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ਖਾਣ ਦੋੀਆਂ ਆਦੋਤਾਾਂ ਦੋਾ ਰਵਗਾੜ ਰਿਹੜ ੇਿਾਿਨਾਂ 
ਿਿਿ ੇਹੁੰ ਦੋਾ ਹ?ੈ

ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀੀਂ ਹੀੈ। ਖਾਣ 
ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੀੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤਾੀ, 
ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਿੰਸ਼ਾਣੂ (ਜਾੀਨ) ਨਾਲ ਨਹੀੀਂ ਜਾੋਵੜਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂ
ਆਦਤਾਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਇੱਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੀ ੈਵਜਾਸਨੰੂ ਬਹੀੁਤਾ ਸਾਰ ੇ
ਜਾੀਿ ਵਿਵਗਆਵਨਕ, ਮਾਨਵਸਕ, ਅਤਾੇ ਸਮਾਵਜਾਕ-ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਿਾਿਾਂ ਦਾ ਨਤਾੀਜਾਾ ਸਮਵਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੀੈ। ਖ਼ਤਾਰ ੇਦ ੇਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 
ਿੰਸ਼ਕ ਵਨਰਬਲਤਾਾ/ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਪਛੋਕੜ, ਸਰੀਰਕ ਅਸੰਤਾੁਸ਼ਟੀ, ਸਿੈ-ਮਾਣ 
ਦੀ ਘਾਟ, ਸੰਪੂਰਨਤਾਾਿਾਦ, ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਅਨੁਿਿ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾੀ 
ਪੂਰਿ ਰੁਚੀ, ਨਾਪ-ਤਾੋਲ ਕੇ (ਘੱਟ)ਿੋਜਾਨ ਖਾਣਾ, ਅਤਾੇ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰਕ ਿਜ਼ਨ 
ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤਾ ੇਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹੀਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀੁੰ ਦਾ ਹੀੈ।  

ਖਾਣ ੇਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਸਰੀਰਕ ਅਤਾੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹੀਤਾ ਅਤਾੇ 
ਕਾਰਜਾਕੁਸ਼ਲਤਾਾ ਉੱਪਰ ਗੰਿੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੀਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦ ੇਅਸਰ ਸਕੂਲ 
ਵਿਖ,ੇ ਕੰਮ ਵਿਖ,ੇ ਅਤਾੇ ਵਰਸ਼ਵਤਾਆ ਂਵਿੱਚ ਉੱਿਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੀਨ। 
ਵਜੰਾਨਾਂ ਛੇਤਾੀ ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਉੱਵਚਤਾ ਮਦਦ ਵਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੀ ੈ
ਉਨਾਂ ਹੀੀ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਾਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਦੀ ਿਧੇਰ ੇਸੰਿਾਿਨਾ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀੈ। ਐਪਰ, 
ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ੈਵਕ ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦਾ 
ਵਿਗਾੜ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਜਾੀਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱੀਤਾਿਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀੋਿ,ੇ ਇਸ ਲਈ 
ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਾਰ੍ਹਾਾਂ ਨਾ ਿੇਖਦਾ ਹੀੋਿ ੇਵਜਾਿੇਂ 
ਤਾੁਸੀਂ ਿੇਖਦ ੇਹੀੋਿੋਂ। ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਉਹੀ ਇਹੀ ਿੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਕ ਉਹੀ ਵਬਮਾਰ 
ਹੀਨ ਵਕਉਂਵਕ ਗੰਿੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੀ ਵਨੱਜਾੀ ਸੂਝ 
ਅਤਾੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੀੈ। ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਅਤਾੇ 
ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੀ ਮਤਾਿੇਦ ਹੀ ੋਸਕਦੇ ਹੀਨ ਵਕ 
ਵਕਹੀੜ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਸਿ ਤਾੋਂ ਿਧੀਆ ਹੀਨ। 

ਇਲਾਜ ਰਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤਾ ੇਯੁਵਿ ਬਨਾਮੈ ਬਾਲਗ਼

ਬੱਚੇ ਜਾਾਂ ਯੁਿਕ ਦ ੇਮਾਪ ੇਹੀੋਣ ਜਾਾਂ ਸਾਂਿ-ਸੰਿਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਜਾੋਂ, ਇਲਾਜਾ ਵਿੱਚ 
ਤਾੁਹੀਾਡੀਆ ਂਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆ ਂਅਤਾੇ ਵਸੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀੈ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦਾ 
ਵਿਗਾੜ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਦ ੇਬਹੀੁਤਾ ਸਾਰ ੇਪਵਹੀਲੂਆ ਂਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੀੈ। 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਮਦਦ ਹੀਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤਾੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਤਾੁਹੀਾਡਾ 
ਹੱੀਕ ਅਤਾੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੀ,ੈ ਿਾਿੇਂ ਉਹੀ ਇਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦ ੇਹੀੋਣ ਵਕ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੀੈ। ਬੱਵਚਆ ਂਅਤਾੇ ਯੁਿਕਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜਾ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਹੀੁਤਾ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹੀੁੰ ਦਾ ਹੀ ੈਅਤਾੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੀੁਤਾ ਉਤਾਸ਼ਾਵਹੀਤਾ ਕੀਤਾਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੀ ੈ- ਖੋਜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੀ ੈਵਕ ਇਸ 
ਨਾਲ ਛੇਤਾੀ ਅਤਾੇ ਪੂਰੀ ਤਾਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾਿਨਾ ਬਹੀੁਤਾ ਿਧ ਜਾਾਂਦੀ ਹੀੈ। ਇਸ 
ਦ ੇਉਲਟ, ਜਾ ੇਵਕਸੇ ਬਾਲਗ਼ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੀੋਿ ੇਆਮ ਤਾੌਰ ’ਤਾ ੇ
ਉਹੀ ਇਲਾਜਾ ਲਈ ਪਹੀੁੰ ਚ ਕੇਿਲ ਤਾਾਂ ਹੀੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀਨ ਜਾ ੇਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਇਲਾਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀੋਣ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹੀੋਣ ਦ ੇਨਾਤਾ ੇ
ਿਾਿੇਂ ਤਾੁਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਇਲਾਜਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਰ੍ਹਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੀਂ ਹੀ ੋਸਕਦੇ ਵਜਾਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਦ ੇ
ਛੋਟ ੇਹੀੁੰ ਵਦਆ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾੁਸੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਿੂਵਮਕਾ ਵਨਿਾ ਸਕਦੇ ਹੀੋ।   

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੋ ੇਮੈੈਂਬਿ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਿ ੇਗੱਲਬਾਤਾ 
ਿਿਨ ਤਾੋਂ ਪਰਹਲਾਂ

• ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਹੀਾਸਲ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਬਾਰ ੇਵਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤਾ 
ਕਰ ੋ– ਤਾੁਹੀਾਨੰੂ ਵਜੰਾਨਾਂ ਿਧੇਰ ੇਪਤਾਾ ਹੀੋਿੇਗਾ ਤਾੁਸੀਂ ਉੰਨੇ ਹੀੀ ਿੱਧ ਇਮਦਾਦੀ ਹੀ ੋਸਕਦੇ 
ਹੀੋ। ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਥਾਨ (ਰਹੀਾਇਸ਼), ਵਿੱਤਾੀ ਸਾਧਨਾਂ 
ਅਤਾੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਦਾ ਪਤਾਾ ਕਰੋ। ਜਾਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤਾੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਲਈ www.nedic.ca ਿੇਖੋ।

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉ ਵਕ ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀਆਂ ਖਾਣ 
ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀੀਂ ਹੀੈ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤਾੀ ਦ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤਾੇ ਆਦਤਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹੀਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹੀੋਏ ਡਰਨਾ, ਗੁੱ ਸਾ 
ਆਉਣਾ, ਨਰਾਜ਼ ਹੀੋਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤਾੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀੋਣਾ ਆਮ ਹੀੁੰ ਦਾ ਹੀੈ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂ
ਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਅਤਾੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦ ੇਢੰਗਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹੀਨ ਅਤਾੇ ਇਸ ਦ ੇਅਸਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਆਪਣ ੇਵਿਅਕਤਾੀਤਾਿ 
ਤਾੋਂ ਉਲਟ ਅਜਾੀਬ ਹੀਰਕਤਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀਨ। ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇ
ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਸਿਾਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ੋਜਾਾਿ ੇਵਕ ਉਹੀ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ੋਸਕਦੇ ਹੀਨ 
– ਅਤਾੇ ਇਹੀ ਵਕ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੋਈ ਿਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀੈ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂ
ਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਦੀ ਵਨਰਦਈ ਅਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਹੀਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕੁਦਰਤਾੀ, ਵਸਹੀਤਾਮੰਦ 
ਪ੍ਰਤਾੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤਾੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਤਾੋਂ ਵਨਖੇੜਨ ਲਈ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਤਾੁਹੀਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤਾੇ 
ਹੀਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀੈ।

• ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ੇਵਕ ਜਾਦੋਂ ਤਾੁਸੀਂ ਪਵਹੀਲੀ ਿਾਰੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋਗ ੇਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਉਹੀ ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਸਰੋਕਾਰ ਬਾਰ ੇਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਅਤਾੇ ਇਹੀ 
ਿੀ ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਵਕ ਉਹੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾੀਕਰਮ ਗੁੱ ਸੇ ਿਾਲਾ ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀੋਿੇ। ਖਾਣ 
ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਅਤਾੇ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਬਾਰ ੇ ਸ਼ਰਮ, ਡਰ, ਅਤਾੇ ਦੁਵਬਧਾ 
ਆਮ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀੈ। ਇਹੀ ਿੀ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵਕ ਹੀ ੋਸਕਦਾ ਹੀ ੈਉਹੀ ਆਪਣ ੇਵਬਮਾਰ 
ਹੀੋਣ ਬਾਰ ੇਸਚੇਤਾ ਹੀੀ ਨਾ ਹੀੋਣ।   

• ਵਤਾਆਰ ਰਹੀੋ। ਇਹੀ ਸੰਿਾਿਨਾ ਹੀ ੈਵਕ ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਦ ੇਅਸਰ, 
ਅਤਾੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਤਾੁਹੀਾਡ ੇਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦ ੇਹੀੁੰ ਦ ੇਹੀੋਏ ਿੀ, ਤਾੁਹੀਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਤਾਆਰ- ਜਾਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੀੋਿ ੇ
– ਵਕਉਂਵਕ ਉਹੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦ ੇਹੀਨ ਵਕ ਇਹੀ ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਾਮਕ ਨਤਾੀਜਾ ੇ
ਮੁਹੱੀਈਆ ਕਰ ਵਰਹੀਾ ਹੀੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀੀਂ ਵਕ ਤਾੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਿੋਂ, ਪ੍ਰੰ ਤਾ ੂਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ੈਵਕ ਤਾੁਹੀਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 
ਬਦਲਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੀੈ।.

ਖਾਣ ਦੋੀਆਂ ਆਦੋਤਾਾਂ ਦੋਾ ਰਵਗਾੜ ਇੱਿ 
ਗੁੰ ਝਲਦੋਾਿ ਰਬਮੈਾਿੀ ਹੈ ਰਜਸਨੰੂ ਬਹੁਤਾ 
ਸਾਿੇ ਜੀਵ ਰਵਰਗਆਰਨਿ, ਮੈਾਨਰਸਿ, 
ਅਤਾੇ ਸਮੈਾਰਜਿ-ਸੱਰਿਆਚਾਿਿ ਿਾਿਨਾਂ ਦੋੇ 
ਪਿਸਪਿ ਪ੍ਰਿਾਵਾਂ ਦੋਾ ਨਤਾੀਜਾ ਸਮੈਰਝਆ 
ਜਾਂਦੋਾ ਹੈ।



ਜਦੋੋਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦੋ ੇਰਿਸ ੇਮੈੈਂਬਿ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦੋੀਆਂ ਆਦੋਤਾਾਂ ਦੋਾ ਰਵਗਾੜ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡ 
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ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੋ ੇਮੈੈਂਬਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾ ਿਿਨ ਦੋ ੇਗੁਿ

ਸੰਪਰਕ ਮਹੱੀਤਾਿਪੂਰਨ ਹੀ:ੈ

• ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤਾੇ ਜਾਗ੍ਹਾਾ ਿੇਖ,ੋ ਉਦਾਹੀਰਨ ਿਜਾੋਂ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਤਾ 
ਅਤਾੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ, ਅਤਾੇ ਿੋਜਾਨ ਖਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀੀਂ। 

• ਆਪਣ ੇਵਪਆਰ ੇਨੰੂ ਇਹੀ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤਾੁਹੀਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰਤਾੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ੈ
ਅਤਾੇ ਤਾੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀੁੰ ਦ ੇਹੀੋ।

• ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤਾ ਰੱਖੋ ਜਾ ੋਕੁੱ ਝ ਤਾੁਸੀਂ ਿੇਖ ਰਹੀ ੇਹੀ,ੋ 
ਉਦਾਹੀਰਨ ਿਜਾੋਂ ਖ਼ਾਸ ਵਕਸਮ ਦ ੇਿਤਾੀਰ,ੇ ਅਤਾੇ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਿਤਾੀਵਰਆ ਂਦਾ ਉਹੀਨਾਂ 
ਦ ੇਜਾੀਿਨ ਦ ੇਪਵਹੀਲੂਆ ਂਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਪਰਿਾਿ, ਵਜਾਿੇਂ ਵਕ ਵਸਹੀਤਾ, 
ਵਰਸ਼ਤਾ,ੇ ਅਤਾੇ ਵਿੱਵਦਅਕ, ਸਮਾਵਜਾਕ, ਅਤਾੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤਾੀਵਿਧੀਆ ਂਉੱਪਰ।

• ਆਪਣੀ ਵਦੱਖ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਆਪਣ ੇਵਪਆਰ ੇਦੀ ਵਦੱਖ ਉੱਪਰ ਵਧਆਨ 
ਕੇਂਦਰ ਕਰਨ ਤਾੋਂ ਪਰਹੀੇਜ਼ ਕਰੋ।

• ਅਵਜਾਹੀ ੇਤਾਰੀਕ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜਾ ੋਤਾੁਹੀਾਡ ੇਵਪਆਰ ੇਦਾ ਅਤਾੇ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇ
ਿਲਿਵਲਆਂ ਅਤਾੇ ਅਨੁਿਿਾਂ ਦਾ ਸਵਤਾਕਾਰ ਕਰ ੇਅਤਾੇ ਉੱਚਤਾ ਠਵਹੀਰਾਿ,ੇ ਜਾਦ ਵਕ 
ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਿਾਲੇ ਿਤਾੀਰ ੇਨੰੂ ਅਣਵਡੱਠ ਨਹੀੀ ਕਰਨਾ।

• ਸਵਹੀਣਸ਼ੀਲਤਾਾ ਰੱਖੋ। ਜਾ ੇਤਾਹੁੀਾਡਾ ਵਪਆਰੇ ਦਾ ਪਵਹੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾੀਕਰਮ ਗੁੱ ਸ ੇਿਾਲਾ 
ਜਾਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀਿੋ ੇਤਾਾਂ ਹੌੀਸਲਾ ਨਹੀੀਂ ਹੀਾਰਨਾ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜਾਂ 
ਨਾਲ  ਬਹੁੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾੜੁ ੇਹੀੁੰ ਦ ੇਹੀਨ, ਅਤੇਾ ਬਦਲਾਅ – ਿਾਿੇਂ 
ਸਕਾਰਾਤਾਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੀਿੋ ੇ– ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈੀ। ਵਿਗਾੜ ਅਤੇਾ ਿਤਾੀਰੇ 
ਤਾਹੁੀਾਡੇ ਵਪਆਰੇ ਦਾ ਕਈੋ ਮੰਤਾਿ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀਨ, ਿਾਿੇਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਵਠਨ ਹੀ ੈ
ਵਕ ਮੰਤਾਿ ਕੀ ਹੈੀ।

• ਵਦਆਲ ੂਬਣੋ। ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੀੁੰ ਦੀ ਹੀ,ੈ 
ਅਤਾੇ ਿੋਜਾਨ, ਿਜ਼ਨ ਅਤਾੇ ਸਰੀਰਕ ਵਦੱਖ ਦ ੇਮੁੱ ਦ ੇਸੰਕਟ ਦ ੇਡੂੰ ਘੇ ਅਨੁਿਿ ਦ ੇਲੱਛਣ 
ਹੀਨ। ਇਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ਼ ਕਰ ੋਵਕ ਤਾੁਹੀਾਡਾ ਵਪਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜੱਾਠਣ ਲਈ 
ਵਸਹੀਤਾਮੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨੰੂ ਤਾਰਜਾੀਹੀ ਦੇਿੇਗਾ; ਐਪਰ, ਹੀੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹੀ ਵਜੰਾਨਾਂ ਿਧੀਆ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ੇਹੀਨ। 

• ਛੇਤਾੀ ਵਨਰਣਾਇਕ ਨਾ ਬਣ।ੋ ਬਦਵਕਸਮਤਾੀ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ 
ਬਦਨਾਮੀ ਿਾਲੇ ਹੀੁੰ ਦ ੇਹੀਨ, ਵਜਾਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਤਾਾ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੀੁੰ ਦਾ 
ਹੀ ੈਅਤਾ ੇਸਿ-ੈਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੀ।ੈ ਬਹੁੀਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਾੜੀ ਬਦਨਾਮੀ 
ਤਾੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨੰੂ ਲਕੁਾਉਂਦੇ ਹੀਨ। ਆਪਣ ੇਵਪਆਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਇਨਸਾਨ ਦ ੇਤਾਰੌ ’ਤਾ ੇਵਨਰਣ ੇਅਤਾ ੇਅਲੋਚਨਾ ਤਾੋਂ ਮਕੁਤਾ ਿਾਤਾਾਿਰਨ ਵਸਰਜੋਾ। ਇਹੀ 
ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਸਰੱੁਵਖਅਤਾ ਮਵਹੀਸਸੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤਾ ੇਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਗਾੜ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤਾ ੇਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜੱਾਠਣ ਵਿੱਚ ਿੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਿਗੇਾ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੋ ੇਮੈੈਂਬਿ ਦੋੀ ਇਮੈਦੋਾਦੋ ਿਿਨ ਦੋ ੇਗੁਿ

• ਸਰੀਰਕ ਿਜ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵਦੱਖ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਵਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤਾੋਂ ਪਰਹੇੀਜ਼ ਕਰੋ – ਉਹੀਨਾਂ ਜਾਾਂ 
ਵਕਸ ੇਹੀਰੋ ਦੀ। ਤਾਹੁੀਾਡਾ ਵਪਆਰੇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਪਵਹੀਲਾਂ ਹੀੀ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਅਤਾ ੇਉਸਦੀ 
ਦੂਵਜਾਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਨਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁੀਤਾ ਕੇਂਦਰਤਾ ਹੀੁੰਦਾ ਹੀ।ੈ ਅਵਜਾਹੀੀਆਂ ਵਟੱਪਣੀਆਂ, 
ਿਾਿੇਂ ਉਹੀ ਪਰਸੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀੀ ਹੀਣੋ, ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਇੰਨ੍ਹਾ ਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਦਦਗਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਦੱਖ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੀੁੰਦੀ ਹੀ।ੈ 

• ਿੋਜਾਨ, ਿਜ਼ਨ, ਅਕਾਰ ਅਤਾੇ ਬਣਾਿਟ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਰਿੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। 
ਤਾੁਹੀਾਡੀ ਤਾਰਿਦਾਰੀ ਵਕਸ ਪਾਸ ੇਿੱਲ ਹੀ ੈਅਤਾੇ ਤਾੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੱਖ-ਪਾਤਾ ਦੂਜਾ ੇਲੋਕਾਂ ਤਾਕ 
ਵਕਿੇਂ ਪਹੀੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹੀ?ੋ ਇੰਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਿ ਤਾੁਹੀਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤਾੀ ਉੱਪਰ ਵਕਿੇਂ 
ਪੈਂਦਾ ਹੀ?ੈ 

• ਆਪਣ ੇਵਪਆਰ ੇਨੰੂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤਾੇ ਵਸਹੀਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਾਮਕ ਬਦਲਾਅ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਾ ਕਰੋ।

• ਹੱੀਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦੰਦੇ ਰਹੀੋ। ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਪੂਰੀ ਤਾਰ੍ਹਾਾਂ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇ
ਵਿਸਿਾਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਦਉ। 

• ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਿੋਜਾਨ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਦੱਖ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਗੁਣਾਂ ਅਤਾੇ ਯੋਗਤਾਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪਰੋੜ੍ਹਾਤਾਾ ਕਰ,ੋ ਉਦਾਹੀਰਨ ਿਜਾੋਂ, ਉਹੀਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵਦਿਾਓ ਵਕ ਉਹੀ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, 
ਮਜ਼ਾਕੀਆ,ਂ ਵਨਪੁੰ ਨ ਹੀਨ, ਅਤਾੇ ਉਹੀਨਾਂ ਦ ੇਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਤਾਾਂ 
ਕੁੱ ਝ ਿੀ ਨਹੀੀਂ ਹੀਨ। ਉਹੀਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਾਂ ਿਤਾੀਰ ੇਵਿੱਚ ਆਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸਹੀਤਾਮੰਦ 
ਤਾਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ੋਅਤਾੇ ਉਸਦਾ ਜਾਸ਼ਨ ਮਨਾਉ।

• ਆਪਣ ੇਵਪਆਰ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਤਾਾ ਵਸਹੀਤਾਮੰਦ ਰੱਖੋ – ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਾਂ 
ਦ ੇਵਿਗਾੜ ਦ ੇਿਤਾੀਵਰਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਸੀਮਾਿਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤਾ ਰੱਖਦ ੇਹੀੋਏ ਉਹੀਨਾਂ ਨਾਲ 
ਖੇਡ,ੋ ਹੱੀਸੋ ਅਤਾੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਿਧੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਾ ਰਧਆਨ ਿੱਖੋ

ਮੜੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀਣੋ ਦਾ ਸਿਰ ਬਹੁੀਤਾ ਲੰਬਾ ਅਤਾ ੇਚਣੁਤੌਾੀਆਂ ਿਵਰਆ ਹੀੁੰ ਦਾ ਹੀ।ੈ ਵਜਾਿੇਂ ਤਾਹੁੀਾਡੇ 
ਵਪਆਰੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ੋਸਕਦੀ ਹੀ,ੈ ਇਸ ਸਿਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਹੁੀਾਨੰੂ ਿੀ ਇਮਦਾਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੀ।ੈ ਜਾ ੇਲੋੜ ਪਿ,ੇ ਆਪਣ ੇਲਈ ਅਤਾ ੇਆਪਣ ੇਪਰੂ ੇਪਵਰਿਾਰ ਲਈ 
ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਮਦਦ ਅਤਾ/ੇਜਾਾਂ ਅਵਜਾਹੀ ੇਅਨੁਿਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ੇਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਤਾੋਂ ਨਾ 
ਵਝਜਾਕ।ੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਿਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਉ ਵਕ 
ਤਾਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਵਪਆਰੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹੀੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ – ਤਾਸੁੀਂ ਕਿੇਲ ਉਸਦੀ ਮੜੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀਣੋ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ।ੋ ਵਚਵਕਸਤਾਕ ਦੀ ਿਵੂਮਕਾ ਨਹੀੀਂ ਵਨਿਾਉਣੀ।    

ਅਰਧਿ ਸਿੋਤਾ

ਤਾੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀੀਂ ਹੀੋ। ਜਾਾਣਕਾਰੀ, ਇਮਦਾਦ ਅਤਾੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਲਈ NEDIC ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

National Eating Disorder Information Centre

200 Elizabeth St., ES 7-421 Toronto, ON M5G 2C4 Canada

ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ: 416-340-4156  
ਿੋਲ ਫ਼੍ਰੀ: 1-866-NEDIC-20  

ਈਮੈੇਲ: nedic@uhn.ca  
Web and live chat: www.nedic.ca
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   @theNEDIC

NEDIC ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਗੋਿਾਮੈਾਂ ਦੋੀ ਇਮੈਦੋਾਦੋ ਲਈ ਦੋਾਨਾਂ ਅਤਾ ੇਫ਼ੰਡ ਇਿੱਠਾ 
ਿਿਨ ਦੋੀਆ ਂਸੁਰਵਧਾਵਾਂ ਉੱਪਿ ਰਨਿਿਿ ਿਿਦੋਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਯਗੋਦੋਾਨ 
ਪਾਉਣ ਲਈ nedic.ca/donate ਵੇਖ।ੋ 
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