
  
 

ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਲੰਚ 

ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਲੰਚ) ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਿਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸਾ 

ਹੈ। ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਚੁਕਵ%, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭੋਜਨ 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਿਕਵ( ਪੈਕ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ? ਤੁਹਾਡ ੇ*ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤ ੇ

ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।  

ਲੰਚਬਾਕਸ ਸੁਝਾਅ  

� ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸਾਦਾ ਅਤ ੇਖਾਣ ਿਵਚ ਅਸਾਨ ਰੱਖੋ।  

� ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ% ਤ0 ਭੋਜਨ *ਾਮਲ ਕਰੋ: ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਫਲ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦ, ਦੁੱ ਧ ਅਤ ੇਿਵਕਲਪ, ਅਤ ੇਮੀਟ ਅਤ ੇ

ਿਵਕਲਪ।  

� ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੰਚ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਹ ਇੱਕ ੋਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਤ0 ਭੋਜਨ ਦ ੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਤੁਸ  ਇੱਕ 

ਸੇਬ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜ% ਕੇਲਾ? ਕੀ ਤੁਸ  ਦਹ  ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦ ੇਹੋ 

ਜ% ਚੀਜ਼ ਸਿਟ8ੰ ਗ ਨੰੂ?" ਉਹ ਆਪਣ ੇਲੰਚ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਅਤ ੇਪੈਕ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

� ਉਸੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆ ਂਵਸਤ% ਨੰੂ ਅਕਸਰ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ) ਭੇਜਣਾ 

ਠੀਕ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

� ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਲੰਚ ਬਣਾ:ਦ ੇਹਨ। ਉਹਨ% ਨੰੂ 

ਥਰਮਸ ਿਵਚ ਠੰਡ ੇਜ% ਗਰਮ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  

ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼  ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਚ (ਿਜਵ( ਮੈਕਰੋਨੀ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ 

ਜ% ਿਚੱਲੀ) ਪਕਾ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਫ8ੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

� ਜੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲ ਭੇਜ।ੋ 

� ਪਾਣੀ, ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ਦੁੱ ਧ ਜ% ਸਿਮ8ੱ ਧ ਕੀਤ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਸੋਏ ਪੇਅ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਚ ਅਤ ੇਸਨ= ਕ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਧੀਆ 

ਚੋਣ% ਹਨ।  

� ਉਨ> % ਭੋਜਨ% ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜ ੋਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਚੀਨੀ 

ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹ  ਕਰਦ।ੇ ਚੀਨੀ ਦ ੇਹੋਰ ਨਾਮ% ਿਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼-

ਫ8ੱ ਕਟੋਜ਼, ਸੂਕਰੋਸ, ਕੌਰਨ ਿਸਰਪ, ਅਤ ੇਸੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਗੰਨA  

ਦਾ ਰੱਸ ਹਨ। 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੰਚ ਸੁਝਾਅ 

ਿਫੰਗਰ ਭੋਜਨ 

� ਹੱਮਸ ਜ% ਹੋਰ ਬੀਨ ਿਡੱਪ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਪੀਟਾ 

ਿਤਕੋਣ। 

� ਸੇਬ ਦ ੇਟੁਕੜ ੇਅਤ ੇਬੀਜ% ਦ ੇਮੱਖਣ (ਿਜਵ( ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦ ੇ

ਬੀਜ% ਦਾ ਮੱਖਣ)। 

� ਦਹ  ਜ% ਫ਼ਲ% ਦੀ ਿਪਊਰੀ ਨਾਲ ਫ8Dਚ ਟੋਸਟ ਦ ੇਟੁੱ ਕੜ।ੇ 

� ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਿਟਕਸ ਅਤ ੇਦਹ -ਅਧਾਿਰਤ ਿਡੱਪ। 

� ਤਾਜ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਸਾਲਸਾ ਅਤ ੇਗੁਆਕਾਮੋਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ 

ਦਾ ਪੀਟਾ ਜ% ਟੌਰਿਟਲਾ ਿਚਪਸ। 

� ਭੁੰ ਨA  ਹੋਏ ਚਨA  ਜ% ਿਛੱਲੇ ਹੋਏ ਇਡਾਮੇਮ। 

� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਟ8ੇਲ ਿਮ*ਰਣ: ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦ ੇ

ਸੀਰੀਅਲ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਣ ੇਫੁੱ ਲੇ, ਿਗਰੀਆ ਂ(ਿਜੱਥ ੇਇਜਾਜ਼ਤ 

ਹੋਵੇ), ਬੀਜ, ਸੱੁਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤ ੇਨਾਰੀਅਲ। 

� ਚੀਜ਼ ਦ ੇਿਕਊਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦ ੇਕਰੈਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜ% 

ਸਖ਼ਤ ਉਬਲੇ ਅੰਡ।ੇ 

ਸ�ਡਿਵਚ 

� ਫ਼ਲਾਫ਼ਲ, ਸਾਦਾ ਜ% ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਹੱਮਸ 

� ਐੱਗ ਸੈਲੇਡ 

� ਿਚਕਨ ਦ ੇਕੱਟ ੇਹੋਏ ਟੁੱ ਕੜ ੇਅਤ ੇਕੱਟੇ ਹੋਏ ਿਬਨ% ਬੀਜ ਦ ੇ

ਅੰਗੂਰ 

� ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ੇਟੋਫੂ ਦ ੇਟੁਕੜ ੇਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂ

� ਡੱਬਾਬੰਦ ਜ% ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮੱਛੀ 

� ਬਲੈਕ ਬੀਨਜ਼, ਮੱਕੀ, ਿਮਰਚ ਅਤ ੇਟਮਾਟਰ* 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਵੱਚ0 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰੇ ਜ% 



  

ਿਪਆਜ਼ ਦ ੇਟੁਕੜ;ੇ ਕੱਸੀ ਜ% ਕਤਰੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ, ਬੰਦਗੋਭੀ, ਜ% ਲੈੱਟਸ; 

ਭੂਨੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀਆ।ਂ 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਸੁਆਦ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਿਵੱਚ0 ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵਰਤ 

ਕ ੇਸDਡਿਵਚ ਿਫਿਲੰਗ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਿਦਓ: ਮੇਓਨੀਜ਼, ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼, ਨਾਨ-

ਹਾਈਡਰੋਜੀਨA ਿਟਡ ਮਾਰਜਰੀਨ, ਜ% ਸਾਦ ੇਜ% ਸੁਆਦ ਮਸਟਰਡ। 

ਡਬਲਰੋਟੀ ਦ ੇਬਦਲ ਤ0, ਟੌਰਿਟਲਾ, ਫਲੈਟ ਬਰੈਡ, ਪੀਟਾ, ਚਾਵਲ ਦ ੇ

ਕੇਕ, ਕਰੈਕਰ, ਮੇਲਬਾ ਟੋਸਟ, ਬਰੈਡ ਸਿਟਕਸ, ਚਪਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਜ% ਬਨL ਕ 

ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ। ਜਦ0 ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ% ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਚੁਣ।ੋ 

*ਸਭ ਤ0 ਵਧੀਆ ਟੌਰਿਟਲਾ ਜ% ਪੀਟਾ ਿਵਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਸ�ਡਿਵਚ� ਦੀ ਬਜਾਏ - ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦ ੇਿਵਚਾਰ 

� ਸਿਟਊਜ਼, ਸੂਪ ਜ% ਚਾਉਡਰਜ਼  

� ਕੈਸਰੋਲ, ਤਰੀਆ ਂ(ਕਰੀਜ਼)ਜ% ਿਚਲੀ 

� ਮੈਕਰੋਨੀ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ 

� ਪੈਰੋਗੀਜ਼ ਜ% ਪੌਟ ਸਟੀਕਰਜ਼ 

� ਸਪੈਗੇਟੀ ਜ% ਚਾਵਲ% ਨਾਲ ਮੀਟਬੌਲ 

� ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬਿਣਆ ਸਟੀਮ ਕੀਤਾ ਏਿ*ਆਈ ਬੰਨ 

� ਦੁੱ ਧ, ਪਕਾਏ ਸੇਬ ਅਤ ੇਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਓਟਮੀਲ 

ਸ�ਡਿਵਚ� ਦੀ ਬਜਾਏ - ਠੰਡ ੇਭੋਜਨ ਦ ੇਿਵਚਾਰ 

� ਘਰ ਦ ੇਬਣ ੇਬਰੀਟ ੋਜ% ਕੀਸਾਡੀਲਾ ਸਾਲਸਾ ਦ ੇਨਾਲ 

� ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦ ੇਪੈਨਕੇਕ ਜ% ਵਾਫ਼ਲ ਫਲ ਅਤ ੇਦਹ  ਦ ੇਨਾਲ 

� ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੁੱ ਧ ਅਤ ੇਫਲ ਦ ੇਨਾਲ 

� ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਲਾਦ ਰੋਲ  

� ਘਰ ਦ ੇਬਣ ੇਬੇਕ ਕੀਤ ੇਸਮੋਸੇ 

� ਇਕ ਇੰਗਿਲ* ਮਿਫਨ ਜ% ਪੀਟਾ, ਟਮਾਟਰ ਸਾਸ ਜ% ਪੈਸਟੋ, 

ਕੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਕੱਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 

ਪੀਜ਼ਾ ਆਪ ਿਸਰਜੋ 

� ਿਰਕੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਅਤ ੇਫਲ% ਦ ੇਨਾਲ ਘਰ ਦ ੇਬਣ ੇਮਿਫ਼ਨ 

� ਬੁਲਗਰ, ਕੀਨੂਆ ਜ% ਜO ਦਾ ਸਲਾਦ (ਿਜਵ( ਟੈਬੌਲੀਹ), ਿਚਕਨ 

ਦ ੇਟੁਕੜ ੇਜ% ਟੋਫ ੂਅਤ ੇਕੱਟੀ ਹੋਈ ਿਸ਼ਮਲਾ ਿਮਰਚ, ਟਮਾਟਰ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ

� ਚਾਵਲ ਦ ੇਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨL ਰੀ ਰੋਲ, ਖੀਰੇ, ਗਾਜਰ, ਿਮੱਠੀ 

ਿਸ਼ਮਲਾ ਿਮਰਚ, ਆਵੋਕਾਡ,ੋ ਅਤ ੇਟੋਫ ੂਦੀਆ ਂਸਟਿਰਪ% 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ 

� ਫ਼ਲ ਜ% ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦ ੇਕਬਾਬ 

� ਵੈਜੀ ਸਿਟਰ ਫ8ਾਈ 

� ਫ਼ਲ ਅਤ ੇਦਹ  ਦੀ ਸਮੂਦੀ (ਥਰਮਸ ਿਵਚ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ) 

� ਦਹ  ਦਾ ਪਾਰਫੇ: ਸਾਦਾ ਦਹ , ਫਲ ਅਤ ੇਗ8ੈਨL ਲਾ ਜ% ਹੋਰ 

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰੂ ਲੇਅਰ ਕਰੋ 

� ਐਟਂਸ ਓਨ ਏ  ਲੌਗ: ਗੂਆਕਮੋਲੀ, ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼, ਪੇਠA  ਦ ੇਬੀਜ 

ਦ ੇਮੱਖਣ, ਜ% ਹੱਮਸ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਭਰੋ। ਮੱਕੀ, ਛੋਿਲਆ,ਂ ਸੌਗੀ 

ਜ% ਪੇਠA  ਦ ੇਬੀਜ% ਨੰੂ Pਪਰ ਰੱਖੋ 

� ਸੱੁਕੇ ਮੇਵੇ 

� ਗ8ੀਕ ਸਲਾਦ   

� ਦਹ  ਜ% ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਪੁਿਡੰਗ ਿਵਚ ਡਬੋਏ ਸਟ8ਾਬੇਰੀ ਜ% ਦੂਜੇ 

ਫਲ% ਦ ੇਟੁਕੜ ੇ

� ਘਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਫਲ ਜ% ਟਮਾਟਰ ਸਾਲਸਾ ਅਤ ੇਟੌਰਿਟਲਾ 

ਿਚਪਸ 

� ਬਨ= ਨਾ ਰੋਲ-ਅਪਸ: ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੌਰਿਟਲਾ ਦ ੇਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜ 

ਦ ੇਮੱਖਣ ਨੰੂ ਫੈਲਾਓ। ਕੇਲੇ ਨੰੂ Pਪਰ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਰੋਲ ਕਰੋ 

� ਫਲ% ਦਾ ਸਲਾਦ 

� ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਿਡੱਪ (ਦਹ  ਦੀ ਬਣੀ ਿਡੱਪ, ਹੱਮਸ ਜ% ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ) 

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਲੰਚ ਿਕਵ( ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 

� ਲੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਦ ੇਸਾਫ ਸੰਦ% ਦੀ ਵਰਤ0 

ਕਰੋ। 

� ਜ ੇਤੁਸ  ਲੰਚ ਖਾਣ ਤ0 ਪਿਹਲ% ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਣਾ:ਦ ੇਹੋ, ਤ% 

ਇਸਨੰੂ ਫਿਰੱਜ ਿਵਚ ਰੱਖੋ ਜਦ0 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹ  

ਜ%ਦਾ। 

� ਖਾਣ ੇਅਤ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੇਆਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ8ੀਜ਼ਰ 

ਪੈਕ ਜ% ਇੱਕ ਠੰਢ ੇਥਰਮਸ ਵਾਲਾ ਇੰਸੂਲੇਿਟਡ ਬੈਗ ਵਰਤ।ੋ  

� ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤ0 ਕਰੋ। 

ਭਰਨ ਤ0 ਪਿਹਲ% ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਥਰਮਸ ਨੰੂ ਪ8ੀ-ਹੀਟ 

ਕਰੋ।



  

ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca/healthy-eating ਤੇ ਜਾਓ ਜ% ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 (ਟੋਲ ਫ8ੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਿਹਰੇ ਅਤੇ Pਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ0 ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵ% ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ% ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

� ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ ੇਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਧੋਵ,ੋ ਭਾਵ( ਿਕ ਪੈਕਜ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ "ਪ8ੀ-ਵੌਸ਼ਡ" ਹਨ। 

� ਹਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲੰਚ ਦ ੇਡੱਿਬਆ ਂਨੰੂ ਧੋਵੋ ਅਤ ੇਉਨ> % ਨੰੂ ਹਫਤ ੇ

ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬੇਿਕੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਤ% ਿਕ ਉਸ 

ਿਵਚ0 ਮੁਸ਼ਕ% ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। 

� ਿਦਨ ਦ ੇਅਖੀਰ ਤ ੇਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ*ਵਾਨ ਭੋਜਨ 

ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਸੱੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

� ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆ ਂਥੈਲੀਆ ਂਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤ।ੋ ਉਹਨ% 

ਿਵੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

� ਜ ੇਤੁਸ  ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬੋਤਲ% ਿਵਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ 

ਭੇਜਦ ੇਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਬੋਤਲ% ਨੰੂ ਸਾਫ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦ ੇਬੁਰ* ਦੀ ਵਰਤ0 ਕਰੋ। 

ਅਲਰਜੀ ਲਈ ਜਾਣ ੂਰਹੋ 

ਕੁੱ ਝ ਸਕੂਲ% ਿਵਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਭੋਜਨ ਦ ੇਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਅਲਰਜੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰੁਕ ਿਕਵ( ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ਜ% ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ*ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ 

ਕਰੋ। 

ਕੱੁਝ ਵਾਧੂ ਜੋੜੋ  

ਕਦ-ੇਕਦ ੇਲੰਚ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ *ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ  

ਉਨ> % ਦੇ ਲੰਚ ਬਾਰੇ ਉਤ*ਾਿਹਤ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਕੁਝ 

ਿਵਚਾਰ% ਿਵੱਚ ਹੇਠ% ਿਦੱਤ ੇ*ਾਮਲ ਹਨ: 

� ਸਿਟੱਕਰ , ਤਸਵੀਰ 

� ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਚੁਟਕਲਾ, ਕਿਵਤਾ ਜ% ਹੋਰ ਨL ਟ 

� ਮਜੇਦਾਰ ਲੰਚ ਵਾਲੇ ਡੱਬ ੇਜ% ਲੰਚ ਬੈਗ 

 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵਪੂਰਤ: ਅਪ8ੈਲ 2017 
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