
 

 

 بچپن کا موڻاپا
 

 يں جس کے وه حقدار ہيںايسا صحت مند مستقبل بنائ

ايسی سنگين پيچيدگيوں سے ناواقف ہوتے ہيں جن ميں،  کی صحت سے متعلق بچوں) يا موڻے(هاری بهرکم بہت سے والدين زياده ب
۔ زياده بهاری بهرکم ذيابيطس سميت، طويل مدتی طبی پريشانيوں کا زياده خطره پايا جاتا ہے 2کارڈيووسکولر پريشانيوں اور ڻائپ 

ابلہ ميں زياده بهاری بهرکم ہونے کا امکان بڑے بچوں اور بالغوں کے مق چهوڻے بچے اور چلنا پهرنا سيکهنے کی عمر والے بچے
عمر کے ابتدائی مرحلہ ہی ميں اچها کهانے اور ورزش کرنے کی عادتيں پروان چڑهانے کی  پانچ گنا سے زياده رکهتے ہيں۔

 سے بات کريں۔صحت پورے گهرانے کے لئے مفيد صحت کهانے کی تدبيروں کے بارے ميں اپنے معائنہ کار  ضرورت ہے۔

هاری بهرکم ہونا عام طور پر بس غير مفيد صحت غذا اور کافی حد تک ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شروع ہی زياده ب
متنوع غذا اور برابر ميں اپنے بچہ کو زياده بهاری بهرکم ہونے سے روکنا بہتر ہے۔ سونے کے اچهے انداز، ايک مفيد صحت 

 بغير کسی سببوزن برقرار رکهنے ميں مدد ديں گی۔ بسا اوقات کوئی بچہ چيزيں آپ کے بچہ کو ايک صحت مند  ورزش يہ ساری
سے بات کريں کيوں کہ کوئی بنيادی طبی پريشانی ہو  معائنہ کار صحتکے زياده وزن حاصل کر سکتا ہے، اگر ايسا ہے تو اپنے 

 سکتی ہے۔

اور طويل مدتی ہو سکتے ہيں۔ والدين کے لئے  بچپن ميں موڻاپے کے جذباتی نتائج، دهونس جمانے اور کم عزت نفس سميت، شديد
زياده بهاری بهرکم ہونے کے بارے ميں اپنے بچہ سے بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے کيوں کہ وه مجرم محسوس کرتے ہيں اور وه 

 اس بارے ميں بات کرکے انہيں پريشان نہيں کرنا چاہتے ہيں۔

هانے کی اس مقدار کو کم سمجهتے ہيں جو بچے کهاتے ہيں اور اس سرگرمی کی مقدار کو زياده سمجهتے ہيں والدين عام طور پر ک
ہيں کہ ان کے بچے پہلے ہی سے کافی  ہوئے سوچتے سمجهتے' سرگرم ہونا'کو ' بپهرنے'جو وه انجام ديتے ہيں۔ بہت سے والدين 

 حد تک سرگرم ہيں۔

1. 
وه بس چاہتی ہيں کہ وه خوش رہے ليکن ميں  ہيں۔ سمجهتیاس کے ساته شفقت برتنا  يناماں اپنے پوتے کو چاکليٹ د ميری

 فکرمند ہوں۔

2. 
اور يہ  ترجيح ديں گیيہ مشکل ہو سکتا ہے، ليکن انہيں بتانے کی کوشش کريں کہ آپ اس کے لئے مفيد صحت اسنيکس کيوں 

 کہ طويل مدتی بنياد پر يہ اس کے لئے زياده بہتر ہے۔



3. 
کچه پهل يا  ں مفيد صحت غذا کے بارے ميں کچه معلومات بہم پہنچائيں اور اسنيک کے طور پر لينے کے لئے اسےانہي

 سبزياں دے کر بهيج سکتی ہيں۔

 قابو ميں رہيں
کے لئے اپنے بچوں کو، وه چاکليٹ بار يا شکر والے مشروب ديتے ہوئے جس کے ) يا گهرانے کے افراد(مصروف والدين 

بہت سے والدين ے ہيں، ان کی فوری خوشی کو ان کی طويل مدتی صحت پر ترجيح دينا آسان ہو سکتا ہے۔ لئے وه رو رہ
شور وشرابے سے بچنے کے لئے بچوں کو اس کے بارے ميں فيصلہ کرنے کا اختيار ديتے ہيں کہ سپرمارکيٹ کی ڻرالی 

 ر ہيں۔ذمہ داآپ کے لئے اس  جو کچه آپ کا بچہ کهاتا ہے ميں کيا ڈاال جائے۔

کرے گا اور زياده بهاری بهرکم بچے تاعمر بيماری  تيارابهی آپ کا بچہ جو کچه کهاتا ہے وه زندگی بهر کے لئے ايک انداز 
 اور طبی پريشانيوں کے لئے تيار کئے جا رہے ہيں۔

 


