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دغــــا ښــونود واقعیتونوپـــا ڼـــي

زیری د روغی خولی لپاره
د نیو سا وت ولز روغتیا یی اداره پنځه اسا نـــتـــیا وی چی د روغی خولی لرل د ما شوم د مخکی ښوؤنځی تګ لپاره جوړه ده :

ښـــه خوراک

روغتیا یی خواړه برابرول لکه تازه میوه – پنیر- ترکاری غنمین سا ندویچ او اوبلنۍ خواړه د هری ورځی لپاره. •

په خواږه شیا نو محد ودیت لږول لکه: شیرینی ګاين – بسکیټ- کیک- چا کلیټ- شیریخ- او موزلی بار. •

رسیښناکه خواږه خواړه لکه د شاتو وهل د ما شوم په چو شک چی دا خپله د ما شوم د غا ښ دجړلیدو سبب ګرځی. •

ښــــه څـــــښل

تنکی ما شوم ته خپلی شیدی ورکول. او پس له ۶ میا شتو نه د شپی له خوا شیدی ورکول په کموالی رسه.  •

ما شوم خوبول به غیر د بوتل نه. •

یواځی د مور شیده او یا اوچی شیده په بوتل کی واچوی. او کله چی ما شوم شیده وخوړل بوتل ورنه لری کړۍ. •

په خواږه څښاک رشبتونو، کوردیل، مزی داری شیدو باندی محدودیتونه ولګوی- د تازه میوی خوړل د میوی د اوبو نه بهرته ده. •

 ما شومان د وړکتوب نه وهڅوی چی د نل اوبه وڅښی مخصوصأ د خواړه په مینځ کی ) ایشیدلی اوبو څښل  •

 هغه ما شومانو ته چی عمر یی ۱۲ میا شتو پوری وی( د نل اوبه په اسرتالیا کی مطمینی دي اوهم دغه اوبه 

فلوراید لری چی زمونږ د غا ښونو سا تنه کوی.

د۶ میا شتو پیل کی ما شوما ن په ګیالس رسه څښل وهڅوی. •

ما شوما ن د۱۲ میا شتو په عمر د بوتل څښلو نه بیل کړی. •

ښــــــه پا کــــول

د ما شوما نو د ۶ میا شتو په رسیدو رسه د غا ښونو په مینـــځلو پـــیل وکړی.  د ماشوما نومخصوص برس نه ګټه واخلی مګر  •

کریم استعام ل ونه کړی.

ما شوما ن چی ۱۸ میا شتو ته ورسیږی غا ښونه یی په کوچنی برس او بڅرکی فلوراید کریم رسه ومینځی د کریم الړی د بهر  •

واچوی او ستونۍ نه تیر ونه کړی. کیدای شی چی کریم د ډیر کوچنی والی نه استعام ل کړی مګر هغه د غا ښود متخصص 

هدایت پوری اړه لری. 

دخپل ما شوم غا ښونه تر ۸ کلنۍ پوری تا سی خپله برس کړی او ځان مطمین کړی چی غا ښونه ښه پاک شوی وی.   •
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ښـــــــه لــــوبی کـــــول

د لوبی په وخت کی د خپلی ما شوما نو څارنه وکړی. •

کله چه ما شوما ن با یسکل چلوی با ید مخصوص خولی په رس کړی. •

روغ پا تی شی

دا چه ما شوم د۶ میاشتو شو او ملړنۍ غاښ یی ویستل د ما شوم شنډی جیګی او غا ښ معا ینه شی. •

د خپل ما شوم غا ښ په هره معا ینه کی وګوری. •

کله چی ما شوم ۲ کلنۍ ته ورسیږی د هغوی غا ښونه با ید د غاښو د متخصص پواسطه معا ینه شی. •

خپلی وری او غا ښونه په مینځلو روغ وساتی •

دژبا ړنــــی خــــد مـــــتونــــــه

که تا سود پورتنی خد متونولپاره ژباړونکی ته اړیاست نولطفآ تحریری ا وتقریری ژباړونکی خد متو TIS ته په ۱۳۱۴۵۰ منرب تلفن 

کی اړیکی وساتی.

د نورو څو ژبو روغتایی معلوماتونو ترالسه کولو لپاره په www.mhcs.health.nsw.gov.au ویب پاڼی ته الړشی.


