�வக்கத்தி�� தானாக உண�ண்ண
ஆ� மாதமாக இ�க்�ம்ேபா, தாமாகேவ உண�ண்ண

வாய்க்�ள் ேபாடக. பின்ன தங்க�ைட ெப�விரலா�ம்

��யவர்களாக�, ேவ�பட் அைமப்�ள உண�கைள

�ட்�விரலா�ம் உணைவ எ�ப்பார

உண்ணக்��யவர்களா �ழந்ைதக இ�க்கிறார். மசித்
உண�கைள மட்� கரண்�யி வழங்கி காலம மைலேயறி விட்ட.

மசித் உண�க�க் ேமலாக ேவ� உண�கைள�ம
வழங்�ங்
உங்க�ைட �ழந்ை, திண் உண�கைளச (கிட்டத்த ஆ�
மாதமளவில), சாப்பி ஆரம்பிக்�ம்ே, மசித், பிைசந்,
கரகரப்பா, சி�நார்களாக்கப், அைரத், �ண்டாக்கப்
மற்� ைகயால சாப்பிடக்� உண�கள என ெபா�வாக
அைழக்கப்ப ெமன்ைமயா உண�களின சிறிய �ண�கள
உள்ளடங்கல ேவ�பட் அைமப்பி�ள உண�கைள

உணவ சிந் சிதறுவ எதிர்பா�ங்
தானாக உண�ண்க் கற், அலங்ேகாலமான, அத்�டன
அதற்�ப் பயிற்சிெபா�ைம�ம் ேதைவ. �த்தம்ெசய்வ
உதவிெசய்வதற்காகத் தைரயில் பாய் அல்ல� �வாய்
ேபா�ங்கள் அல ெபாக்க ஒன்�ள, க�த்தி கட்� �ணி 

வழங்�ங். உங்க�ைட �ழந்ைதக் பற்க வர�ன்ே ைகயால

ஒன்ைறப்bib) பாவி�ங்க. உணவின ��வில

சாப்பிடக்� உண�கைள ெகா�க் ���ம!

ெகாட்�ப்பட்டவற், ஒட்�ம் ைககைள�ம் ஈரமான �

ஆ� மாதங்க�க் ஒன்ப மாதங்க�க் இைடயில ேவ�பட்
அைமப்பி�ள உண�கைள அறி�கப்ப�த் �க்கியமான என

(அல்ல �ளிப்) ஒனறினால �த்த ெசய்ய ���.
ஓங்காளிப்ப� சாதாரணமான

ஆய் ��கின்ற, ஒன்ப மாதங்க�க ேமல காத்தி�த்

�திய அைமப்பி�ள அல்ல� �திய உண�க

பின்வ�வனவற்�க காரணமாகலாம:

வழங்கப்ப�ம்ேபா ெபா�வான கற்றல் ெசைறயாகேவா

•
•

வளர்ந பின்பா உண�ட்ட பிரச்சிைனக
காய்கறிக மற்� பழங்கைள �ைறவாகச சாப்பிட

அல்ல� ெதாண்ைடக சிக்�வைதத் த�ப்காகேவா
பிள்ைளகள் இ�மகம் அல்ல� ஓங்காளக்��.
ஓங்காளத்தா அைமதியாக இ�ங்க. அதிகமான ஓங்காள

தானாக உண�ண்ண

இ�ந்தா அல்ல�ஓங்காள ேமாசமானால் உங்க�ைட

தானாக உண�ண்பதற, உங்க�ைடய �ழந்ைத அல்
��நைடேபா�ம் �ழந்க் நீங்க ஆதரவளிக்க ���.
தானாக உண�ண்ண ேபான்ற �தந்திரமான ெசயற்பா�

�ழந்ைதயின் ஆேராக்ப பராமாிப்பாைரத
ெதாடர்�ெகாள்�ங.

நீங்க சாப்பி� உண�கைள வழங்க

ஆேராக்கியமான பிள்ைஒ�வாின வி�த்தியின் ஒ� ப�திய

��ம்பத்தி� ஏைனயவர்க�க நீங்க பாிமா�ம உணவின

உள்ள. தானாக உண�ண்தற்கா, கரண்�ைய அல்ல� உணவி

அைமப்�கைள சற் மாற்றியைம�ங்.

உங்க�ைடய �ழந்ைத ப �யற்சிப்பைத நீங்கள் பார்க்கக்
இ�க்கலாம
கரண்�யா சாப்பிடப் பழ�வதறகாலம எ�க்�ம், ெபா�வா
ைகயால் சாப்பி�வ� �லபமா.
�த�ல, உங்க�ைடய �ழந்ைத

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

ஆ�ம. அைவ மிகக �ைறந் ேபாஷாக்ைகே வழங்�கின்,
அத்�ட ஆேராக்கியமா உண�கைள வழங்�வதற அைவ
மாற்றீ ஆகமாட்ட.

தன்�ைடய சாப்பாட்�த் தட

சாப்பாட்த தன்�ைடய ைக �ட்�யால் இ�த்� தன்

PUBLIC HEALTH

“Puffs” மற்� rice rusks ேபான்றை பதப்ப�த்த உண�கள

ைகயால உண் �யற்சித்

ெதாண்ைடக் உண� சிக்� ஆபத்ைத �ைறத்த

�லபமாக எ�க்க ��ய, ெமன்ைமயாக�ள, ெவட்ய உண�கள ைகயால

ெதாண்ைடக் உண� சிக்�தற்கா ஆபத்ைத �ைறப்பதற்க, உண�த

உண்� உண�கள எனப்ப�. கீேழ பட்�ய�டப்ப உண�க�டன நீங்க

�ண்டங் ெமன்ைமயா இ�ப்பைத� அவற்றி அள� அைர

சாப்பி� உண�கைள�ம நீங்க ெவட் ைவக்கலா.

ெசன்ாிமீற்றாி�� (¼ அங்�ல) ஒ� ெசன்ாிமீற்ற�க (½ அங்�ல)
இ�ப்பைத� உ�திப்ப�த்�ங. சின்ன ைககள பற்�வதற ேபா�மான

காய்கறிக� பழங்க�
•

சைமத், உடன அல்ல உைறந் காய்கறிக

•

தகரத்தி அைடக்கப்ப, உப்� ேசர்க்க காய்கறிக

•

ெமன்ைமயா ப�த் பழம அல்ல �ண்டாக்கப் அப்பி அல்ல
ேபாிக்கா
தகரத்தி இ�க்� தண்ணீாி அல்ல பழரசத்தி அைடக்கப்ப பழம

•

தானிய உண�கள

அளவி�ம சிக்கம��ப்பதற் ேபா�மான சிறிய அளவி�ம இைவ
இ�க்கின்.

½ெசன்ாிமீறர (¼ அங்�ல)

1 ெசன்ாிமீறர (½ அங்�ல)

•

வாட்� ��த தானியப பாண, ெராட், naan அல்ல tortilla

•

��த தானிய o-shaped cereal

உங்க�ைட பிள்ை வளர்ந்�வேபா�, �ண்�க க�க்� அள� ப�மன

•

��த தானிய muffins, pancakes அல்ல waffles
ேசா�, rice noodles அல்ல எந் வ�வத்திலாவ pasta

உைடயைவயாக இ�க்கலா ஆனால அைவ ெதாடர்நம

•

இைறச்ச மற்� மாற்�ண�க
•

�ழம்பி (broth) அல்ல நீாில சைமத் மாட்�ைறச், ெசம்மற

ெமன்ைமயானைவயாேவ இ�க் ேவண்�.
ெபாிய �ண்�க உைடந் ெதாண்ைக்� சிக்கலா ஆதலால, சைமக்கா
காய்கறிக ேபான் க�னமான உண�கைளக ெகா�ப்பைத தவி�ங்க.

ஆட்�ைறச், ேகாழிவைக அல்ல வான்ேகாழ (அைரத்தை
உள்ளடங்கல)

ேமலதிக தகவல்கை ெபறக்�� இடங்க

•

உடன, உைறந் அல் தகரத்திலைடத மீன (�ள இல்லாத)

•

�ட்ைடக (உதாரணம: ��வல, omelets, French toast)

•

நீாில க�விய அவித் அல்ல தகரத்திலைடத அவைரயினம மற்�
கடைல

york.ca/feedingkids

•

உ�தியான அல்ல அதிக உ�தியான tofu

Telehealth Ontarioஐ, 1-866-797-0000ல அைழப்பத �லம அல்ல

பால மற்� மாற்�ண�க
•

ேமலதிக தகவல்க�க், ேபாஷாக் ஆதாரவளங்க�க் பார்ைவயி�ங்:

unlockfood.ca க்� ெசல்வத �லம பதி�ெசய்யப்ப உண�வல்�ந
(dietitian) ஒ�வ�டன எந்த ெசல�ம இல்லாம ேப�ங்க

��விய அல்ல சிறிய கனவ�வான சீஸ கட்�க
ெபற்�க்ெகா �லம காட்டப்பட், அ�மதியில்லாம மீளப்பிர�ாிக்ககப்பட. 2016.

கரண்�யா உண�ட்டைல� ைகயால சாப்பி� உண�கைள�ம
ஒன்�ேசர்த
உங்க�ைட பிள்ைளக நீங்க கரண்�யா உண�ட்�னா, அந்த
கரண்�ை அவர பற்�வதற அ�மதி�ங்க. அவ�ைடய ைகையப பி�த்�
பழக்�தன �லம, அவ�ைடய வாய்க் கரண்�ைய ெகாண்�ெசல்வத
உதவிெசய்வதற நீங்க �யற்சிக்கல.
ைகயால சாப்பி� மற்ம் கரண்�ய ஊட்� உண�கைள நீங்க ஒேர
ேநரத்தி வழங்கலா. கரண்�யா ஊட்டப்ப உங்க�ைட பிள்ைளக
வி�பபமில்ை என அவர உங்க�க் ைசைக காட்�னா, தானாகேவ ைகயால
சாப்பிடக்� உண�கைள அவ�க் வழங்�வதற்க ேநரமாக அ�
இ�க்�.

Self-feeding right from the start - Tamil

