

ਕਸਰ ਤ ਬਚੇ ਲੋਕ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰਕਸਰ ਤ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ,

ਗ
ੂ ਰ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸਰ ਤ ਬਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ
ਦੀਆਂ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪਭਾਵ ਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣ ਿਵੱਚ ਮੁ ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ
ਗੌਣ ਪਭਾਵ ਹਨ ਜ ਿਫਰ ਕਸਰ ਜ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤ ਿਸਹਤ ‘ਤੇ ਪਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਹਡਆਊਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਈਿਟਿ ਅਨ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਿਬਲ ਹੋ, ਉਦ ਤੱਕ ਕਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਦੇ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਸੰਤਿੁ ਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਟੀਿਚਆਂ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਇਹਨ ਨੂੰਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਫੂਡ ਜਰਨਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤਮੰਦ
ਟੀਿਚਆਂ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੋਟੀਨਯੁਕਤ ਭੋਜਨ
ਖਾਓ
ਪੌਿਦਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਭੋਜਨ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਕਸਰ-ਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਿਵੱਚ
ਫਾਈਬਰ, ਿਵਟਾਿਮਨ, ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ਼ੀਆਂ,
ਿਗਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੌਿਦਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਭੋਜਨ ਕਸਰ-ਰੋਧੀ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਹਨ। ਕਸਰ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰਖਾਣ 'ਤੇ ਕਿਦਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਪੌਿਦਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋ:


ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਬਨਾ
ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਰੋ।
»

ਿਬਨ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਰੌਕਲੀ, ਪੱਤ-ਗੋਭੀ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਿਲਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੌਕ
ਚੌਏ, ਜ਼ੁਕੀਨੀ, ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂਬੀਨਜ਼, ਗਾਜਰ , ਸੈਲਰੀ (Celery), ਖੀਰੇ, ਿਪਆਜ਼,
ਲਸਣ, ਟਮਾਟਰ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਲਾ ਿਮਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟਾਰਚ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵਚ ਆਲੂ, ਕਚਾਲੂ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਾਮਲ ਹਨ।



ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਿਜਵ ਿਕ ਓਟਸ,ਜ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਣਕ
ਅਤੇ ਕੀਨਆ ਨਾਲ ਭਰੋ।



ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਪੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਫਲ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ, ਟੋਫ,ੂ ਅੰਡ,ੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ
ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤ ਬਣੇ ਭੋਜਨ, ਮਾਸ ਜ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਫਲ਼ੀਆਂ ਿਵਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੁੱਕੇ ਮਟਰ, ਬੀਨਜ਼,
ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਾਮਲ ਹਨ।
»

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡ,ੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਲਾਲ ਮੀਟ ਿਜਵ ਿਕ ਬੀਫ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸੰਤਿੁ ਲਤ ਮਾਤਰਾ ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌ ਿਟਕ ਤੱਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਪਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰਸੀਿਮਤ ਰੱਖੋ
ਇਹਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ
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ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਪੌ ਿਟਕ ਤੱਤ ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਵਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸ ਇਨ ਨੂੰਖਾਓ, ਤ ਿਹੱਸੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖ।ੋ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਭੋਜਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੋਸਸ
ੈ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਆ ਦੇ ਹਨ:


ਪੌਪ, ਸੋਡਾ, ਿਮੱਠੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਤ ਬਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਿਨੰਬੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਲ ਤ ਬਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਿਮੱਠ ਪਦਾਰਥ



ਿਚਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ



ਫਚ ਫਾਈਜ਼



ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਤ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੂਪ



ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ



ਿਮੱਠ ਸੀਰੀਅਲ



ਕਡੀ



ਆਈਸ ਕੀਮ



ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਿਜਵ ਪਾਈ, ਕੇਕ, ਡੌਨਟਸ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼

ਲਾਲ ਮੀਟ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪੋਸਸ
ੈ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਖਾਓ
ਲਾਲ ਮੀਟ ਿਜਵ ਿਕ ਬੀਫ, ਸੂਰ, ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰਾ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਲਾਲ
ਮੀਟ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 500 ਗਾਮ ਤ ਘੱਟ (18 ਔਂਸ) ਪਕਾਓ।
ਪੋਸਸ
ੈ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਸੇਜ, ਬੇਕਨ, ਹੈਮ, ਡੇਲੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੌਟ ਡੌਗ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜ ਉਨ ਨੂੰਖਾਸ
ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਖਾਓ।.

ਕਸਰ ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ

ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤ ਔਰਤ ਪਤੀ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜ ਮਰਦ ਲਈ ਪਤੀ ਿਦਨ ਦੋ

ਿਡੰ ਕ ।
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ਇੱਕ ਿਡੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:


341 ਿਮ.ਲੀ. (12 ਔਂਜ਼) ਦੀ 5% ਬੀਅਰ, ਸਾਈਡਰ ਜ ਕੂਲਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ



12% ਵਾਈਨ ਦੇ 142 ਿਮ.ਲੀ. (5 ਔਂਜ਼) ਦੇ



43 ਿਮ.ਲੀ. (1.5 ਔਂਜ਼.) 40% ਆਤਮੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਈ, ਵੋਡਕਾ, ਿਵਸਕੀ, ਰਮ ਅਤੇ ਿਜਨ ਦੇ

ਕਸਰ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੱਪਲੀਮਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
ਕਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ

ਚੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਿਵਟਾਿਮਨ, ਖਿਣਜ, ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਪਲੀਮਟ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਟਾਿਮਨ, ਖਿਣਜ, ਜ ਹਰਬਲ ਸੱਪਿਲਮਟ ਦਾ ਕਸਰ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਮਾਣ
ਨਹ ਹਨ। ਸੱਪਿਲਮਟ ਕਸਰ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਕੁਝ ਸੱਪਿਲਮਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੱਪਿਲਮਟ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲ ਡਾਕਟਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਤ ਘੱਟ ਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰਵਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ
ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੇ
ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵ ਹਨ, ਤ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਰਹੋ
ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਰਿਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ, ਿਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰਘਟਾਉਣ, ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ
ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ , ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਹ
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ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ
ਸਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, 8-1-1 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ/ਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰਦਸੇ ਗ ੀ/ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
8-1-1 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ ਵੱਧ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8-1-1 ਡਾਇਲ
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾ ਾ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾ ਾ ਬੋਲੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, “ਪੰਜਾਬੀ”/“Punjabi” ਕਹੋ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾ ੀਆ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ :


ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ www.healthlinkbc.ca – ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਾਪਤ ਗੈਰ.

ਐਮਰਜਸੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹਨ ਸੋਤ ਨੂੰਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
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ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ Dial-ADietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਹੈ। www.healthlinkbc.ca/healthy-eating ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ 8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
.

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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