ஆேராக்கியமா உண� உண்பவரா நான இ�க்கிேற
(ஒன் �தல ஐந் வய� வைர)
என்ை நம்�ங். என்�ைட வயிற்ை நம்�ங்.
12 மாதத்தி, கிரமமான உண� மற்� சிற்�ண

•

இ�ம்� சத் ேசர்க்கப் cereals ேபான் உண�கைள எனக்

ேநரத்�க நான தயார
•

ஒவ்ெவா நா�ம 3 உண�க�ம 2-3 சிற்�ண்�க எனக்�

வழங்�ங்
•

ேதைவ
•

உண� மற்� சிற்�ண்�க� இைடயில 2½ �தல 3 மணி ேநர

•

நான பின்வ�வனவற்ை ெதாி� ெசய்வதற என்ை
அ�மதி�ங்க
o

நீங்க வழங்� உண�களில எைதச சாப்பி�வ

o

எவ்வள சாப்பி�வ

உண�க�க்� சிற்�ண்�க�க இைடயில எனக் தண்ணீ
மட்�ே ேதைவ. அ�த்தேந உண� அல்ல சிற்�ண ேநரத்தி
நாங்க இ�வ�ம வி�ம்� காலம வைரக்� ெதாடர்ந எனக்�
தாய்ப்பா�ட்�

•

எனக்� தாய்ப்பா�ட்டப்ப, எனக் இரண் வய� ஆ�ம
வைரக்� எனக் விற்றமி D �ைறநிரப்ப தா�ங்க

ஒவ்ெவா நா�ம எனக் இ�ம்�ச்ச அதிகமான
உண�கள 2-3 தடைவகள ேதைவ
•

நீங்க என்�ைட �ன்மாதிாியா இ�க்கிறீர்
•

உண� ேநரங்களி ேபா� என்�ட இ�ங்க. கைத�ங்க

•

உணவில நான கவனம ெச�த்�வதற்க, விைளயாட்�

அத்�ட உண� உண்�ங்
ெபா�ள்க மற்� ைகத ெதாைலேபசிகள, tablets, ெதாைலக்காட்
ேபான் மின்ன� ெபா�ள்கைள தள்ள ைவ�ங்க
•

நீங்க சாப்பி� எைத�ம நான சாப்பி ���ம, ஆனால சிறிய
அளவில, நான ெமல்�வதற் �லபமான உண�கைள எனக்
வழங்�ங்

•

•

நான சாப்பி�ம்ேப நான ஏற்ப�த்தக் அலங்ேகாலங்கை
பற்றி கவைலப்படாதீர்
காய்கறிகைள க��தல, பாத்திரத்�க ��கைளச ேசர்த்
ேபான் இல�வான ேவைலகைளச ெசய்வத �லம உண� பற்ற
நான கற்கின்ே.

என்�ைட வளர்ச்சிக �ைள வி�த்திக் இ�ம்� சத் மிக�ம

அவசியம

அள�க் அதிகமான பால, என்�ைட இ�ம்� சத்தி அளைவ
�ைறவைடயச ெசய்யலா.

ேபா� உணவில ஆர்வ வ�வதற் எனக் இ� உதவிெசய்�.
•

இ�ம்� சத்ை என்�ைட உடல உறிஞ்�வதற, காய்கறிகளி�
பழங்களி� உள் விற்றமி C உதவிெசய்கின்.

•

இைடேவைள விட�ம
•

இைறச்ச, மீன, சி�நீரக வ�வ அவைர, கடைல, ப�ப், tofu மற்�

•

நீங்க உண� தயாாிப்பதற நான உதவிெசய்தா. அைத
அேனகமாக நான சாப்பி�ேவ.

PUBLIC HEALTH
1-877-464-9675
TTY 1-866-512-6228
york.ca

��யற் ஒ� ேகாப்ைபயி��ந என்னா தண்ணீ

•

நீங்க மாற்றலா

��க் ���ம
•

எனக் தாகம வ�ம்ேபாெதல்ல எனக்� தண்ணீ தா�ங்க

•

எனக்� ேதைவயான பால தாய்ப்பாலாகே அல்ல 3.25% M.F.
ப�ப்பாலாகேவ இ�க்கலா. எனக் 24 மாதங்க ஆன�ம,
என்�ைட பாைல 3.25% இ��ந் skim, 1% அல்ல 2% பாலாக
மாற்�ங்

•

ஒவ்ெவா நா�ம எனக் இரண் கப பால மட்�ே ேதைவ (16
அ�ன் அல்ல 500 மி�)

•

ெதாி�ம, பின்வ� நிைலைமகள இ�ந்தா நான

•

உண� ேநரங்க ஆ�வாசமானைவ

•

சாப்பி ேவண்�ெம வற்��த்தப்ப�வ நான உணரவில்ை

•

நீங்க எனக்� த�ம அேனகமான உண�கள, உங்க�ைட
உதவியில்லாம என்னா �லபமாகச சாப்பிடக்��யைவய
உள்ள.

•

•

Peanut மற்� nut butterகைள ெமல்� படலமாகப �சல

சீஸ, ேயாகட, பழங்க, காய்கறிக ேபான் என்�ைட பற்க�க
ஒவ்ெவா நா�ம இரண் தடைவகள என்�ைட பற்கைள
தீட்�வதற், ஒ� தடைவ floss பண்�வதற் எனக் உதவி
ெசய்�ங்

•

பற்கைள தீட்�வ சாத்தியமில்லாதேப, என்�ைட பற்கைள
தண்ணீரா அல�வதற் எனக் உதவிெசய்�ங்

•

என்�ைட �தலாவ� பிறந் நாள அளவில, பல்ம�த்�வ�டன
என� �தலாவ� விஜயத்�க என்ைன �ட்� ெசல்�ங்.
கிரமமான சாிபார்ப்� �க்கியமா�

ேம�ம தகவைல எங் ெப�வ�
��தல தகவல மற்� ��தல ஊட்டச்சத்�க ஆதாரங்க�க,
பின்வ�பவற் பார்க்க:
•

யார் ப�தி ெபா� �காதாரம - york.ca/feedingkids

விட் விலக எனக் அ�மதி�ண்.

•

கனடாவின உணவியல வல்�நர் - unlockfood.ca

•

எ�ன ேசட்ட நி�வனம - ellynsatterinstitute.org

உண� ேவைளகளில மற்� சிற்�ண்�கள ஒ� பழம அல்ல

எந்தெவா கட்டண� இல்லாம, பதி� ெசய்யப்ப உணவியல
வல்�னாிட ெதாைலேபசியில உைரயாட,

காய்கற (அல்ல இரண்�) வழங்க�

ெட�ெஹல் ஒன்டாாிேயாை 1-866-797-0000 என் எண்ணி

சிறிய ப�திகளாக வழங்க�

அைழக்க�.

சில உண�கள என்�ைட ெதாண்ைடை அைடக்கலா
(choking) ஆதலால அைவ எனக்� பா�காப்பானை
அல்
•

o

எனக்� ேபா�ம என்றா, சாப்பி�வை நி�த் அல்ல ேமைசைய

கனடாவின உண� வழிகாட்�ைய பின்பற்ற
•

இந் உண�கைளச சைமத்த அல்ல ந�க்�த

ஆேராக்கியமா சிற்�ண்�க எனக் வழங்�ங்
•

நன்றாக சாப்பி�ேவ.
•

o

என்�ைட பால்பற் �க்கியமானை

பழரசேமா அல்ல ேவ� பானங்கேள எனக்� ேதைவயில்ை

எவ்வள உண� சாப்பி ேவண்�ெம எனக்�

பின்வ� �ைறகளில, சில உண�கைள பா�காப்பானைவயா

��த திராட்ைசப்ப, பச்ைச கரட, அப்பி, உலர பழங்க,

இளம பிள்ைளகளி பசி மற்� வயி� நிரம்ப� அைடயாளங்கைள
பற்ற அறிவதற் Trust me, Trust My Tummy ஐப பா�ங்க
உங்க�ைட பிள்ை ஆேராக்கியமா உண� உண்பவர என்பைத
கண்டறிவதற பா�ங்க : Nutri-eSTEP - Nutrition Screening Tool for
Toddlers and Preschoolers

விைதகள, விைதகள உள் பழங்க, hot dogs ேபான் க�னமான,

•

சிறிய மற்� உ�ண்ைடயா உண�கள

அ�மதியின்ற ஆதாரங்கை மீண்� பிர�ாிக்கலா; ேம�ம 2019.

Nut butters ேபான் ஒட்�ம்தன்ைம உண�கைளக கரண்�யா

I am a healthy eater (one to five) - Tamil

வழங்க
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