ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਿਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ, ਲੋ ੜੀਂਦ਼ੀ ਨੀਂਦ ਿੌਣਾ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰਨਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਸਹਣ ਸਿਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿਮੱਵਿਆ ਹੈ , ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਸਜਿਟਰਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਭੋਜਨ ਸਿਫਾਰਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰਿੱਖੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਦੇ ਿੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ
ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਵਮਊਨ ਵਿਿਟਮ ਨੂ ੰ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈ ਸ਼ਰ, ਸਦਲ
ਦ਼ੀ ਸਬਮਾਰ਼ੀ, ਡਾਇਸਬਟ਼ੀਜ਼, ਅਤੇ ਿੈਂਿਰ ਿਰਗ਼ੀਆਾਂ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਸਿਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ ਾਾਂ
ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਿ ਿੋਸਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ:


ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦ਼ੀ ਫਡ ਗਾਇਡ



ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ



ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ

ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਵਿਹਤ ਿਵਿਤੀਆਾਂ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਵਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ, ਠ਼ੀਿ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਜਸਟਲਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਮਹਿੱਤਿਪ੍ਰਣ ਰਸਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਸਜਿਟਰਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆਾਂ ਖੁਰਾਿ ਿਬੰਧ਼ੀ ਸਿਫਾਰਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਿਸਿਤ਼ੀ ਨੰ ਿੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸਿਲ ਲਿੱਗ ਸਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਿੀਂ ਬ਼ੀਮਾਰ ਮਸਹਿਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤਾਂਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣੋ :


ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਿਸਿਤ਼ੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਿੋਸਿਡ-19 ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ (PDF, 714KB)



ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਵਿਤੀ ਲਈ ਵਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ

ਭੋਜਨ ਿੁਰਵੱ ਖਆ
ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਿਾਇਰਿ ਨਾਲ ਦੂ ਵਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲ਼ੀਆਾਂ
ਸਬਮਾਰ਼ੀਆਾਂ (ਫਡ ਪ੍ੌਇਜ਼ਸਨੰਗ) ਨੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੰ ਿੁਰਸਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਭਾਲਣਾ ਅਜੇ ਿ਼ੀ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ਰਨ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਜਾਾਂ ਦਸਜਆਾਂ
ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਚੰਗੇ ਿਫਾਈ ਅਮਲਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਭੋਜਨ ਸਤਆਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਂੌਰਾਨ, ਿਿੱਚਾ ਭੋਜਨ

ਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਿ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਜ਼਼ੀਆਾਂ ਸਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਮੇਂ,
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ, ਪ਼੍ੀਣ ਲਈ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ ਿਗਦੇ, ਟਟ਼ੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਧੋਿੋ ਜਾਾਂ ਇਿ ਨੰ ਿਾਫ਼ ਿਰੋ।
ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਫਾਈ ਦਾ
ਅਵਭਆਿ ਕਰੋ। ਇਿ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਨਾ ਿਰਨਾ, ਇਿਿੱਲੇ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਿਰਨਾ, ਦਜੇ ਗਾਹਿਾਾਂ ਤੋਂ 2-ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦਰ਼ੀ
ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਗਰੌਿਰ਼ੀ ਦਾ ਿਮਾਨ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਿਮੇਤ, ਿੋਸਿਡ-19 ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਾਂ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ


ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿ਼ੀਟਾਣਸੋਧਨ



ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਮ ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਿੇਖ:ੋ


ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਵਖਆ



ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਭੋਜਨ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਤੁ ਿੀਂ

ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਿ ਿਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਿੁ ਝ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਇਿਨੰ ਖਰ਼ੀਦਣਾ ਮੁਸਿਲ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ
ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਸਿਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ, ਖਰ਼ੀਦਾਰ਼ੀ ਤੇ ਿ਼ੀਮਾਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਸਿਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਸਹਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨੇ ਿੁ ਝ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿ
ਪ੍ਹੁੰਚ ਨੰ ਮੁਸਿਲ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੰ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿੱਤ਼ੀ
ਲਾਭ ਹਨ। ਹੇਠਾਾਂ ਿਿਾਨਿ ਅਤੇ ਿਰਿਾਰ਼ੀ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਦ਼ੀ ਿਚ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਿਰ ਿਿਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ:


ਵਿੱਤੀ, ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਿੱਸਖਆ ਿਹਾਇਤਾਿਾਾਂ ਿਮੇਤ ਗੈਰ-ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਜਾਓ: ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤ਼ੀ
ਸਬਰਸਟਸ ਿੋਲੰਬ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਾਬ। ਜਾਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੱਤ ਵਦਨ, ਿਿੇਰੇ 7:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ ਦੇ ਸਿਚਿਾਰ ਪ੍ੈਸਿਸਫਿ ਿਮਂੇਂਾਂ 'ਤੇ, 1888-COVID19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ
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ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਿਾਨਕ ਿਮਾਜ ਿੇਿੀ ਿੰਿਿਾ ਜਾਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ
ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਿੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਸਮਊਸਨਟ਼ੀ ਗਾਰਡਨ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮਾਰਸਿਟ, ਮੁਫਤ/ਘਿੱਟ
ਿ਼ੀਮਤ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ) ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪ੍ਤਾ ਿਰੋ ਸਿ ਿ਼ੀ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਿਸਮਊਸਨਟ਼ੀ ਸਿਿੱਚ ਿਿਾਨਿ ਭੋਜਨ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਿਮਹ ਹਨ।
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਹੈਲਿ ਅਿਾਰਟ਼ੀ, ਿਿਾਨਿ ਿਰਿਾਰਾਾਂ, ਿਮਾਜ ਿੇਿ਼ੀ ਿੰਿਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਹਿੱਿਂਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਿੁਤੰਤਰ ਹੋ ਿਿਦੇ
ਹਨ।



ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਬੈਨੇਵਫਟਿ ਫਾਇੰਡਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਵਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਿੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ
ਹੋ



ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਵਲਿਰੀ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਿਤਾਾਂ, ਗੁਆਾਂਢ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਨਿ ਿੇਿਾਿਾਾਂ
ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਡਸਲਿਰ਼ੀ ਿੁ ਝ ਿਟੋਰਾਾਂ 'ਤੇ ਇਿ ਸਿਿਲਪ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਸਬਮਾਰ਼ੀ ਜਾਾਂ
ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦ਼ੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਿਰਗੇ ਿਾਰਨਾਾਂ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਵਿਪੀਆਾਂ
ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਘਰ ਰਸਹਣ ਦਾ ਅਰਿ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿਮਾਾਂ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰ਼ੀਆਾਂ ਿਮਿੱਗਰ਼ੀਆਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਨੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ
ਿਧ਼ੀਆ ਿਮਾਾਂ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਨਿੀਆਾਂ ਰੈਵਿਪੀਆਾਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕਾਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ :

ਰੈਵਿਪੀਆਾਂ


ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਅਿੋਿੀਏਸ਼ਨ: ਿੋਸਿਡ-19 ਅਤੇ ਬੇਸਿਿ ਸੈਲਫ ਕੁ ੱਕਬੁੱਕ



ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਿ ਕੈਨੇਡਾ: ਿੁ ਿੱਿਿਸਪ੍ਰੇਸਨ



ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਡ ਗਾਈਡ - ਰੈਸਿਪ਼੍ੀਆਂਾਂ



ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਡ ਗਾਈਡ - ਤੁ ਹਾਡ਼ੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਰੈਿਵਂਪੀਆਾਂਂਾਂ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ


ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਡ ਗਾਈਡ - ਬਜਟ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ



ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਸੁਰਆਤ ਿਰਨਾ



UnlockFood.ca: ਮੇਰਾ ਮੈਨਯੁ ਪ੍ਲੈ ਨਰ



UnlockFood.ca: ਫ਼ਡ ਿੇਿਟ ਨੰ ਘਿੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ


UnlockFood.ca: ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਂਾ



UnlockFood.ca: ਿਿੱਖ ਿਂੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ



UnlockFood.ca: ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਿਲ ਰੈਸਿਪ਼੍ੀਆਂਾਂ

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 26 ਮਈ, 2020

ਹੋਰ ਹੈਲਿਵਲੰਕਬੀਿੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ ਿਾਿਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਵਿਹਤ ਯੂਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਿ਼ੀ.
ਸਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਿਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰ ਼ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ
ਉੱਚਾ ਿੁਣਨ ਿਾਸਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਨੁ ਿਾਦ ਿੇਿਾਿਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

