
ਤਾਜ਼਼ੇ ਲੰਚ ਵਾਲ਼ੇ ਡੱਬ਼ੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

ਪਾਣੀ

ਦੁੱਧ ਤੋੋਂ ਬਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਮੀਟ ਅਤੋੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ 
ਵਿਕਲਪ

ਫਲ਼ ਅਨਾਜ ਅਤੋੇ ਅਨਾਜ 
ਤੋੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



`

ਇਹ ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਕੇਿਲ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਚ ਿਾਲਾ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵਜਸ ਦਾ ਤੋੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੇਗਾ ਅਤੋੇ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਵਸੱਖਣ ਅਤੋੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੋੀ ਦੇਿੇਗਾ।



`

ਗਤੀਵਿਧੀ: ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਿਾਹੋ
ਅਵਜਹੇ ਭੋਜਨ ਿਾਹੋ ਜੋ ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋੋਂ ਬਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ

ਅਨਾਜ ਅਤੋੇ ਅਨਾਜ ਤੋੋਂ 
ਬਣੇ ਭੋਜਨ

ਮੀਟ ਅਤੋੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ 
ਵਿਕਲਪ

ਿਧੇਰੇ ਵਸਹਤੋਮੰਦ ਤੋਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੋੇ, ਵਕਸੇ DPV ਵਸਹਤ ਿਾਲੇ 
ਭੋਜਨ ਮਾਹਰ (ਹੈਲਥ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ) 
ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਤੋਵਹ ਕਰਨ ਲਈ 
1300 234 263 ’ਤੋੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋਾਨਾ 
ਅਤੋੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀਆ ਂਪਸੰਦੀਦਾ 
ਪਕਿਾਨ-ਵਿਧੀਆ ਂਿਾਸਤੋੇ ‘ਚੰਗੀ ਵਸਹਤੋ ਿਾਸਤੋੇ 
ਿਧੀਆ ਭੋਜਨ’ ਿੇਖੋ।

ਕੜ੍੍ਹੀਆ,ਂ ਸੂਪ ਅਤੋੇ ਕਾੜ੍੍ਹ ੇਬਹੁਤੋ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾ ਂਦੇ 
ਸਮੂਹਾ ਂਨੰੂ ਵਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ 
ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਫਲ਼
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ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੰਚ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ

DPV ਹੈਲਥ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੋੇ ਤੋੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਵਸਹਤੋ ਅਤੋੇ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤੋੇ ਕਈ ਤੋਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੋੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੋੇ, ਸਾਨੰੂ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ।

ਇਕ ਰਾਤ ਪਵਹਲਾ ਂਸਕੂਲ ਲਈ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ 
ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰੋ: ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂ
ਭੋਜਨਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਵਦੰਦਾ ਹੈ 
ਵਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੇਰ 
ਦੇ ਵਨੱਤਨੇਮ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੰੂ ਕਰ ਕੇ ਿੇਖੋ! ਹਰ ਸਿੇਰ ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੰਚ ਦੇ ਡੱਵਬਆ ਂਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੋਂ ਪੈਕ 
ਕਰਕੇ ਫਵਰੱਜ ਵਿੱਚ ਵਤਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ।

ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਿਾਸਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨਾ ਂ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੋੇ ਹਫਤੋੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਾਰਾ ਵਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ; ਇਹ ਹਰ ਰਾਤੋ 
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਾਸਤੋੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਸਤੋਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ:  
ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਮੁੜ੍-ਿਰਤੋਣਯੋਗ 
ਡੱਵਬਆ ਂਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਡੱਵਬਆ ਂਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੋੇ ਘੱਟ ਕੂੜ੍ਾ-ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਪੀਣ 
ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਇਕ ਪੂਰੀ ਬੋਤੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤੋਸ਼ਾਹਤੋ ਕਰੋ। 
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਤੋਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਮਾਤੋ ਵਿੱਚ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ 
ਅਤੋੇ ਵਸੱਖ ਸਕਣ।

ਮੌਸਮੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ 
ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਇਹ 
ਵਬਹਤੋਰ ਗੁਣਿਤੋਾ ਿਾਲੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੋੇ ਮੌਸਮ 
ਤੋੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਤੋਪਾਦਾ ਂਨਾਲੋਂ ਸਸਤੋੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਗਰਮੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾ ਂਵਿੱਚ ਦੁਪਹਵਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ 
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਟੱਬਾ ਂਜਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਬੋਤਲਾ ਂਨੰੂ 
ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ 
ਲੰਚ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਡੱਵਬਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 
ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਅਤੋੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਖਾਣ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਹੈ ਅਤੋੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਇਤੰੋਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਆਪਣ਼ੇ ਬੱਚਚਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 
ਚਦਓ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣ਼ੇ ਲੰਚ ਵਾਲ਼ੇ ਡੱਬ਼ੇ ਵਾਸਤ਼ੇ ਫਲ਼ਾ ਂਅਤ਼ੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਚਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਦਓ। ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣ਼ੇ ਖੁਦ ਦ਼ੇ ਸਕੂਲ ਦ਼ੇ ਲੰਚ ਵਾਲ਼ੇ ਡੱਬ਼ੇ 
ਨੰੂ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤ਼ੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਚਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਦਓ।

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ: ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ 
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਗਰੀਆ ਂਲਈ ਿੱਖਰੀ ਨੀਤੋੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਵਗਰੀਆ ਂਦੇ ਉਤੋਪਾਦਾ ਂਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੋੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੂੰਗਫਲ਼ੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਜਾ ਂਵਨਊਟੇਲਾ।   
ਭੋਜਨ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾ:ਂ ਕੁਝ ਿਾਰ ਵਮਠਾਈਆ,ਂ 
ਪੈਨਕੇਕ, ਮੱਵਫਨ ਅਤੋੇ ਕੱਪਕੇਕ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸੰਤੋੁਵਲਤੋ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਹਨ।

http://dpvhealth.org.au

