

راھﻧﻣﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﺎ ھدف ﮐﺎھش ﻣﺻرف ﺳدﯾم
)Healthy Eating Guidelines For Lower Sodium
(Eating
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯽ ﺳدﯾم در ﻏذای روزاﻧﮫ ﺧود ﻧﯾﺎز دارﯾم اﻣﺎ ﻣﺻرف ﻣﻘدار زﯾﺎدی از اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﺷود .اﮐﺛر ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﮫ روزاﻧﮫ ﻓﻘط  1500ﻣﯾﻠﯽﮔرم ﺳدﯾم ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽھﺎ ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻣﻘدار ﺳدﯾم ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ،ﻣﯾزان ﺳدﯾم
ﻣﺻرﻓﯽ ﺧود را زﯾر  2300ﻣﯾﻠﯽﮔرم ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻘدار ﺳدﯾم در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﮐﺎھش دھﯾد .از اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن
ﺑروﺷور ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری ﺳدﯾم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

 1.ﻣﺻرف ﻏذاھﺎی ﺑﺷدت ﻓرآوری ﺷده را ﮐﺎھش دھﯾد
»

ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺷدت ﻓرآوری ﺷده ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺳدﯾم در رژﯾمھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻏذاھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:



ﻏذاھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﺗزا ،ﻻزاﻧﯾﺎ ،ﭘﯾشﻏذاھﺎ و ﻏذاھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺟﻣد ،ﺳﯾبزﻣﯾﻧﯽ ﻣﻧﺟﻣد و
ﺳﺎﻻدھﺎی آﻣﺎده



ﮔوﺷت ﻗرﻣز ﻓرآوری ﺷده ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﺳﯾس ،ﮐﺎﻟﺑﺎس ،ﺑﺎل ﻣرغ ،ﺑرﮔر ،ﮐوﻓﺗﮫ ﮔوﺷﺗﯽ



ﭘﻧﯾر



»

ﻧﺎن و ﺷﯾرﯾﻧﯽﺟﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎن ،ﻣﺎﻓﯾن ،ﮐﻠوﭼﮫ ،دﺳر ،ﺑﯾﺳﮑوﺋﯾت ﻧﻣﮑﯽ ،ﮔراﻧوﻻ ﺑﺎرھﺎ

ﺳوپ ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﯾﺎ ﮐﻧﺳروی
ﺳسھﺎ و ﭼﺎﺷﻧﯽھﺎ.

اﮔر اﯾن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﯾﺎ ﻣﻘدار ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش دھﯾد.

 2.وﻋدهھﺎ و ﻣﯾﺎنوﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم آﻣﺎده ﮐﻧﯾد
»

اﮐﺛر وﻋدهھﺎی ﺧود را از اﺑﺗدا ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﮐﻣﺗر ﻓرآوری ﺷده ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای ﺳدﯾم اﻓزوده ﮐم
ﯾﺎ ﺑدون ﺳدﯾم اﻓزوده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:




ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﻣﯾوهﺟﺎت -ﻣﯾوهھﺎ و ﺳﺑزیھﺎی ﺗﺎزه و ﻣﻧﺟﻣد ،ﻣﯾوهھﺎی ﮐﻧﺳرو ﺷده در آب ﺧود ﻣﯾوه،
ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﮐﻧﺳرو ﺷده ﺑﺎ ﺳدﯾم ﮐم.
ﻏﻼت ﮐﺎﻣل -ﺟو دو ﺳر ،ﮐﯾﻧوا ،ﺟو ،ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ﯾﺎ وﺣﺷﯽ و ﻧﺎن و ﭘﺎﺳﺗﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﺷده از ﻏﻼت
ﮐﺎﻣل.
Fa: Healthy Eating Guidelines for Lower Sodium Eating
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»

»

ﻣوﻗﻊ ﺻرف ﻏذا ،ﻧﻣﮏ ﮐﻣﺗری روی آن ﺑﭘﺎﺷﯾد .ھﻣﮫ اﻧواع ﻧﻣﮏ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻣﮏ ﮐوﺷر ،ﻧﻣﮏ درﯾﺎ،
ﮔلﻧﻣﮏ ) ،(fleur de selﻧﻣﮏ دودی و ﻧﻣﮏ ھﯾﻣﺎﻟﯾﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﺳدﯾم ھﺳﺗﻧد.
ﻏذای ﺧود را ﺑدون اﻓزودن ﻧﻣﮏ ،طﻌمدار ﮐﻧﯾد:





»

ﻏذاھﺎی ﺣﺎوی ﭘروﺗﺋﯾن -ﻟوﺑﯾﺎ ،ﻧﺧود و ﻋدس ﺧﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﻧﺳروی ﮐم ﺳدﯾم؛ ﻣﺎھﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﮐﻧﺳروی ﮐم
ﺳدﯾم؛ ﮔوﺷت ﻗرﻣز ،ﮔوﺷت ﻣﺎﮐﯾﺎن ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ و ﺗوﻓوی ﮐمﭼرب ﺗﺎزه ﯾﺎ ﻣﻧﺟﻣد ﺑدون
ﭼﺎﺷﻧﯽ؛ آﺟﯾل ﺑدون ﻧﻣﮏ؛ داﻧﮫھﺎ و ﮐره ﺣﺎﺻل از آﻧﮭﺎ؛ ﺗﺧم ﻣرغ ،ﺷﯾر ،ﻣﺎﺳت و ﺷﯾر ﺳوﯾﺎی ﻏﻧﯽ
ﺷده.

از ﺳﯾر ،ﭘﯾﺎز و زﻧﺟﺑﯾل ﺑﯾﺷﺗری در دﺳﺗورھﺎی ﭘﺧت ﻏذا اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
از ﺳﺑزیھﺎی ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻧد رﯾﺣﺎن ،ﮔﺷﻧﯾز و ﻧﻌﻧﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺳسھﺎی ﺳﺎﻻد ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﺳتﺳﺎز ﺧود ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗری ﺳﯾر ﻟﮫ ﺷده ،ﺧردل ،آب ﻟﯾﻣو ﯾﺎ ﻟﯾﻣو
ﺗرش ﯾﺎ ﭘرﺗﻘﺎل اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
آﺟﯾلھﺎ ،داﻧﮫھﺎ ﯾﺎ ﻧﺎرﮔﯾل ﺧرد ﺷده ﺑدون ﻧﻣﮏ را ﭘﯾش از اﻓزودن ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘﺧت ﻏذا ،ﺑرﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺳوپ ،ﺳس و ﺳسھﺎی ﺳﺎﻻدﺗﺎن را ﺧودﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .دﺳﺗورھﺎی ﺳرﯾﻊ و ﺳﺎده ﻏذاﯾﯽ را در
ﺑﺧش »دﺳﺗور ﻏذاﯾﯽ« راھﻧﻣﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾن آدرس ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
./https://food-guide.canada.ca/en
.

»

»
»

»

ﻣدل ﮐم ﺳدﯾمﺗر از ﺳسھﺎی آﻣﺎده ،ﺳس ﮔرﯾوی و ﭼﺎﺷﻧﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد ﺳس ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ،ﺗرﺷﯽ،
زﯾﺗون و ﺳس ﺳوﯾﺎ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری از اﯾن ﻣواد را ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.
ﭘﺎﺳﺗﺎ ،ﻧودل ،ﺑرﻧﺞ ،ﺧوراک ﻏﻼت و ﺣﺑوﺑﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر داﻧﮫھﺎ را ﺑدون اﻓزودن ﻧﻣﮏ ﺑﭘزﯾد.
ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﮐﻧﺳروی و ﻟوﺑﯾﺎ ،ﻧﺧود و ﻋدس ﮐﻧﺳروی را آﺑﮑﺷﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﻘداری از ﺳدﯾم ﻣوﺟود در آن ﺷﺳﺗﮫ
ﺷود .ھر وﻗت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ »ﮐم ﺳدﯾم« ﯾﺎ »ﺑدون ﻧﻣﮏ اﻓزوده« را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﯾﭘس ،ﭼوب ﺷور و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﮏھﺎی ﺷور ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾوهھﺎی ﮐﺎﻣل ،ﺳﺑزﯾﺟﺎت،
آﺟﯾل ﺑدون ﻧﻣﮏ ﯾﺎ ذرت ﺑو داده ﺑدون ﻧﻣﮏ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

 3.ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑرﭼﺳبھﺎی ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣواد ﻣﻐذی ،ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار ﺳدﯾم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
»

روی ﺑرﭼﺳب ﻣواد ﻣﻐذی ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻠﻣﺎت زﯾر ﺑﺎﺷﯾد:


»

ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺑدون ﺳدﯾم«» ،ﮐم ﺳدﯾم« ﯾﺎ »ﺑدون ﻧﻣﮏ اﻓزوده« ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ
اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﮐم ﺳدﯾمﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

درﺻد ارزش ﻣواد ﻣﻐذی روزاﻧﮫ ) (DV%روی ﺑرﭼﺳب ﻣواد ﻣﻐذی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ »ﻣﻘدار ﮐم« ﯾﺎ »ﻣﻘدار زﯾﺎدی« ﺳدﯾم دارد.




 5%ارزش ﻣواد ﻣﻐذی روزاﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ »ﻣﻘدار ﮐم« و  %15ارزش ﻣواد ﻣﻐذی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﯾﻌﻧﯽ »ﻣﻘدار زﯾﺎد«.
ﻋدد درﺻد ارزش ﻣواد ﻣﻐذی روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮐﻧﯾد .وﻋدهھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ھر ﻣﺣﺻول ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ وﻋده ﻣﺣﺻول دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﻣﻘدار ﺳدﯾم
را در وﻋدهھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺣﺻوﻟﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ DV
ﮐﻣﺗری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
Fa: Healthy Eating Guidelines for Lower Sodium Eating
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 4.وﻗﺗﯽ ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﻏذا ﻣﯽﺧورﯾد ،ﻏذاھﺎی ﺳﺎﻟم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
»

ﻻ ﺣﺎوی ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﺳدﯾم ھﺳﺗﻧد.
ﻏذای رﺳﺗورانھﺎ ﻣﻌﻣو ً

»

ﺑﺳﯾﺎری از رﺳﺗورانھﺎ  ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣواد ﻣﻐذی ﯾﮏ ﻏذا را در ﻣﻧوی ﺧود ذﮐر ﻣﯽﮐﻧﻧد.





»

ﭘﯾش از ﺳﻔﺎرش دادن ،اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت در وب ﺳﺎﯾت رﺳﺗوران ،روی ﯾﮏ ﭘوﺳﺗر ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑروﺷور ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣواد ﻣﻐذی ﻏذاھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود در ﻣﻧو را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرده و ﻏذاﯾﯽ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳدﯾم ﮐﻣﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻧﮑﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻏذا ﺧوردن ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ:


از ﻓروﺷﻧده و رﺳﺗوراندار درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﻏذای ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻣﮏ ﮐﻣﺗری ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﻧد.



ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری ﻏذا ﺳﻔﺎرش دھﯾد.



ﻏذای ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر ﺷرﯾﮏ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﻏذا را ﺑرای ﯾﮏ وﻋده دﯾﮕر ﻧﮕﮫ دارﯾد.



درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳسھﺎ و ﺳسھﺎی ﺳﺎﻻد ،ﮐﻧﺎر ﻏذا ﻗرار داده ﺷوﻧد و ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری از آﻧﮭﺎ را
ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻏذاﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  8-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ھﯾﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد و
درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس اﺳت ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
 8-1-1ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  8-1-1ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺻدی ﺧدﻣﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن وﺻل ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺻرﻓ ًﺎ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾد ذﮐر
ﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮕوﯾﯾد »ﻓﺎرﺳﯽ« («Farsi»/و ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧواھد ﭘﯾوﺳت.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﻧﺑﻊ زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد:


ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ  - www.healthlinkbc.caاطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾراورژاﻧﺳﯽ و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﭘزﺷﮑﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
.

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود در زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و درﺳت ﺑودهاﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑرای
ھﯾﭻﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﺧدﻣت ،ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷوﻧد.
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ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗن:

ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن ﺳروﺳزﮨﯾﻠﺗﮭ ﻟِﻧﮏ ﺑﯽ ﺳﯽ( ﺳﺎﺑﻘہ ڈاﺋل -اے  -ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن) ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮯﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﻠثﻟﯾﻧﮏﺑﯽﺳﯽ )ﭘﯾش از اﯾن
ﻣوﺳوم ﺑﮫ  ،(Dial- A- Dietitianاطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎن را در ﻣورد ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽﺳﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ  www.healthlinkbc.ca/healthy- eatingﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ )از ھر ﺟﺎی ﺑﯽﺳﯽ( ﺑﺎ  8- 1- 1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺗرﺟﻣﺎن
ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.
.
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