உண
உங்க
பிள்ைள ஒ வைர நல்லெதா
உங்க

உண

ைடய இளம் பிள்ைளக்கு சாதகமான உண ேநரங்கைள உ வாக்குங்கள்
உண்பவராக வளர்ப்ப

என்ப ,

ைடய பிள்ைள உண க்காக

இைணந் ெகாள்ளல் மற் ம் உணைவ அ

ஏதாவெதா

உணைவ அவர்கள் அதிகமாகேவா அல்ல

குைறவாகேவா உண்பதற்கு உதவிெசய்யா .

ைடய பிள்ைளக்கான ஆேராக்கியமான உண கைள

ேதர்ந்ெத தல், கு ம்பத்தின டன் உங்க
உங்க

ேநரங்கைளக் ைகயாளல்

பவித் ச் சாப்பிட

ைடய பிள்ைள கற் க்ெகாள்ளல் எனப் ெபா ள்ப ம்.

பிள்ைளகைளச் சாப்பி ம்ப நிைன ட் தல் அல்ல
சாப்பிடாதவிடத் அவர்கைளத் தண் த்தல் ேபான்ற ெசய்ைககள்
பாதகமான அ த்தங்களில் அடங்கும். சாப்பிட்டதற்காக சன்மானம்

பிள்ைளகள் மற் ம் ெபற்ேறார் அல்ல பராமாிப்பாளர்கள்
ஒவ்ெவா வ க்கும் உண மற் ம் சிற் ண் ேநரத்தில்

வழங்கப்ப ம்ேபா

பங்கி க்கின்ற . உங்க

அல்ல

குைறவாகேவா உங்க

ெசால்

ம் அல்ல

உண

உண்பவராக வர ம் கு ம்ப உண

எந்த உண கைள வழங்குவ , எப்ேபா
வழங்குவ

ேநரங்கைள

மற் ம் உங்க

உதவிெசய் ம்.

ைடய பிள்ைள எங்ேக இ ந்

சாப்பி வ
ைடய பங்காக

உள்ளன.

தீர்மானிப்ப

உங்க

எனத்

சாப்பி வதில்ைல என உங்க

ைடய பிள்ைள தீர்மானிப்ப ம் இதன்

க த்தாகலாம். நீங்கள் வழங்கும் உணவில், அவர்களின் உட
வளர்ச்சிக்கும் ேதைவயானைத உங்க
என நம் ங்கள். உங்க
ெசய்வதற்கு அ

க்கும்

ைடய பிள்ைள சாப்பி கிறார்

ைடய பிள்ைளயின் உண ண்ணைல அவர்
மதிப்ப , அவ ைடய ஆேராக்கியமான

அத் டன் உங்க

ேவண் ெமனக் கட் ப்ப த்த
உண்பவராக உங்க
மாட்டா , உண

பின்பற் ங்கள்.

ைடய பிள்ைளயின் பசி மற் ம் வயி

மதிப்பளி ங்கள். அவர்கள் எந்த உணைவ, எவ்வள

நிரம்ப

யற்சித்தல், ஆேராக்கியமான உண

ேநரப் ேபாராட்டங்கைளத்தான் உ வாக்கும்.

உண

ேநரங்களின்ேபா

நீங்கள் ெசால்வ ம், ெசய்வ ம் கூட

உங்க

ைடய பிள்ைளயின் உண ப் பழக்கங்களில் பாதிப்ைப

ஏற்ப த்தலாம். உண

ேநரங்களின்ேபா

சாதகமாகேவா அல்ல

பாதகமாகேவா அ த்தம் ெகா ப்ப ,

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

க்கு

சாப்பிட

ைடய பிள்ைள வ வதற்கு உதவிெசய்ய

பிள்ைளக்குச்

பாதகமானேதா,

ேபா மானவைர உங்க
மதி ங்கள். உங்க

பிள்ைளகளா

வில் நீங்கள் திட்டமிட்ட விைளைவத்

ைடய பிள்ைள சாப்பி வதற்கு, அவைர
ைடய பிள்ைள அதிகமாகேவா அல்ல

ம் அவர்க

ெபா வான . குழந்ைதகளா

ைடய உண

சுயகட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வர
ெபற்ேறாராக அல்ல

உட்ெகாள்

ம்

ைகைய

ம்.

பராமாிப்பாளராக உங்க

ைடய பங்கிைன

நீங்கள் பின்பற்றினால், அவ ைடய பசிையப் பற்றி ம் வயி
நிரம்பைலப் பற்றி ம் உங்க
உங்க

சுயமதிப் மற் ம் மனநல வி த்திக்கு ஆதரவளிக்கும்.
இந்த விதி ைறகைள உ வாக்குவ டன் ெதாடர்ந்

ெசய் ம் யா ம் அ த்தம் ஆகும்.

குைறவாகேவா சாப்பிடலாம். இ

ைடய பிள்ைளயின் பங்காகும். எைத ம்

உணைவ அதிகமாகேவா

ைடய பிள்ைள உண்பதற்காக நீங்கள்

தரமாட்டா .

அ

நீங்கள் வழங்கிய உணவில் எவ்வளைவச் சாப்பி வ

“நல்ல”

உண ட் ம்ேபா ள்ள எந்த வைகயான அ த்த ம், சாதகமானேதா
அல்ல

இந்த உண கைள

என்பவற்ைறத் தீர்மானிப்ப , வளர்ந்ேதாராகிய உங்க

பிள்ைளயில் சாதகமான அல்ல

அ த்தங்கள் ஏற்ப கின்றன . ஏதாவெதா

ைடய பிள்ைள ஆேராக்கியமானெதா

வி ம் வதற்கும், இந்தப் பங்கிைனப் பின்பற் வ

ஒ

ைடய பிள்ைள கற் க்ெகாள்வார்.

ைடய பிள்ைளயின் வயைதப் ெபா த் , அவ ைடய பசி

அல்ல வயி நிரம்பல் பற்றிக் கற் க்ெகாள்வதற்கு உங்க ைடய
பிள்ைளக்கு ஒ சில நாட்கேளா அல்ல ஒ சில மாதங்கேளா
எ க்கலாம்.
உங்க

ைடய பிள்ைள எவ்வளைவ மற் ம் எைதச் சாப்பி கிறார்

என்பதில் ஏற்ப ம் மாற்றங்கள் ெபா வானைவ. உங்க
பிள்ைளக்கு இன்
உண

பி ப்ப

ைடய

நாைளக்குப் பி க்காமல் ேபாகலாம்.

ேநரங்கைளக் ைகயாள்வதற்கு உதவக்கூ ய உத்திகள்



அ க்க , ேமைசயில் கு ம்பமாக ஒன்



ஆேராக்கியமான ஒ
இரண்டைர அல்ல
வழங்குங்கள்

ேசர்ந்

சாப்பி ங்கள்

உணைவ அல்ல சிற் ண் ைய
ன் மணித்தியாலத் க்கு ஒ
ைற



மின்ன ப் ெபா ள்கைளேயா அல்ல விைளயாட் ப்
ெபா ள்கைளேயா ேமைசயில் அ மதிக்காதீர்கள்



ெபா ைமயாக இ ங்கள். ெபா ைம அ த்தத்ைத விடச் சிறந்த



ேமைசயில் தனக்குத் தாேன பாிமா வதற்கு உங்க
பிள்ைளைய அ
அவர்க

மதி ங்கள்.

பற்றி ம் கைதக்கும் ேபா
உண்பைத அ

ைடய

க்குக் கற்பி ங்கள். அவர்க

க்குப் பசித்தால் ேம
க்குச் ெசால்

ைடய பிள்ைள டன் உண்ப
ந நிைலைமயாக இ ங்கள். நீங்கள்

பவிக்கின்றீர்கள் என்பைதப் பகிர்வ

பரவாயில்ைல, ஆனால் ஒ

த ல் சிறிய அளவில் எ ப்பதற்கு

அவர்கள் எ க்கலாம் என அவர்க

சாதகமாகேவா அல்ல

ம்

உணைவப் பற்றி அள க்கதிகமாக

பாதகமாகேவா கைதப்ப

உங்க

ைடய

பிள்ைளக்கு அ த்தத்ைதக் ெகா க்கலாம்.

ங்கள்.

உண

ேநரத்தின் ேபா

உங்க

ைடய பிள்ைளயின் உண

அல்ல

குைறவாக சாப்பி வதற்ேகா உதவிெசய்ய மாட்டா . அதிகமாக உண்பவர்க

தவிர்க்க ேவண் ய அ த்தங்கள்
உண்ணல் பற்றி அ த்தம் ெகா ப்ப , அவர்கள் ஏதாவெதா

ஆேராக்கியமான வளர்ச்சிக்கு எவ்வள
வழிக

உணைவப் பற்றி ம். உங்க



சாப்பிட ேவண் ெமன்ப

உணைவ

யற்சித் ப் பார்க்கேவா அல்ல

க்கும் குைறவாக உண்பவர்க

ெதாி ம். உண ட்ட ன் ேபா

க்கும் அவர்க

அதிகமாக

ைடய

பிள்ைளகள் அ த்தத்ைத உணரக்கூ ய ெபா வான

ள்ள பின்வ ம் சந்தர்ப்பங்கைள ம் அவற் க்குப் பதிலாக நீங்கள் ெசால்லக்கூ யைவ மற் ம் ெசய்யக்கூ யைவ பற்றி வாசி ங்கள்.

உங்க

ைடய பிள்ைளயின் உண உண்ண
ெசய்யாத அ த்தங்கள்

க்கு உதவி

ைடய பிள்ைள

தியெதா

ைடய பிள்ைளயின் உண

உண்ண

விதத்தில் நீங்கள் ெசய்யக்கூ யைவ அல்ல

பாராட் தல்
உங்க

அதற்குப் பதிலாக, உங்க

“நீ

உணைவ உண்ண

க்கு உதவிெசய்யக்கூ ய

ெசால்லக்கூ யைவ

யற்சித்தைத நான் பார்க்கிேறன்.”

“என்ன நிைனக்கிறாய்?”

யற்சித்தி க்கிறார், அைத உ திப்ப த்த நீங்கள்
வி ம் கிறீர்கள். நீங்கள் ெசால்கிறீர்கள்,

அ த்தத்ைத உணராமல் இ ப்ப டன், வழங்கப்பட்ட உண களில் தங்க

“நீ நல்ல பிள்ைள, பட்டாணிையச் சாப்பிட

ெதாி கைளச் ெசய்ய
உண்ண

யற்சித்தி க்கிறாய்.”

மானேபா , பிள்ைளகள், அேனகமாக தியெதா

உணைவ

யற்சிக்கின்றனர்.

“அ த்த தடைவ இந்தக் காய்கறிகைள நாங்கள் தி ம்ப ம் சாப்பிடலாம். அ த்த

விைளயாட் ச் ெசயற்பா கள் அல்ல உணைவ
லஞ்சமாக அல்ல ெவகுமதியாகக் ெகா த்தல்

ைற

சைமக்காமல் இைதப் பச்ைசயாகச் சாப்பிட நீ வி ம் கிறாயா?”

“இைத நீ சாப்பிட் ப் பார்த்தால், நாங்கள் parkக்குப்

உங்க

ேபாகலாம்.”

இ த்தல்

“உன்

ைடய

ைடய காய்கறிகைள நீ சாப்பிட்டால், நீ இனிப் ச்

சாப்பிடலாம்.”

ைடய பிள்ைள உண

ஒன்ைறச் சாப்பி வதற்காக ெவகுமதி அளிக்காமல்

க்கியமாகும். காய்கறிகைள அதிகமாகச் சாப்பி வதற்காக இனிப் க்

ெகா க்கும்ேபா , இனிப் ச் சாப்பி வதற்கான ஆைச அதிகாிக்கும். சில பிள்ைளகள் பசி
இல்லாவிட்டா

ம் இனிப்ைபப் ெப வதற்காகேவ உண

ஒன்ைற அதிகமாகச்

சாப்பி வார்கள்.
தண்டைனவழங்கல், உங்க

சாப்பிடாைமக்காகத் தண் த்தல்
“நீ சாப்பிடாததால், நாங்கள் ெவளிேய ேபாய் விைளயாட
யா .”

உங்க

கூறாதீர்கள். தங்க

க்குப் பசிக்கின்ற

என்றால் நி த் வதி

ஆேராக்கியமாக இ ப்பதற்கு உண

எனக் கைதத்தல்

ைடய பிள்ைளயின் வி த்திக்கு ஊ

ைடய பிள்ைள சாப்பி வைத அல்ல

என்றால் சாப்பி வதி

ம் பிள்ைளகள் கவனம் ெச

ெதாி ெசய்வதற்கு உங்க

பல ள்ளவனாக ம் மாற் ம்.”

ைடய பிள்ைளைய அ

ந்

மதி ங்கள்.

வி ங்கேவா ேதைவயில்ைல.” உணைவ நாகாீகமாகத்

நிைன ட்டல்

ம்

க்குப் ேபா ம்

த்தலாம்.

“உனக்கு வி ப்பமில்ைல என்றால் நீ இைதச் சாப்பிடேவா/

“ ன் நீ இைதச் சாப்பிட்

ம் அவர்க

ேபாஷாக்குள்ள உண கைள வழங்குங்கள். நீங்கள் வழங்கும் உண களி

“இைவ உன்ைனப் ெபாியவனாக ம்

இணங்கச் ெசய்தல் அல்ல

விைளவிக்கும்.

சாப்பிடாமல் வி வைதப் பற்றி எ

யற்சிக்கேவா அல்ல

ப் வதற்காக உங்க

ைடய

பிள்ைளக்கு napkin ஒன்ைறக் ெகா ங்கள்.

க்கிறாய்.”

“அ

“இைறச்சிையச் சாப்பிட மறக்காேத.”

உனக்குப் பி த்ததா?”

ேமல் கூறப்பட்டைவ ேபான்ற ெசாற்ெறாடர்கள், ெதாி கைள தான் ேமற்ெகாள்வதாக
உங்க

ைடய பிள்ைளைய உணரைவக்கும். குறித்த உண

சாப்பி வதற்கு அவைர இணங்கச் ெசய்தல் அல்ல
உணவில் அவாின் வி ப்பத்ைத ேம
உங்க
ஒ

வாய் அல்ல

இரண்

பி க்கத் ேதைவயில்ைல ஆனால் ஒவ்ெவா
ஒ

வாய் சாப்பிட ேவண் ம்.”

உணவி

ைடய பிள்ைளயின் உண ட்ட

ம்

ெபா த்த . ேமைசயில் உள்ள ஒன்
சாப்பிட்டா

ம்கூட, அ

அவ க்கு நிைன ட்டல் அந்த

ம் குைறக்கும்.
க்கு, இந்த ஒ

உணைவ உண்ண ேவண் ம் எனத் தீர்மானிப்ப

வாய் விதி “உனக்கு இ

ஒன்ைறப் பிள்ைள

அல்ல

பரவாயில்ைல என்ப

உங்க

இரண்

வாய் விதி மதிப்பளிக்கா . எந்த
ைடய பிள்ைளையப்
உண கைள மட் ம் அவர்

இதன் க த்தாகலாம். சிலேவைளகளில்

திய உணைவச் சாப்பி வதற்கு ேநரம் எ க்கலாம்.

2

உங்க

ைடய பிள்ைளயின் உண உண்ண
ெசய்யாத அ த்தங்கள்

திட் தல் அல்ல
“நீ உணைவ
“உன்

க்கு உதவி

ஒ

ணாக்குகின்றாய்.”

பிள்ைள டன் இன்ெனா

தங்க
தன்

க்கக்கூடா ?”

க்கு உதவிெசய்யக்கூ ய

ெசால்லக்கூ யைவ

பிள்ைளைய ஒப்பிடாதீர்கள் ஒவ்ெவா

பிள்ைள ம்

ைடய வளர்ச்சித் ேதைவக்காகச் சாப்பி வார்.
ைடய ேகாப்ைபயி

ள்ள உண

அைனத்ைத ம் சாப்பிடச் ெசய்ய

அவ ைடய பசிைய ம் ேபா ெமன்ற ைசைககைள ம் றக்கணிக்கும்ப

உணைவ ம் நீ

யற்சிப்ப ,
உங்க

ைடய

பிள்ைளக்குச் ெசால்கின்ற . நீங்கள் தயாாித்த உணவில் சிறிதளேவா அல்ல

சாப்பிடாவிட்டால், எனக்குக் ேகாபம் வ ம்.”

அதிகமாகேவா சாப்பி வதற்கு உங்க

ைடய பிள்ைளைய அ

மதி ங்கள்.

பிள்ைளகைளச் ெசளகாியப்ப த் வதற்கு, உண க்குப் பதிலாகச் ெசாற்கைள ம்

உணவினால் ெசளகாியப்ப த்தல்

அரவைணப்ைப ம் வழங்குங்கள். உங்க

“அந்தக் காயம் மா வதற்கு என்ன உத ம் என்
எனக்குத் ெதாி ம் - சிற் ண்

உண்ண

ணாகப் ேபாவைதக் குைறப்பதற்காக, சிறிய அள களில் உணைவத் தயாாி ங்கள்.

அவமானப்ப த்தல்

ள்ள அைனத்

ைடய பிள்ைளயின் உண

விதத்தில் நீங்கள் ெசய்யக்கூ யைவ அல்ல

ைடய சேகாதரைனப் ேபால நீ ம் ஏன் சாப்பிட்

“ேகாப்ைபயி

அதற்குப் பதிலாக, உங்க

ைடய பிள்ைளக்குக் கவைலயாக

இ க்கும்ேபா , இனிப்ைப வழங்குவ , நன்றாக உணர்வதற்கு இனிப்ைபச் சாப்பிட

ெகாஞ்சம் சாப்பி .”

ேவண் ெமன அவர்க

க்குக் கற்பிக்கின்ற .

உண ேநரத்தில் ஏற்ப ம் ெபா வான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும் சாதகமான சாப்பி ம் பழக்கங்கைள ேமம்ப த் வதற்குமான க த் கைள கீ ள்ள
அட்டவைண வழங்குகின்ற . ஒ

நிைன ட்டல்:



எந்த உணைவ ஊட் வ , எங்ேக, எப்ேபா



எவ்வள

சாப்பி வ

உண ட் வ

என்பைதத் தீர்மானிப்ப

என் ம் சாப்பி வதா இல்ைலயா என் ம் தீர்மானிப்ப

உங்க

உங்க

ைடய ேவைல

ைடய பிள்ைளயின் ேவைல

ெபா வான உண ேநரப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான க த் கள்
உங்க

ைடய பிள்ைள ெசால்வ
அல்ல ெசய்வ

நீங்கள் ெசால்லக்கூ ய பயனளிக்கும்
விடயங்கள்

நீங்கள் ெசய்யக்கூ ய பயனளிக்கும் விடயங்கள்
சாப்பிட்டாெலன்ன, சாப்பிடா விட்டாெலன்ன சாப்பாட்

பிள்ைள ெசால்கின்றார்,
“எனக்குப் பசியில்ைல” அல்ல

“பரவாயில்ைல. நீ சாப்பிடத் ேதைவயில்ைல.

ேநரத்தில் அைனவைர ம் ேமைசயில் இைணய ைவத்தல்.

சாப்பி வதற்காக ேமைசக்கு வர
வி ம்பவில்ைல

எங்க

கு ம்ப உண

நீங்கள் சாப்பிட்
க்க ன்ேப
ேமைசைய விட் விலகுவதற்கு
பிள்ைள வி ம் கின்றார்

“உனக்குப் ேபா ம் என உன்

டன் ெகாஞ்ச ேநரத் க்கு இ .”

ேநரங்களின்ேபா

அைனவ ட

ைடய வயி

ெசான்னால் நீ ேபாகலாம்.”

உங்க

ைடய பிள்ைள சாப்பிட்

அவைர அ

த்தால், விலகுவதற்கு

மதி ங்கள்.

நடத்ைதையப் றக்கணி ங்கள். அ
பிள்ைள உணைவ
ெகாட் கின்றார் அல்ல
எறிகின்றார்

ம்

ேநரத்ைதச் சந்ேதாஷமாகக் கழி ங்கள்.

தடைவ உங்க

ெதாடர்ந்தால், ஒ

ைடய பிள்ைளைய எச்சாி ங்கள் பின்னர்

“உனக்கு ேபா ெமன்றால், ேமைசைய விட்

ேமைசைய விட்

நீ விலகலாம்.”

இரண்டைர அல்ல
ன் மணித்தியாலத் க்கு ஒ
ைற
உண அல்ல சிற் ண் என அட்டவைண ஒன்ைறப்

விலகும்ப

அவாிடம் ெசால்

ங்கள்.

பராமாி ங்கள்.
உண

அல்ல

சிற் ண்

அட்டவைண ஒன்ைற

ைவத்தி ங்கள். அத் டன் இரண் க்கும் இைடப்பட்ட
இர ச் சாப்பா

ேவண்டாெமன

ம த் விட் , 30 நிமிடங்களின்
பின்னர் தனக்குப் பசிக்கின்ற
எனப் பிள்ைள ெசால்லல்.

“இப்ேபா தான் இர ச் சாப்பாட்ைட நாங்கள்
த் ள்ேளாம். இ
சிற் ண்

ேவண் ம். சிற் ண்
ஏதாவ

சாப்பி ம் ேநரம் அல்ல.

ேநரம் வைர நீ காத்தி க்க
ேநரம் வ ம்ேபா , நீ

சாப்பிடலாம்.”

ேநரத்தில் உணைவ வழங்காதீர்கள். உண
சிற் ண்

ேநரங்களின்ேபா

க்க உணைவக் ெகாறிக்க
உங்க

அல்ல

சாப்பிடலாம், ஆனால் நாள்
யா

என்பைத

ைடய பிள்ைள கற் க்ெகாள்ள உதவிெசய் ங்கள்.

இரண்
சிற் ண்

தல் ன் நாட்களின் பின்னர் உண அல்ல
ேநரத்தின்ேபா சாப்பி வதற்கு உங்க ைடய

பிள்ைள கற் க்ெகாள்வார்.
ஆேராக்கியமான வளர்ச்சிக்கு, எவ்வள
என்ப

உண ேநரத்தின்ேபா , பிள்ைள
அதிகம் சாப்பிடவில்ைல அல்ல
அதிகமாகச் சாப்பி கின்றார்

உங்க

சாப்பிட ேவண் ம்

ைடய பிள்ைளக்குத் ெதாி ம் என அவைர

நம் ங்கள்.

ஒன் ம் ெசால்லாதீர்கள்.

உைரயாட

ல் பங்குெகாள்வதற்கு ெதாடர்ந் ம் ேமைசயில்

அவர்கள் இ க்கலாம்.
பிள்ைள கு க்கத்தான்

உண

அல்ல

சிற் ண்

ேநரம் விைரவில்

அட்டவைணப்ப த்தப்பட்ட உண

அல்ல

சிற் ண்

உங்க

ைடய பிள்ைள ெசால்வ
அல்ல ெசய்வ

நீங்கள் ெசால்லக்கூ ய பயனளிக்கும்
விடயங்கள்

வி ம் கின்றார் ஆனால் நாள்
வ ம் எைத ம்

வரப்ேபாகின்ற

என்பைத உங்க

ைடய

பிள்ைளக்கு நிைன ட் ங்கள்.

நீங்கள் ெசய்யக்கூ ய பயனளிக்கும் விடயங்கள்
ேநரத்தின்ேபா

மட் ம், உங்க

ைடய பிள்ைளக்கு,

குவைள ஒன்றில் பாைல வழங்குங்கள். இரண்

சாப்பிடவில்ைல.

ேநரங்க

உண

க்கு இைடயில் தண்ணீர் மட் ேம ெகா ங்கள்,

பாேலா அல்ல

பழரசேமா ெகா க்காதீர்கள்.

உண ேநரங்களின்ேபா , உங்க

ைடய பிள்ைள

வழைமயாகச் சாப்பி ம் உண களில் ஒன்ைற அல்ல
இரண்ைட உள்ளடக்குங்கள். அவர்க

க்கு வி ப்பமானால்

அந்த உண கைள அவர்கள் சாப்பிட அ
பிள்ைள ெசால்கிறார், “இ

“ேவண்டாம், நன்றி என்

எனக்குப் பி க்கா ” அல்ல

தய ெசய்

ெசால்.”

“உனக்குச் சாப்பிட வி ப்பமானைத ேமைசயில்

“நான் இைதச் சாப்பிட

இ ப்பதி

மாட்ேடன்.”

ந்

நீ ெதாி ெசய்யலாம்.”

மதி ங்கள்.

அ த்தம் இல்லாவி ல், தயாராக வ ம்ேபா , அேனகமான
உண கைளச் சாப்பி வதற்கு உங்க

ைடய பிள்ைள

யற்சிப்பார். அவ க்ெகன பிறிம்பான உணைவச்
சைமக்காதீர்கள் அத் டன் சாப்பி வதற்ெகன ேவ
எதாவ

வழங்காதீர்கள். அப்ப யானால், ேவ பட்ட

அைமப் ள்ள உண கைள வி ம் வதற்கு உங்க

ைடய

பிள்ைள கற் க்ெகாள்ளவார். உணைவ மாியாைதயாக
எப்ப

ம க்கலாம் என்பைதப் பிள்ைளக

க்குக்

கற்பி ங்கள் .
“நீ அ கிறாய். உனக்கு மனசு சாியில்லாமல்
ேமைசயில் பிள்ைள அ கின்றார்

இ க்கலாம் என நான் நிைனக்கிேறன்.
எனக்குச் அைதப் பற்றி ெசால்ேலன்.”

உங்க

ைடய பிள்ைளயின் உணர்ச்சிகைள ஒப் க்ெகாள்வ

க்கியமாகும். சாப்பி வைத நி த்திவிட்

உங்க

ைடய

பிள்ைளைய அைணத் ச் ெசளகாியப்ப த் ங்கள்.
உங்க

ைடய பிள்ைள அைமதியைடவதற்கும் ெதாடர்ந்

சாப்பி வதற்கும் உதவிெசய் ங்கள்.

ஒேர உணைவத் தி ம்ப ம்
தி ம்ப ம் சாப்பி வதற்குப்
பிள்ைள வி ம் தல்

குறிப்பிட்ட உணைவக் குறித்தெவா காலத் க்குச்
சாப்பி ம் கட்டங்க க்கூடாக அேனகமான பிள்ைளகள்
எ

ெசல்கிறார்கள். ஏைனய உண க

ம் ெசால்லாதீர்கள்.

ெதாடர்ந்
அவர்க

ேமலதிக தகவல்க

க்கும் ேபாஷாக்கு ஆதாரவளங்க

Telehealth Ontarioஐ, 1‐866‐797‐0000ல் அைழப்பதன்

லம் காட்டப்பட்டால், அ

Managing Mealtimes – Tamil

க்கு அ

டன் அந்த உணைவ ம்

வில் அந்த உண

த் வி ம்.

க்கும் பார்ைவயி ங்கள் york.ca/feedingkids
லம் அல்ல

unlockfood.ca க்குச் ெசல்வதன்

ஒ வ டன் எந்தச் ெசல ம் இல்லாமல் ேபசுங்கள்

ெபற் க்ெகாண்ட

வழங்குங்கள்.

மதியில்லாமல் மீளப்பிரசுாிக்ககப்படலாம். 2016

.

லம் பதி ெசய்யப்பட்ட உண வல்

நர் (dietitian)

