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‘स्वास्थ्य तौल’ के हो?
बच्चाहरू हुर क्ि न आवश्य् छ, तर ्यरि रतनीहरू बढे अनसुचार 
ए् रनरचित वजन रसमचा रित्र िएमचा सवस्थ हुनछन।् ्यसलचाई 
रतनीहरू्ो उमरे्चा लचारि सवस्थ वजन िरननछ।

स्वास्थ्य ्जन हुन ककन महत्पूर्ण छ?
बच्चाहरू जो सवस्थ तौल िएर हुर क्ि नछन ्उरनहरु फुरतकिलो, 
सवस्थ र प्चा्यः खसुी हुनछन।् रतनीहरूसँि बढी आतमसममचान र 
रवश्चास हुनेछ र स क्ू लमचा हुने समस्यचा्ो ्म समिचावनचा हुनछ।

मेरो बवालक स्वास्थ्य तौलको छ भनेर 
कसरी थवाहवा पवाउने? 
अष्टे्रल्यचामचा ्चार मध्ेय ए् बच्चा सवस्थ तौलिनिचा मचार्थ 
छ, त्यसैले ्यो िनन सरजलो हुिँनै र् ्यरि तपचाई ं् ो बच्चा 
रतनीहरू्ो उमरे्चा लचारि सवस्थ तौल िए्ो छ िनेर।

तपचाइँ् ो बच्चा्ो उ्चाई र तौल मचापन िनकि डचाक्टर वचा नसकिलचाई 
सोधनहुोस,् र तपचाइँ् ो बच्चा्ो उ्चाई र उमरे्चा लचारि सवस्थ 
तौल हो र् होइन िनेर जचँा् ्चा्टकिमचा रचाखरे हनेुकिहोलचा।

के मेरो बवालक उकनहरुको थप 
्जनको सवाथ बढ्ने सभंवा्नवा छ?
होइन। ्यरि तपचाई ंउनीहरू्ो खचाने र िरतरवरि बचानीमचा 
पररवतकिन िनुकिहुनन िने िरैे बच्चाहरू ठकूलो हुिँ ैजचँािचा उनीहरू्ो 
अरतररक्त वजनबचा्ट बढ्न पचाउँिनैन ्।

तपचाई ं् ो बच्चाले अरहले रसकने बचानी उनीहरू्ो व्यस् 
हुिँचा्ो बचानी्ो रूपमचा बचानी पछकि। ्यरि तपचाई ं् ो बच्चा परहले 
नै सवस्थ वजन िनिचा मचार्थ छ िने, तपचाईलें आफनो समपकूरकि 
पररवचार्ो जीवनशलैीमचा ्ेही पररवतकिन िनुकि आवश्य् पिकिछ।

तर त्यहवँा एक शुभ समवाचवार छ तपवाइ ँ: आफनो परैु 
पररवचार्ो सवचास्थ्यविक्ि  खचानचा्ो बचानी रव्चास िनकि ्ो 
लचािी, र उनीहरुलचाई सररि्य रचाखन िरैे िनकि सकनहुुनछ।

मेरो बवालक स्वास्थ्य तौल भन्वा ककन 
बढी छ?
सबै बच्चाहरू फर्- फर् हुनछन,् र ्ेरह अरूहरू िनिचा 
बढी वजन बढचाउने समिचावनचा हुनछन।् ्यरि तपचाइँ् ो बच्चाले 

सरजलै बढी तौल िए्ो हुनछ िने, त्यसो िए उनीहरू्ो 
लचारि रचाम्चा खचानचारपन र बढी सररि्य हुन ुअझ महत्वपकूरकि हुनछ।

तपचाई ं् ो बच्चाले ्रत खचाईरहे् ो छ त्यसमचा रचाम्ो ख्यचाल 
रचाखनहुोस,् र्न्ी स-सचानचा ्े्टचा्े्टीहरूलचाई ठकूलचा बच्चाहरू 
र व्यस्हरू जरति्ै खचाने्ुरचा्ो खचँा्ो पिदैन।

्यक् मेरो बवालक बढी तौलको भएमवा, 
त्यसको मतलब के हो?
बच्चाहरू जो सवस्थ तौलिनिचा मचार्थ्चा िए्चाछन ्त्यसतचा 
बचाल्हरु्ो बचाल्य्चालमै सवचास्थ्य समस्यचाहरू जसतै िम, 
रनद्चा समस्यचाहरू, सं्यकु्त समस्यचाहरू, उच् रक्त्चाप र 

्लेजो्ो रोि रव्चास िनकि सकिछन।्

बच्चाहरू जो सवस्थ तौलिनिचा मचार्थ्चा छन ्उनीहरू्ो वजन 
व्यस् हुिँचा हृि्य रोि, मिमुहे र क्यचानसर्ो बरढ जोरखम्ो 
समिचावनचा िरैे हुनछ ।

स्वास्थ्य बवाकन र स्वास्थ्य तौलः
तपचाई्ो पररवचार र बचालबचारल्चाहरु्ो लचारि सललचाहहरु 

परहले िनिचा िरैे बरढ बच्चाहरू सवस्थ तौलिनिचा मचार्थ्चा छन,् तर तपचाई्चा बच्चाहरू र पररवचारलचाई रचाम्री खचान, ्थप सररि्य 
हुन र सवस्थ रहन मद्दत िनकि तपचाईले सगिो िनकि सकनहुुनछ।

सवचास्थ्य ्े रलए रहत्र आितों संबंिी और अरि् सझुचावों ्े रलए िखेें 
makehealthynormal.nsw.gov.au

सवचास्थ्य संबंिी व्यवसचार्य् सचािनों ्े रलए िखेें  
pro.healthykids.nsw.gov.au

एउटवा रवाम्ो उ्वारहर बननुहोलवा

बच्चाहरूले उिचाहररद्चारचानै रसकछन।् तपचाइँ् ो बच्चालचाई सररि्य रहन र रचाम्ोसँि खचान मद्दत्ो िनकि्ो लचारि ए् 
तपचाइँ् ो आफनै पररवचारले परन उतिम तरर्चा अपनचाउने  िनुकिपिकिछ।

तपचाई ं् ो पररवचारलचाई िखेचाउनहुोस ्र् रसरिनमचा खलेन ुवचा र्टिी हनेुकि्ो सट्चा सररि्य हुिँचा पचा क्ि मचा रहड्न वचा खलेन 
जचँािचा रमचाइलो हुनछ।

तपचाइँ् ो बच्चाले तपचाइ ँरबनचा ्यो पचालनचा िनकि सकिनै। ्यरि समपकूरकि पररवचारले सवस्थ खचानचा छनौ्ट ििकिछ र सररि्य 
हुनछन ्िने, तपचाई ं् ो बच्चालचाई लचामो अवरि समम सवस्थ रहन सरजलो हुनछ।

http://makehealthynormal.nsw.gov.au 
http://pro.healthykids.nsw.gov.au
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स्वास्थ्य बवाकन र स्वास्थ्य तौलः तपवाईको परर्वार र बवालबवाकलकवाहरुको लवाकि सललवाहहरु

केकह महत्पूर्ण बु्वाहरु
• तपचाई ं् ो बच्चालचाई जचान्चार िरचाउनहुोस ्र् तपचाई ंउनीहरूलचाई मचा्यचा िनुकिहुनछ, उनीहरू्ो तौल जेसु् ै  होस,् र तपचाई ं

उनीहरू सवस्थ र आनरनित िए्ो ्चाहनहुुनछ। पररवचार्चा ्सैलचाई परन उनीहरू्ो वजन्ो बचारेमचा र्ढचाउन ुवचा 
अपहरेलत िनकि नरिनहुोस।्

• तपचाई ं् ो बच्चा्ो वजन्ो बचारेमचा ्ुनैपरन सरो्चारहरू सनुनहुोस।् बच्चाहरूले समर्थकित महससु िनकि आवश्य् छ र 
जचाननपुिकिछ र् सबै िनिचा महत्वपकूरकि ्ुरचा िने्ो रचाम्ो खचानचारपन र सररि्य रहन ुहो।

• समपकूरकि पररवचार्ो लचारि सवस्थ बचानीहरूमचा ध्यचान रिनहुोस।् ्यरि पररवचार्चा सबैजनचा सवस्थ बचानीहरू अभ्यचासमचा सहिचािी 
हुनछन ्िने, तब सबैजनचा सवस्थ हुनेछन।्

बचानी बिलन िचाह्ो छ, त्यसैले तपचाईलें ्यो सबै ए्ै्ोर्ट िनुकिपिदैन। ्यी मध्ेय एउ्टचा छचाननहुोस ्र पकूरै पररवचार्ो रूपमचा 
अभ्यचास िनुकिहोस,् त्यसपरछ अ्को ्थपनहुोस।् सवस्थ बचानी अभ्यचास पररवचार्चा सबै ्ो लचािी रचाम्ो हो।

्यक् मेरो बवालक स्स्थ्य तौल भन्वा मवाथीको भएमवा के िन्ण सक्छु?
तपचाई्ो बच्चाहरुलचाई सवस्थ जीवन जीउन सह्योि िनकि तपचाईले िरैे ्ुरचा िनकि सकनहुुनछ। तपचाईलंचाई मद्दत िनकि ्यहचँा ८ सरल 
सझुचावहरू छन।्

मैले कहवँा मद्दत हवाकसल 
िन्ण सक्छु?

makehealthynormal.nsw.gov.au 

healthykids.nsw.gov.au 

्यरि तपचाई ंआफनो बच्चा वचा पररवचार्ो सवचास्थ्य ्ो 
बचारे मचा र्रनतत हुनहुुनछ िने ्ृप्यचा आफनो पररवचार 
डचाक्टर संि ्ुरचा िनुकिहोस।्

्यी सचाइ्टहरूमचा तपचाईलंचाई मद्दत िनकि िरैे जचान्चारी 
समचावेश छन:्

तपचाई्ो पररवचारलचाई सह्योि पऱु्यचाउन, बच्चाहरू 
र अरििचाव्हरू्ो लचारि कनशुलकः ्चा्यकिरिमहरु 
उपलबि छन।् 

बवालबवाकलकवाहरुको लवाकि कनशुलकः 
कवा्य्णक्रमहरु

Go4Fun एउ्टचा रनशलु्ः हचारसल हुने १० 
हप्चा्ो सवस्थ जीवनशलैी ्चा्यकिरिम हो जनु 
७-१३ वरकि उमरे्चा बच्चाहरू्चा लचारि सवस्थ 
तौलिनिचा मचार्थ छ हुनेहरु्ोलचारि हो । 

्थप ज्चान्ोलचारि वचा ितचाकि िनकि,  
1800 780 900  मचा फोन िनुकिहोलचा। 

अक्भवा्कहरु र सरंक्षकहरुकोलवाकि 
कनशुलकः कवा्य्णक्रम

Get Healthy Service (सवस्थ सेवचा प्चाप् 
िनुकिहोस)् ्ुनै परन १६ बरकि िनिचा मचार्थ्ो लचारि 
रनशलु्ः व्यरक्तित ्ेटरलफोन सवचास्थ्य ्ोर्िं 
सेवचा हो।  

शरुुवचात िनकि्ो लचारि  1300 806 258 मचा 
फोन िनुकिहोलचा।
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८ स्वस्थ्य बानीहरु

पथ्यायाप्त सुतनुहोला (ननन्द्ा)
२४ घण्टा भरको अवधीकोलटागि सिफटाररि िररएकोः

३-५ वर्षकटा लटागि १०-१३ घण्टा; 
हरेक रटातको लटागि सिफटाररि िररएकोः

५-१३ वर्षकटा लटागि ९-११ घण्टा;
१४-१७ वर्षकटा लटागि ८-१० घण्टा।

शि्तल पेथ्य, जुस ्वा कोर्डिथ्यलको 
सट्टमा पानी नपउनुहोला

स्वास्थ्य नास्ता र कनहले काँही मात्र 
प्वयाका खानाहरु खानुहोला

हेरक दिन ५ भाग सबजी र २ भाग 
फलफुल खाने लक्थ्य राखनुहोला

२-३ बर्षकटा हरुको लटागि, २१/२  भटाि िब्ी र  
१ भटाि फलफुल

हरेकदिन 
 स्वास्थ्य 

 ब्ेकफाष्टका 
 साथ िुरु गनुयाहोला

सक्रीन हेनया समथ्य ननश्च्त 
्तोकनुहोला   

२-५ बर्षकटाहरुको लटागि १ घण्टा मटात्र हैन,  
र ६ बर्ष र मटाथीकटा बटालबटासलकटाहरुको लटागि 

अधधकतम दिनको २ घण्टा 

आफनो खानाको मात्रा/
आकार जान्ुहोला

हरेक दिन,  
दिनको १ घण्ा 
सक्रृ थ्य हुनुहोला
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एकसाथ  
स्वास्थ्य बनौँ

२ घण्टा

१ घण्टा

Nepali

थप सवटास्थ्य ज्टानको लटागि  
makehealthynormal.nsw.gov.au मटा हेनु्षहोलटा 

सवटास्थ्य पेशेवटारहरुको श्ोतहरुको लटागि  
pro.healthykids.nsw.gov.au मटा हेनु्षहोलटा

जानकारी बालबाललकाहरुको लालि लिलनने छन्

उिनेर 2-17 िलहना


