اور جسمانی سرگرمی کی طرز طے کرنے ميں گھروں،
اسکولوں اور کميونٹی کا ماھول اہم کردار ادا کرتا ہے۔
ميرے اہل کنبہ کيا کرسکتے ہيں؟
آپ کے خاندان کو صحت مند رکھنے ميں آپ کميونٹی جو مواقع فراہم
کرتی ہے آپ اس سے آگاه ہيں۔
 کيا آپ کے قريب ميں بائيک پاتھ ہيں؟
 کيا آپ کے پﮍوس ميں تغذيہ سے بھرپور غذائوں کی خريداری
کے مقامات ہيں؟
 پورے سال کون کون سے کميونٹی پروگرام دستياب ہيں؟
 تغذيہ کے حقائق سے متعلق ٹيبل کا استعمال سکھا کر گروسری
اسٹور سے غذاؤں کے انتخاب ميں بچوں کو شامل کريں۔

وزن ميں زيادتی کی وجہ سے بچوں ميں بچپن کے دوران صحت سے
متعلق مسائل اور آئنده برسوں ميں جو پريشانياں سامنے آتی ہيں ان ميں
شامل ہيں:
جسمانی صحت:



ہائپر ٹينشن ،ہائی بلڈ پريشر يا دل کی بيمارياں،
 ٹائپ  2ذيابطيس
 نيند کے دوران سانس ميں گﮍبﮍی اور تنفس سے متعلق ديگر
بيمارياں
 ماہواری ميں گﮍبﮍی يا کبھی کبھی ماہواری نہ ہونا
 ہڈيوں اور جوڑوں کے عارضے
 توازن ميں کمی آنا

version en urdu

بچوں ميں موٹاپا

جذباﺗی صحت:
 عزت نفس ميں کمی اور اپنی ذات کے بارے ميں منفی خياالت
 مايوسی
سماجی صحت
 تنقيد کا شکار ہونا
 چﮍانا اور دھونسانا

موٹاپے کی وجہ سے صحت کو ہونے والے خطرات سے
بچوں کو محفوظ رکھنا
پچھلے  25صديوں ميں کنيڈا ميں بچوں اور نوجوانوں ميں موٹاپے کی
شرح ميں لگ بھگ اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پريشان کن اعداد و شمار کا
اضافہ ہوتا ہے کيونکہ وزن ميں زيادتی سے بچوں کی صحت پر منفی
اثرات مرتب ہوتے ہيں۔

کيا آپ جانتے ہيں؟
بچپن ميں وزن سے متعلق پريشانياں نوجوانی کے دنوں ميں بھی برقرار
ره سکتی ہيں۔ نوخيز بچے جو موٹے ہوتے ہيں ان ميں نوجوانی کے دنوں
ميں موٹاپے کے  80فی صد مواقع ہوتے ہيں

صحت کے لئے موزوں وزن برقرار رکھنے کے لئے اپنے بچے کی مدد
کريں۔ والدين کے لئے کچھ ُگر
صحت مند غذا کے لئے اپنے بچے کی مدد کريں

شکر سے ميٹھے کئے گئے مشروبات کے زياده استعمال کا تعلق بچپن کے
موٹاپے سے ہوتا ہے۔
بچوں کی صحت کے لئے موزوں جسمانی وزن برقرار رکھنے کے لئے
کينڈا کی فوڈ گائيڈ سافٹ ڈ رنکس اور ديگرميٹھے مشروبات کے استعمال
کو کم کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ پانی سے پياس بجھانےکے لئے ان کی
حوصلہ افزائی کريں۔

صحت مند غذا اور جسمانی سرگرمی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آئنده
پکنک کے دوران فرسبی يا ساکر بال لے کر جائيں اہل خانہ کے لئے کنيڈا
کی جسمانی سرگرمی سے متعلق گائيڈ کنيڈا فزيکل ايکٹوٹی گائيڈ فار فيمليز
پر تشريف الئيں اوراپنے اہل خانہ کو سرگرم رکھنے کے تعلق سے نئے
نئےآئيڈئيے حاصل کريں۔

 کنيڈا کی غذا سے متعلق گائيڈ کنيڈا فوڈ گائيڈ ميں درج غذائوں کے
تمام گروپوں کی غذاؤں کا اپنے فريج ميں ذخيره رکھيں۔
 آپ جو چيز خريديں گے وہی آپ کا خاندان اور آپ کھائيں گے۔
خريداری کرتے وقت غذاؤں کے انتخاب ميں دانش مندی سے کام
ليں۔

"کنيڈا فوڈ گائيڈ " نيز اس پرچے ميں درجہ تمام معلوماتی دستاويز اور
" ٹيبل آف نيوٹرنيشنل ويليو" کے لنکس ڈيجيٹل شکل ميں ہر
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