
‘स्वास्थ्य तौल’ के हो?
बच्चाहरू हुर्किन आवश्य् छ, तर ्यदि ततनीहरू 
बढे अनुसचार ए् तनश्चित वजन ससमचा श्ित्र िएमचा 
सवस्थ हुनछन्। ्यसलचाई ततनीहरू्ो उमेर्चा लचाति 
सवस्थ वजन ितननछ।

स्वास्थ्य ्जन हुन ककन महत् पूर्ण छ?
बच्चाहरू जो सवस्थ तौल िएर हुर्किनछन् उतनहरु 
फुरतकिलो, सवस्थ र प्चा्यः खुसी हुनछन्। ततनीहरूसँि 
बढी आतमसममचान र तवश्चास हुनेछ र स क्ू लमचा हुने 
समस्यचा्ो ्म सम्चावनचा हुनछ।

मेरो बवालक स्वास्थ्य तौलको छ भनेर 
कसरी थवाहवा पवाउने? 
अष्टेसल्यचामचा चचार मध्ये ए् बच्चा सवस्थ तौलिनिचा 
मचासि छ, त्यसैले ्यो िन्न सजजलो हुँिैन त् ्यदि 
तपचाईं्ो बच्चा ततनीहरू्ो उमेर्चा लचाति सवस्थ 
तौल िए्ो छ िनेर।

तपचाइँ् ो बच्चा्ो उचचाई र तौल मचापन िन्न डचाक्टर 
वचा नस्नलचाई सोधनुहोस्, र तपचाइँ् ो बच्चा्ो उचचाई 
र उमेर्चा लचाति सवस्थ तौल हो त् होइन िनेर 
जचाँच चचा्ट्नमचा रचाखेर हेनु्नहोलचा।

के मेरो बवालक उकनहरुको थप 
्जनको सवाथ बढ्ने संभवा्नवा छ?
होइन। ्यदि तपचाईं उनीहरू्ो खचाने र ितततवधि 
बचानीमचा पररवत्नन िनु्नहुन्न िने िेरै बच्चाहरू ठकूलो 
हुँिै जचाँिचा उनीहरू्ो अततररक्त वजनबचा्ट बढ्न 
पचाउँिैनन् ।

तपचाईं्ो बच्चाले अतहले ससकने बचानी उनीहरू्ो 
व्यस् हुँिचा्ो बचानी्ो रूपमचा बचानी पछ्न। ्यदि 
तपचाईं्ो बच्चा पतहले नै सवस्थ वजन िनिचा 
मचासि छ िने, तपचाईंले आफनो सम्कूर्न पररवचार्ो 
जीवनशैलीमचा ्ेही पररवत्नन िनु्न आवश्य् 
पि्नछ।

तर तथ्यहवाँ एक शुभ समवाचवार छ तपवाइ ँ: आफनो 
पुरै पररवचार्ो सवचास््यवि्न् खचानचा्ो बचानी 
तव्चास िन्न ्ो लचािी, र उनीहरुलचाई सतरि्य 
रचाखन िेरै िन्न सकनुहुनछ।

एउटवा रवाम्ो उदवारहर बन्ुहोलवा
बच्चाहरूले उिचाहररद्चारचानै ससकछन्। तपचाइँ् ो बच्चालचाई सतरि्य रहन र रचाम्ोसँि खचान मद्दत्ो 
िन्न्ो लचाति ए् तपचाइँ् ो आफनै पररवचारले पतन उत्तम तरर्चा अपनचाउने  िनु्नपि्नछ।

तपचाईं्ो पररवचारलचाई िेखचाउनुहोस् त् स्सरिनमचा खेलनु वचा द्टिी हेनु्न्ो सट्चा सतरि्य हुँिचा पचा ््न मचा 
तहड्न वचा खेलन जचाँिचा रमचाइलो हुनछ।

तपचाइँ् ो बच्चाले तपचाइ ँतबनचा ्यो पचालनचा िन्न सकिैन। ्यदि सम्कूर्न पररवचारले सवस्थ खचानचा छनौ्ट 
िि्नछ र सतरि्य हुनछन् िने, तपचाईं्ो बच्चालचाई लचामो अवधि समम सवस्थ रहन सजजलो हुनछ।

स्वास्थ्य बवाकन र स्वास्थ्य तौलः
तपवाईको परर्वार र बवालबवाललकवाहरुको लवाकि सललवाहहरु 

पकहले भनदवा धेरै बढढ बच्वाहरू स्स्थ तौलभनदवा मवालथकवा छन्, तर तपवाईकवा बच्वाहरू र परर्वारलवाई रवाम्री खवान, 
थप सकरिथ्य हुन र स्स्थ रहन मद्दत िन्ण तपवाईले सगदो िन्ण सकनुहुनछ।

मेरो बवालक स्वास्थ्य तौल भनदवा ककन 
बढी छ?
सबै बच्चाहरू फर्- फर् हुनछन्, र ्ेतह 
अरूहरू िनिचा बढी वजन बढचाउने सम्चावनचा 
हुनछन्। ्यदि तपचाइँ् ो बच्चाले सजजलै बढी तौल 
िए्ो हुनछ िने, त्यसो िए उनीहरू्ो लचाति रचाम्चा 
खचानचातपन र बढी सतरि्य हुनु अझ महत्वपकूर्न हुनछ।

तपचाईं्ो बच्चाले ्तत खचाईरहे्ो छ त्यसमचा 
रचाम्ो ख्यचाल रचाखनुहोस्, त्न्ी स-सचानचा 
्े्टचा्े्टीहरूलचाई ठकूलचा बच्चाहरू र व्यस्हरू 
जश्त्त्ै खचाने्ुरचा्ो खचाँचो पिदैन।

थ्यढद मेरो बवालक बढी तौलको भएमवा, 
तथ्यसको मतलब के हो?
बच्चाहरू जो सवस्थ तौलिनिचा मचासि्चा 
िए्चाछन् त्यसतचा बचाल्हरु्ो बचाल्य्चालमै 
सवचास््य समस्यचाहरू जसतै िम, तनद्चा समस्यचाहरू, 
सं्युक्त समस्यचाहरू, उच् रक्तचचाप र ्लेजो्ो 
रोि तव्चास िन्न सकिछन्।

बच्चाहरू जो सवस्थ तौलिनिचा मचासि्चा छन् 
उनीहरू्ो वजन व्यस् हुँिचा हृि्य रोि, मिुमेह 
र क्यचानसर्ो बदढ जोखखम्ो सम्चावनचा िेरै हुनछ।
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मैले कहवाँ मद्दत हवालसल 
िन्ण सकदछु?

्यदि तपचाईं आफनो बच्चा वचा पररवचार्ो सवचास््य 
्ो बचारे मचा सचननतत हुनुहुनछ िने ्ृप्यचा 
आफनो पररवचार डचाक्टर संि ्ुरचा िनु्नहोस्।

्यी सचाइ्टहरूमचा तपचाईंलचाई मद्दत िन्न िेरै 
जचान्चारी समचावेश छन्:

healthyliving.nsw.gov.au

healthykids.nsw.gov.au 

 

तपचाई्ो पररवचारलचाई सह्योि पुऱ्यचाउन, 
बच्चाहरू र अश्ििचाव्हरू्ो लचाति कनशुलकः 
्चा्य्नरिमहरु उपलब्ध छन्। 

बवालबवाललकवाहरुको लवाकि कनशुलकः 
कवाथ्य्णरिमहरु
Go4Fun एउ्टचा तनशुल्ः हचाससल हुने १० 
हपतचा्ो सवस्थ जीवनशैली ्चा्य्नरिम हो जुन 
७-१३ वर्न उमेर्चा बच्चाहरू्चा लचाति सवस्थ 
तौलिनिचा मचासि छ हुनेहरु्ोलचाति हो । 

िप ज्चान्ोलचाति वचा ितचा्न िन्न,  
1800 780 900  मचा फोन िनु्नहोलचा। 

अक्भवा्कहरु र 
संरक्षकहरुकोलवाकि कनशुलकः 
कवाथ्य्णरिम
Get Healthy Service (सवस्थ सेवचा 
प्चापत िनु्नहोस्) ्ुनै पतन १६ बर्न िनिचा 
मचासि्ो लचाति तनशुल्ः व्यसक्तित ्ेटसलफोन 
सवचास््य ्ोचचकिि सेवचा हो।  

शुरुवचात िन्न्ो लचाति  1300 806 258  
मचा फोन िनु्नहोलचा।

केकह महत् पूर्ण बुदवाहरु

• तपचाईं्ो बच्चालचाई जचान्चार िरचाउनुहोस् त् तपचाईं उनीहरूलचाई मचा्यचा िनु्नहुनछ, उनीहरू्ो तौल 
जेसु्ै होस्, र तपचाईं उनीहरू सवस्थ र आनजनित िए्ो चचाहनुहुनछ। पररवचार्चा ्सैलचाई पतन 
उनीहरू्ो वजन्ो बचारेमचा सचढचाउनु वचा अपहेसलत िन्न नदिनुहोस्।

• तपचाईं्ो बच्चा्ो वजन्ो बचारेमचा ्ुनैपतन सरो्चारहरू सुन्नुहोस्। बच्चाहरूले समरिकित महसुस िन्न 
आवश्य् छ र जचान्नुपि्नछ त् सबै िनिचा महत्वपकूर्न ्ुरचा िने्ो रचाम्ो खचानचातपन र सतरि्य रहनु हो।

• सम्कूर्न पररवचार्ो लचाति सवस्थ बचानीहरूमचा ध्यचान दिनुहोस्। ्यदि पररवचार्चा सबैजनचा सवस्थ 
बचानीहरू अभ्यचासमचा सहिचािी हुनछन् िने, तब सबैजनचा सवस्थ हुनेछन्।

बानी बदलन गाह्रो छ, त्यसैले तपाईंले ्यरो सबै एकैचरोटि गन्नुपददैन। ्यी मध्ये एउिा छान््हरोस् 
र पूरै पररवारकरो रूपमा अभ्यास गन्नुहरोस्, त्यसपछछ अकको थप््हरोस्। सवस्थ बानी अभ्यास 

पररवारका सबै करो लागी राम्रो हरो।

स्वास्थ्य के लिए हितकर आदतों संबंधी और अधधक सुझवा्ों के लिए देखें healthyliving.nsw.gov.au
स्वास्थ्य पेशे्वारिरुको श्ोतिरुको िवाहि pro.healthykids.nsw.gov.au

थ्यढद मेरो बवालक स्स्थ्य तौल भनदवा मवाथीको भएमवा के िन्ण सकदछु?
तपचाई्ो बच्चाहरुलचाई सवस्थ जीवन जीउन सह्योि िन्न तपचाईले िेरै ्ुरचा िन्न सकनुहुनछ। तपचाईंलचाई 
मद्दत िन्न ्यहचाँ ८ सरल सुझचावहरू छन्।

८ स्वास्थ्य बवाकनहरु

Nepali

1

2

4

5

6

7

8

3 

२ घणटवा

१ घणटवा

पथ्यवा्णपत सुतनुहोलवा (कननद्वा)
२४ घण्टचा िर्ो अविी्ोलचाति ससफचाररस िररए्ोः

३-५ ्र्णकवा लवाकिः १०-१३ घण्टचा; 
हरे् रचात्ो लचाति ससफचाररस िररए्ोः

६-१३ ्र्णकवा लवाकिः ९-११ घण्टचा;
१४-१७ ्र्णकवा लवाकिः ८-१० घण्टचा।

शशतल पेथ्य, जुस ्वा कोर्डिथ्यलको 
सट्टमवा पवानी कपउनुहोलवा

स्स्थ नवासतवा र थोरै अस्स्थ 
खवानवाहरु रोजनुहोलवा

हरेक ढदन कम्तमवा पकन ५ भवाि सवािसबजी 
र २ भवाि फलफूल खवाने लक्थ्य रवाखनुहोलवा
२-३ बर्न्चा हरु्ो लचाति, २१/२  िचाि सबजी र १ िचाि 

फलफकू ल दिने प््यचास िनु्नहोलचा

हरेकढदन स्वास्थ्य 
ब्ेकफवाष्टकवा सवाथ शुरु 

िनु्णहोलवा
होलग्ेन ्टोस्ट अिवचा 

ससरर्यल, फलफकू ल, दुगिबचा्ट 
बने्चा खचाने्ुरचा र अणडचाहरु 

सवस्थ तव्लपहरु हुन्।

सरिरीन हेन्ण समथ्य कनश्चत तोकनुहोलवा  
२-५ वर्न्चाहरु्ो लचाति १ घण्टचा िनिचा बढी 
हैन, ६ वर्न र मचािी्चा बचालबचासल्चाहरु्ो 

लचाति दिन्ो २ घण्टचा िनिचा बढी हैन

आफनो खवानवाको मवात्वा र ककत 
खवाएपलछ अघवाउनुहुनछ भन्े खथ्यवाल 

सचेत रहनुहोलवा
तबसतचारै र ध्यचान लिचाएर खचानुहोलचा

हरेक ढदन,  
ढदनको १ घणटवा 
सरिरृ थ्य हुनुहोलवा

एकजुट भएर
स्वास्थ्य हौं


