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ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅਕਿਮ ਿੈ? ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅਕਿਮ ਿੈ?  
ਇਿ ਅਕਿਮ ਿੈ ਕਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਿ ਭੋਜਨ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਿ-ਤੱਤ ਕਮਲ ਸਿਣ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ 
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਵਿਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਿ 
ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਵਿਕਸਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਿ 
ਪਿੁੰ ਕਚਆ ਜਾ ਸਿੇ।  

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਪਨ ਕਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਕਸਿਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕਸੱਟਾ ਕ਼ੰਦਗੀ ਕਵੱਚ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ 
ਜਾ ਿੇ ਿਈ ਕਸਿਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਨਿਲ ਸਿਦਾ ਿੈ।  

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ? ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ?  
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੈਲਥ ਐਡਂ ਮੈਡੀਿਲ ਕਰਸਰਚ ਿੌਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
(National Health and Medical Research Council of 
Australia - NHMRC) ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੀ ਿੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ 
ਮੁੰ ਡੇ-ਿੁੜੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੁਰਾਿ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਪੰਜ 
ਮੁੱ ਖ ਭੋਜਨ ਸਮੂਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ। NHMRC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਕਚਆਂ 
ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੁੰ ਡੇ-ਿੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਚੀ਼ਾਂ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ 
ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ: 

•  ਸਬ਼ੀਆਂ, ਫਲ਼, ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਸਬ਼ੀਆਂ 
•   ਅਨਾਜ (ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਬੈ੍ੈੱਡ, ਚਾਵਲ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਨੂਡਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿਨ) ਤਰਜੀਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਲਿੇ ਸਮੇਤ 

ਿੌਂਸਲ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਕਿ ਕਸਿਤਮੰਦ ਖੁਰਾਿ ਕਵੱਚ ਇਿ ਚੀ਼ਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ: 

•  ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਮੱਿੀ, ਪੋਲਟਰੀ 
•  ਦੱੁਧ, ਦਿੀਂ, ਮੱਖਣ (cheeses) 
•   ਸੰਕਤ੍ਪਤ ਚਰਬੀਆਂ, ਮਾਰ਼ਰੀਨ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ 

ਮਾਤਰਾ। 

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਿਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਇਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੂਿਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੀ ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਕਦਨ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ 
ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ – NHMRC ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਡੰ੍ਿ!  

ਸਮੁੱ ਚੇ ਕਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸਿਤਮੰਦ ਸਨੈਿਸ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ  

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ
ਇੱਿ ਕਸਿਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਬੱਚਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਚਾਿੇ ਘਰ ਕਵਖੇ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ। ਿੁਝ ਿੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਿ ਕਸਿਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਬੱਚਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਚਾਿੇ ਘਰ ਕਵਖੇ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ। ਿੁਝ ਿੁ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਥੇ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਣੇ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਿੋ ਸਿਦਾ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਥੇ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਣੇ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਿੋ ਸਿਦਾ 
ਿੈ ਿੁਝ ਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਸਨੈਿਸ ਿੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਲੋਂ  ਲੋੜਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿੈ ਿੁਝ ਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਸਨੈਿਸ ਿੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਲੋਂ  ਲੋੜਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ 
ਿਰਵਾਓ। ਿਰਵਾਓ। 

ਚਾਿੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਿ ਕ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਕਿ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਿੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਿ ਕ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਕਿ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 
ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸਿਤਮੰਦ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤਾ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸਿਤਮੰਦ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤਾ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰਨਗੇ। 

ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਵਖੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਵਖੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 
ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾ ਸਿਦੀ ਿਾਂ? ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾ ਸਿਦੀ ਿਾਂ?  
ਦੱੁਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਦੇ ਿਈ ਉਸਾਰੂ ਲਾਭ 
ਿਨ, ਅਤੇ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਵਖੇ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦਾ 
ਦੱੁਧ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਿੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਪ੍ਦਾਨ 
ਿਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨੰੂ ਕਪਲਾਉਣ ਲਈ ਿਾਤੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਿੱਢੇ 
ਗਏ ਦੱੁਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਸਕਿਯੋਗ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਤੀਆਂ 
ਕਵੱਚੋਂ ਿੱਢੇ ਗਏ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ, ਗਰਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ 
ਕਪਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਿਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਕਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ, ਓਥੇ ਸੇਵਾ ਉਿਨਾਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਕਦਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ 
ਕਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ। ਇਿ ਅਤੀ ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਇਸ ਚੀ਼ ਦੀ ਪਿਾਣ ਿਰਨ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ 
ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਵਖੇ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਿ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਰ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਿੀ ਸਵੇਾ ਦੀ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਈੋ ਨੀਤੀ ਿ?ੈ ਿੀ ਸਵੇਾ ਦੀ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਈੋ ਨੀਤੀ ਿ?ੈ  
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਿਤਮੰਦ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਿ 
ਨੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਿ ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਕਸਿਤਮੰਦ 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਇੱਿ ਅਸਰਦਾਰ ਕਸਿਤਮੰਦ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਿ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 
ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਿੜੇ ਭੋਜਨ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਵਧੀਆ ਕਸੱਕਟਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਦੇ ਿਨ।  

ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਿ ਨੀਤੀ 
ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸੇ 
ਕਿ ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਿਾਸਲ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੋਈ ਸੇਵਾ ਕਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਿ ਅਕਜਿੀ ਨੀਤੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਵਰਣਨ 
ਿਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਕਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਿ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕਿ ਉਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਿੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।  

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਿੀ ਲੋੜਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਿੀ ਲੋੜਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਿੈ? ਵਾਪਰਦਾ ਿੈ? 
ਿੁਝ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ/ਭੋਜਨ ਪ੍ਤੀ ਅਸਕਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, 
ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਕਪਿੋਿੜ ਜਾਂ ਿੋਰ ਪਕਰਵਾਰਿ ਤਰਜੀਿਾਂ 
ਿਰਿੇ ਬੇਿੱਦ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਿੋ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੀਆਂ 
ਿਨ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਵਿਕਸਤ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਕਸਿਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੁਝ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨਾਂ ਪ੍ਤੀ 
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤੀਕਿਕਰਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ, ਸੇਵਾ 

ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮਝ 
ਿਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਿੈ? ਸਿਦਾ ਿੈ? 
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਤੀ ਇੱਿ ਕਸਿਤਮੰਦ 
ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਸਕਿਯੋਗ 
ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਅਕਿਮ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਅਕਜਿਾ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿਰਦੇ ਿਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ:  

•   ਇੱਿ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ-ਸੂਚੀ (menu) ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ

•   ਿੋਟੇ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਵੱਚ ਿੀ 
‘ਕਸਿਤਮੰਦ’ ਅਤੇ ‘ਏਨੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਨਿੀਂ’ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨਾ 

•   ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਮੌਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸੱਕਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਨੈੱਤਨੇਮਾਂ ਕਵੱਚ ਆਿਰੇ 
ਲਾਉਣਾ 

•   ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਕਟਿ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨਾ। ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 
ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ 

•   ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਿੋਣ, ਕਜੱਥੇ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ 

•   ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਣਾ 

•   ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚਿਾਰੀ ਖੇਡ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ 
ਕਵਖੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਿੋਨੇ’ ਕਵੱਚ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਖਡੌਣੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰਨਾ 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਿੈ? ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਿੈ? 
ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਵੱਚ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪਕਰਵਾਰ ਿੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ 
ਕ਼ਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਕਚਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਿਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਸੇਧਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਕਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾ-
ਪਸੰਦਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਓਥੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ 
ਮਦਦਗਾਰੀ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ 
ਬੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
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ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਨੁਿਤੇ ਲਈ ਨੁਿਤੇ 
•   ਕਨਊਕਟ੍ਸ਼ਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿੈਲਥੀ ਈਕਟੰਗ ਕਪਰਾਕਮਡ 

(Nutrition Australia’s Healthy Eating Pyramid) ਨੰੂ 
ਇੱਿ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਿੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ। 
‘ਿੈਲਥੀ ਈਕਟੰਗ ਕਪਰਾਕਮਡ’ ਦੇ ਤਾ਼ਾ ਸੰਸਿਰਣ ਨੰੂ ਕਨਊਕਟ੍ਸ਼ਨ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ: www.nutritionaustralia.org

•   ਿਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈ੍ੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਿਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਕਸਿਤਮੰਦ ਲੰਚ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡਕਵਚ ਬ੍ੈੈੱਡ ਕਜਵੇਂ ਕਿ 
ਬਿੁ-ਅਨਾਜੀ, ਕਿਲਿੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਸਫੈਦ, ਉੱਚ ਰੇਸ਼ੇ 
ਵਾਲੇ, ਰਾਈ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬ੍ੈੈੱਡ 

•   ਕਸਿਤਮੰਦ ਬੈ੍ੈੱਡ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਲਗੱਡ ਿਰੋ 
ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਿਰਾਓ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ:  

    -         ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਮੀਟ ਦੇ ਕਵਿਲਪ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ 
ਭੋਜਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੈਮ, ਕਚਿਨ, ਬੀਫ, ਟੋਫੂ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਚੀ਼ 
(cheese)

    -  ਡੱਬਾਬੰਦ ਮੱਿੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਟਯੂਨਾ, ਸੈਮਨ ਅਤੇ ਸਾਰਡਾਈਨ਼ 

    -   ਸਬ਼ੀਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ, ਸੈਲਰੀ, ਗਾ਼ਰਾਂ, ਪੰੁਗਰੀਆਂ 
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਟਸ

    -   ਕਸਿਤਮੰਦ ਸਪੈ੍ੈੱਡ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਵੈਜੀਮਾਈਟ, ਿ੍ੀਮ ਚੀ਼ ਸਪੈ੍ੈੱਡ, 
ਆਕਦ।

•   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਿਤਮੰਦ 
ਸਨੈਿਸ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਓ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਤਾ਼ੇ ਫਲ਼, ਚੀ਼ ਕਿਊਬ, 
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਕਟਿਾਂ, ਿੈਲਥੀ ਕਡਪਸ, ਚਾਵਲਾਂ 
ਤੋਂ ਬਣੇ ਿੇਿ, ਕਪਿਲੈੈੱਟਸ, ਸੁੱ ਿੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਕਮਸ਼ਕਰਤ 
ਕਗਰੀਆਂ 

•   ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ੀ਼ ਿਰਿੇ ਅਤੇ 
ਲੰਚ ਬਾਿਸ ਕਵੱਚ ਪਾ ਿੇ ਿੂਲ ਪੈਿਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ 
ਿਨ 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ ਬੱਕਚਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਕਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ 
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਤੀਕਿਕਰਆਵਾਂ ਦੇ ਿਰਿੇ, ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਿੁਝ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਵੱਚ ਕਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾ ਦੇਣ। 

http://www.nutritionaustralia.org

