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 : لوست

 خواړه او پیرل
 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

مارکٻټونو پھ اړه معلومات ترالسھ  پھ متحده آیالتونو کې د خوراکي توکو د پلورنځیو او سوپر  •
 . کړئ

 د خوړو د اندازه کولو واحدونھ وپٻژنئ  •
 د بیو د لیبلونو او د واحدونو د بیو د لوستلو پھ څرنګوالي باندې پوه شئ  •
 . د خوړو د پیرلو پر مھال د پیسو د ذخیره کولو څرنګوالی زده کړئ •
 . پیرل زده کړئ کارت پھ واسطھ خوړو ) EBT( د الکترونیکي ګټو د لٻږد  •
 د خوړو د ذخیرو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
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 نوې کلیمې

 معنی ګانې  کلیمې 

د خوراکي توکو پلورنځی او  
 سوپر مارکٻټ 

یو لوی پلورنځی چې ستاسو پھ کور باندې خواړه او نور شیان  
 پلوري 

د خوراکي توکو د پلورنځي یوه برخھ، د بیلګې پھ ډول د   څانګھ 
 غوښې څانګھ یوازې غوښھ پلوري 

 دي، نھ پخواني ھغھ خواړه چې نوي  تازه 

دانې، د بیلګې پھ ډول تاسو کوالی شئ یو درجن ھګۍ   12د یو شي  درجن
 ) ھګۍ  12(وپیرئ 

پھ پلورنځي ھغھ الر چې تاسو تھ لھ نښو سره پھ ګوتھ کوي   ) ایسل(پلورنځي کې الر 
 چې ھلتھ کوم خواړه شتھ دي 

لوی دي، لکھ پونډ،  ھغھ کلیمې چې تاسو ښیي یو شی څومره  د اندازه کولو واحدونھ 
 لیتر او یا اونس 

 ھغھ پیسې چې تاسو یې د یوه شي د پیرلو پھ بدل کې ادا کوئ  د برخې بیھ 

دالره   1.59د ھر یوه لپاره، د بیلګې پھ ډول د صابون ھر قطی  ھر
 بیھ لري 

د ھغھ توکو پھ بدل کې اداینھ ترسره کړئ چې پھ پلورنځي کې یې   اداینھ ترسره کول 
 پیرئ 

مالي شخص ھغھ پیسې اضافھ کوي چې تاسو یې د خوړو پھ   صندوق کې د پیسو اچولپھ  
 بدل کې ادا کوئ 

 ھفھ پاڼھ چې پھ مرستھ یې تاسو کوالی شئ لږ پیسې ادا کړئ  کوپن 

د پلورنځي لپاره ھغھ کارت چې پھ مرستھ یې تاسو کوالی   کلب کارت 
 شئ لږ پیسې ادا کړئ 

د الکترونیکي ګټو د لٻږد  
)EBT ( کارت 

د حکومت لھ لوري کارت دی او ستاسو سره مرستھ کوي چې د  
 . خوړو او نورو توکو د پیرلو پھ بدل کې اداینھ ترسره کړئ

 د خوړو ذخیره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھغھ ځای چې تاسو کوالی شئ پھ وړیا ډول خواړه ترالسھ کړئ 
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 ستاسو پھ ھٻواد کې 
  ستاسو څھ ډول خواړه خوښٻږي؟ 
  تاسو پھ خپل ھٻواد کې چٻرتھ خواړه چٻرتھ پیرل؟ 
  اوس تاسو چٻرتھ خواړه پیرئ؟ 

 
 

 د خوړو پلورنځي او سوپر مارکٻټونھ
 پھ متحده ایالتونو کې ډیری خلک خواړه پھ پلورنځیو کې پیري چې د خوړو پلورنځي  

)grocery stores  (بلل کٻږي . 

 . ھم ویل کٻږي  سوپر مارکٻټونھدې پلورنځیو تھ 

Safeway ،QFC  ،Trader Joe's او ،Grocery Outlet  د  . د خوړو پلورنځي دي 
Fred Meyer  ،Wal-Mart   اوTarget  پھ څیر پلورنځي ھم خوراکي توکي پلوري . 

 
 

 :خبرې
  تاسو د خوراکي توکو کومو پلورنځیو تھ ځئ؟ 
  کوم پلورنځي لوړې بیې لري؟ 
  د کومو پلورنځیو بیې مناسبې دي؟ 
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څانګې تھ لھ ھغو شیانو سره  . کې بیالبیل خواړه لري  څانګود خوراکي توکو پلورنځي پھ بیالبیلو 

 . سمون ور کړئ چې تاسو یې ھلتھ مومئ
 
 
 
 

 میوې او سبزیجات تازه  )a د الکولو برخھ  . 1

  نانوایي  . 2
b( بیر، شراب او نور . 

 د لبنیاتو څانګھ  . 3
 

c ( تازه ډوډۍ، کیک او نور . 

 
د لھ وړاندې چمتو شویو خوړو   . 4

 پلورنځی 
d(   ،ھغھ خواړه چې د خوراک لپاره چمتو وي

 . شوې غوښھ او نورلکھ غوڅھ 

 . د غوښھ، چرګ، خوګ او نور )e د یخ شویو خوړو برخھ  . 5

  د روغتیا او ښکال څانګھ  . 6
f ( کب، میګو او نور . 

 . شیدې، مستې، پنیر، کوچ، ھګۍ او نور  )g د غوښې څانګھ  . 7

شامپو، د غاښونو کریم، د لومړنیو   )h د محصوالتو څانګھ  . 8
 . مرستو محصوالت او نور

آیسکریم، یخ شوي خواړه، یخ شوي   )i بحري خوړو څانګھ  د  . 9
 . سیزیجات او نور
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 د پیر لٻست Selamد 

 دا د ھغې د پیرلو  . د خوراکي توکو پلورنځي تھ ور ګرځٻده Selamلھ کار ځای څخھ کور تھ پھ الر،  
 : لٻست دی 

 

 6  دانې کیلې 

 2  پونډه اوړه 

 1  ګیلن شیدې 

 1  قوطي لوبیا 

 5  پونډه کچالو 

 3  بکسھ پاسټا 

  ھګۍ  درجن یو 

  د زږٻدو د ورځې کٻک 

 
 ھغھ د محصوالتو لھ څانګې څخھ څھ شی پیري؟  

 ھغھ د لبنیاتو لھ څانګې څخھ څھ شی پیري؟ 

 ھغھ د نانوایئ څخھ څھ شی پیري؟ 
 
 

 لوبیا او کچالو، شیدې او ھګۍ، کیک : ځوابونھ 
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 :داخل کې الرېد پلورنځي پھ : فعالیت

 
 

 . لري  الرېد خوراکي توکو پلورنځی پھ خپل داخل کې 

 .  لري او تاسو وایې چې کوم خواړه چٻرتھ دي  نښېد پلورنځي پھ داخل کې الرې 

 . نښې تھ ځیر شئ

 د پلورنځي پھ داخل کې د الرې شمٻره څو ده؟ د پلورنځي پھ دې الر کې کوم خواړه دي؟ 
 
 

 
 

Selam ھغھ نھ شي کوالی شیدې ومومي. د پیرلو پھ حال کې ده  . 

 ھغھ لھ یوه کار کوونکي څخھ پوښتنھ کوي، شیدې چٻرتھ دي؟  

 الر کې  1کار کوونکی ځواب ور کوي، پھ 
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 .  نوبت ونیسئ . لھ ملګري څخھ پوښتنھ وکړئ چې خواړه چٻرتھ دي. دې انځورونو تھ وګورئ 

 : بیلګھ 

A . چٻرتھ ده؟ قھوه 
 

B . الر کې  5پھ . 
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 د اندازه کولو واحدونھ
 
 

 . تھ ځیر شئ د پیر لٻست   Selam  یو ځل بیا د 
 

 6  دانې کیلې 

 2  پونډه اوړه 

 1  ګیلن شیدې 

 1  قوطي لوبیا 

 5  پونډه کچالو 

 3  بکسھ پاسټا 

  ھګۍ  درجن یو 

  د زږٻدو د ورځې کٻک 

 
  لري؟ ھغھ څو دانې کیلو تھ اړتیا 
  ھغھ څومره کچالو تھ اړتیا لري؟ 

 
 

 ځوابونھ 
 . کیلو تھ اړتیا لري  6ھغھ 

 س یبي ا ل یاد (.پونډه کچالو وپیري  5ھغھ بھ .  موږ نھ پوھٻږو چې ھغھ څومره کچالو تھ اړتیا لري 
 ) معنی کیلو دی

 
 



 خواړه او تغذیھ

 خواړه او پیرل :  لوست 
 پیلیزه کچھ 

10  

 

 

 
 . څومره خواړه ديموږ تھ وایي چې پھ بکس او یا کڅوړه کې   د اندازه کولو واحدونھ

 
 

 . ګرام، اونس او یا پونډ څخھ کار اخیستل کٻږيد وریجو او پاستا پھ څیر خوړو د اندازه کولو لپاره لھ  

 ګرامھ  450تقریباً =  اونس  16=پونډ  1
 
 

، یا  )سټ(کوار qt)، ټ(پین  pt (مایع اونس)،  fl oz(لیتر)،  lد جوسو او شٻدو پھ څیر څښاکو لپاره لھ  
 کار اخیستل کٻږيګیلن څخھ 

 پینټھ   8= کوارټس  4= ګیلن  1

 لیتره  3.8تقریباً =  مایع اونسھ  128= ګیلن  1
 
 

 .  پھ ډیری خوړو باندې د اندازه کولو واحدونھ د ھغوی پھ پاکټونو باندې ښودل کٻږي

 . دی  ______ اونس    _________ دا  : بیلګھ 
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 . دې خوړو تھ وګورئ

 . د اندازه کولو لھ واحد څخھ کړۍ تاو کړئ
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 د برخې بیھ : فعالیت

Selam  ھغھ اړ ده، پریکړه وکړي چې څھ شی وپیري . غواړي مستې وپیري . 

 ؟ 2او کھ  1کوم یو ارزانھ دی،  . 1

 ؟ 2او کھ   1کوم یو لوی دی،  . 2

 ؟ 2او کھ  1کوم یوه ښھ بیھ ده،  . 3
 
 
 
 
 
 

 
 choosemyplate.gov: انځور

1 

2 
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 ځوابونھ 

 . ارزانھ دی 2 . 1

 . ډالر بیھ لري  0.72  2. ډالر بیھ لري 1.62 1

 . لوی دی  1 . 2

 . اونسھ دی  6 2. اونسھ دی 32 1

 . بیھ ښھ ده 1د  . 3

 . سنټھ دی 12ھر اونس کې   پھ 2 . دیسنټھ  5 پھ ھر اونس کې  1
 
 

 آیا تاسو کوالی شئ ټول معلومات ومومئ؟ . د بیې دې لیبل تھ یو ځل بیا وګورئ 

 د خوړو نوم  . 1

 )د اندازه کولو واحدونھ(انداز  . 2

 بیھ  . 3

 د برخې بیھ  . 4
 
 

 
 

 
 
 

 choosemyplate.gov: انځور
 
 
 

 

د  . پوھٻږئ چې د کومو خوړو بیھ مناسبھ ده، د برخې بیھ وګورئکھ چٻرې تاسو نھ  : الرښوونھ 
 . ګیلن او نورو لپاره څومره اداینھ وکړئ  1اونس،   1برخې بیھ تاسو تھ پھ ګوتھ کوي چې تاسو د 
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 اداینھ د پیرل شویو توکو د پیسو 
 

Selam  اوس ھغھ کوالی شي د توکو د  .  پیرل بشپړ کړل
 . پیرلو پھ بدل کې پیسې ادا کړي

 . ھغھ د پیسو د ترالسھ کولو برخې تھ والړه 

حساب دار د ھغې لخوا د پیرل شویو خواړه ثبت او مجموعي  
 . پیسې یې جمع کړې 

  ډالر دي   28.57مجموعاً ټولې پیسې 

Selam  یو کوپن لري . 

 ." زه کوپن لرم " ھغې حساب دار تھ وویل، 

ډالر د   1.50ھګیو کې کوپن وایي چې د ارګانیکي فارم تازه  
 . ځان لپاره سپما کړئ

 . ھغې حساب دار تھ کوپن ور کړ

  ډالر دي  27.07مجموعاً ټولې پیسې 

Selam   لري کلب کارتد پلورنځي لپاره  . 

 . کړی دیھغې خپل کارت پھ کور کې ھیر  

 . ھغې حساب دار تھ د خپل ټلیفون شمٻره وویلھ

 .  ډالر سپما وکړه 1.00ھغې .  پاستا لھ کلب کارت سره پلورل کٻږي 

 . ډالر سپما وکړه 2.50ھغې .  کیک لھ کلب کارت سره پلورل کٻږي 

  ډالر دي  23.57مجموعاً ټولې پیسې 

Selam  د الکترونیکي ګټو د لٻږد )EBT (کارت لري . 

 .  ډالرو پھ ارزښت د خوړو ګټې لري  70ھغھ د 

 . کارت څخھ کار اخلي ) EBT(ھغھ لھ خپل د الکترونیکي ګټو د لٻږد  

 .  ھغې حساب دار تھ وویل چې د ھغې د خوړو لھ حساب څخھ کار واخلي 

 . ھغې د تڼیو پھ برخھ کې خپل پین کوډ ولیکلو
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 .  منشي ھغې تھ رسید ور کړ 

Selam  پیرل بشپړ کړل . 

 

1 . Selam  څومره پیسې سپما وکړه؟ 
 

)a( 1.50  ډالر 

)b( 2.50  ډالر 

)c ( 5.00  ډالر 
 
 

 ھغې د پیسو د سپما لپاره څھ ترسره کړل؟  . 2

)a(  ھغھ پیرلو تھ ځي 

)b(  ھغھ لھ کوپن او کلب کارت څخھ کار اخلي 

)c(   ھغھ لھ خپل د الکترونیکي ګټو د لٻږد)EBT ( کارت څخھ کار اخلي 
 
 

 پھ کارت کې څومره پیسې دي؟ )  EBT(اوس د ھغې د الکترونیکي ګټو د لٻږد   . 3
 

)a( 70 ډالر 

)b( 23.57 ډالر 

)c ( 46.43 ډالر 
 
 

 ځوابونھ 
1 . )c (Selam  5.00  ډالر سپما وکړه . 

2 . )b (ھغھ لھ کوپن او کلب کارت څخھ کار اخلي . 

3 . )c ( ډالرو پھ ارزښت د خوړو ګټې لري 46.43ھغھ د . 
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 کوپن 

 .  دې کوپن تھ وګورئ. تاسو کوالی شئ کوپن د پلورنځي پھ تبلیغاتو کې ترالسھ کړئ 

 : خبرې 

  تاسو کوالی شئ څھ شی وپیرئ؟ 
  تاسو کوالی شئ څومره پیسې سپما کړئ؟ 

 
 

 
 

 لھ کوپن څخھ د کار اخیستلو څرنګوالی 
 ." زه کوپن لرم"ووایئ، .  حساب دار تھ ووایئ  •
 . شی وپیرئ چې پھ کوپن کې دي  ھماغھ  •
 . حساب دار تھ د پاڼو کوپن ور کړئ . د پلورنځي لھ تبلیغاتو څخھ د کوپن پرې کول •
 . کوالی شئ پھ خپل ټلیفون کې لھ ھغې څخھ استفاده وکړئ یو شمٻر پلورنځي کوپن لري چې تاسو  •



 خواړه او تغذیھ

 خواړه او پیرل :  لوست 
 پیلیزه کچھ 

17  

 

 

 
لھ ھغې نٻټې وړاندې لھ کوپن څخھ کار  . لري  پایتھ رسٻدو نٻټھکوپن د اعتبار مودې د   •

 . واخلئ
 

  پھ کوپن باندې د اعتبار مودې د پایتھ رسٻدو نٻټھ څھ شی دي؟ 
 

 
 
 

 کلب کارتونھ
 .  ډیری د خوراکي توکو پلورنځي کلب کارتونھ لري

 . تاسو پھ پلورنځي کې کارت تھ ننوځئ 

 .  دوي ستاسو د نوم، ټلیفون شمٻرې، پتې او زږٻدو نٻټې پھ اړه پوښتنھ کوي

 . نورو معلوماتو غوښتنھ وکړيښایي یو شمٻر پلورنځي د  

 

 . لھ اداینې وړاندې د خپل کلب کارت څخھ کار واخلئ •
 . حساب تھ خپل کلب کارت ور کړئ •
کھ چٻرې تاسو خپل کلب کارت ھیر کړی وي، حساب دار تھ خپل د ټلیفون شمٻره ووایئ او یا د   •

 . خپل ټلیفون شمٻره د تڼۍ پھ برخھ کې ولیکئ 
  Safewayکې لھ  Fred Meyerتاسو نھ شئ کوالی پھ  . کارتونھ لريپلورنځي بیالبیل کلب  •

 . کارت څخھ واخلئ
 
 

 د اعتبار د پایتھ رسٻدو نٻټھ 
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 کارت) EBT(د الکترونیکي ګټو د لٻږد 

Selam   لھ خپل د الکترونیکي ګټو د لٻږد)EBT (  کارت څخھ کار اخلي، تر څو د خپلو خوراکي توکو
 . لپاره اداینھ ترسره کړي 

خوړو د پیرلو لپاره پیسې نھ لرئ، تاسو کوالی شئ بھ واشنګټن آیالت کې د خوړو ګټې  کھ چٻرې تاسو د 
 .  ترالسھ کړئ 

 : تاسو اړ یاست چې 

 پھ واشنګټن آیالت کې ژوند وکړئ  •
 کم جوړ کړئ  200%د فدرال د غربت د کچې څخھ  •
 د متحده آیالتونو تابعیت لرونکی او یا قانوني استوګن و اوسئ   •

 : کارت پھ الندې ډول دی) EBT(د واشنګټن آیالت لپاره د الکترونیکي ګټو د لٻږد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 سم او یا ناسم : فعالیت
 . کارت ترالسھ کړي) EBT(ناسم ھر څوک کوالی شي د الکترونیکي ګټو د لٻږد   /سم   . 1

کارت   ) EBT(ی شئ د وچې ډوډۍ د پیرلو لپاره لھ د الکترونیکي ګټو د لٻږد ناسم تاسو کوال   /سم   . 2
 . څخھ کار واخلئ

ناسم تاسو کوالی شئ د انټرنټ لھ الرې د خوړو د پیرلو لپاره د الکترونیکي ګټو د   / سم . 3
 . کارت څخھ کار واخلئ) EBT(لٻږد 

کارت څخھ  ) EBT(ناسم تاسو کوالی شئ د درملو د پیرلو لپاره د الکترونیکي ګټو د لٻږد    /سم   . 4
 . کار واخلئ

کارت کې اضافي  ) EBT(ناسم کھ چٻرې تاسو پھ خپل د الکترونیکي ګټو د لٻږد   /سم   . 5
 . پیسې لرئ، تاسو کوالی شئ ھغھ پھ راتلونکې میاشت کې مصرف کړئ 
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 ځوابونھ 
کارت د ترالسھ کولو لپاره غوښتنھ  ) EBT(ناسم تاسو اړ یاست چې د الکترونیکي ګټو د لٻږد   . 1

 . وکړئ 

 . سم تاسو کولی شئ خواړه او نباتات واخلئ کوم چې خواړه وده کوي  . 2

څخھ    Wal-Martاو یا   Amazonسم تاسو کوالی شئ خوراکي توکي پھ آنالین ډول لھ   . 3
 . ترالسھ کړئ 

ړو د ګتو څخھ د درملو، الکولو او یا تمباکو، حیواناتو، صابون او یا  ناسم تاسو کوالی شئ د خو  . 4
 . چمتو شویو خوړو د پیرلو لپاره ګټھ واخلئ

کھ چٻرې تاسو ټولې پیسې مصرف نھ کړئ، تاسو کوالی  . سم تاسو ھره میاشت پیسې ترالسھ کوئ  . 5
 . شئ پھ راتلونکې میاشت کې لھ ھغې څخھ کار واخلئ 

 
 
 
 

 بانکونھ /د خوړو ذخیرې
 .  کې وړیا خواړه ترالسھ کړئ  خوړو ذخیرهتاسو کوالی شئ د 

 . بانکونھ پلورنځي نھ دي /د خوړو ذخیرې 

 .  بانکونھ پھ کلیسا او یا د ټولنې پھ مرکزونو کې وي / اکثراً د خوړو ذخیرې

 . بانکونھ لھ ھغو خلکو سره مرستھ کوي چې دوی تھ څیرمھ ژوند کوي/د خوړو ذخیرې 

)  DSHS( لکھ یو بل او یاد ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګھ (ای ډي او یو پاڼھ تاسو باید خپلھ 
 . لھ خپلې پتې سره راوړئ) څخھ یو لیک 

 .  ځینې وخت ډیری خلک وړیا خوړو تھ اړتیا لري.  تاسو باید وختي والړ شئ

انټرنټ څخھ  د خوړو د ذخیرې د موندلو لپاره د خپلې قضیې لھ مدیر څخھ پوښتنھ وکړئ او یا لھ 

 . کار واخلي
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 : لوست

 ځانګړي شوي خواړه او د خوړو ریژیمونھ
 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 د آنالین خوندیتوب پھ اړه زده کړه وکړئ  •
 د عضوي او غیر عضوي خوړو بھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
 د حساسیتونو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
 خوړو د ځایونو پھ اړه نظریات ولرئ د ځانګړو شویو  •
 د بزګرانو د مارکٻټونو او د خپلې ټولنې د باغونو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
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 نوې کلیمې
 معنی ګانې  کلیمې 

 ھغھ څھ چې تاسو یې خورئ  رژیم 
 د روغتیایي او یا دینې دالیلو لھ املھ د ځانګړو خوړو خوړل  ځانګړی شوی ریژیم 

 د غوښې نھ خوړل د سبزیجاتو رژیم 
 د حیواني محصوالتو څخھ د ھیڅ شي نھ خوړل د نباتاتو رژیم 

 خواړهد مسلمانانو لپاره روا  حالل خواړه 

 د یھودیانو لپاره روا خواړه  کوشیر خواړه
 لھ خوړو سره بد غبرګون  د خوړو حساسیت 
 د خوړو پر وړاندې ناخوښی غبرګون  د خوړو حساسیت 

 تڼاکۍ، پھ پوستکي سرې نونکۍ  خوړینیدل 
 میوې او سبزیجات  تولیدول 

 ھغھ خواړه چې کیمیاوي مواد پکې نھ وي ګډ شوي  عضوي 
 . دولت لخوا تایید شويد  تایید شوي 

یوه کیمیاوي ماده ده چې خزندګان لھ ھغو نباتاتو لرې ساتي   د خزنده ګانو وژونکی 
 . چې خواړه تولیدوي

 ھغھ کیمیاوي ماده چې د نباتاتو لھ ودې سره مرستھ کوي  کیمیاوي کود 

 ھھغھ خوراکي توکي چې تاسو یې پیرئ  خوراکي توکي 

 مارکٻټ چې بزګران ورتھ خپل خواړه د پلور پھ موخھ راوړي ھغھ  د بزګرانو مارکٻټ 
 د خوړو د تولید لپاره د باغ شریکھ فضا  د ټولنې باغ 

 ھغھ پیسې چې تاسو یې ھر کال ادا کوئ  کلنی فیس 
 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
  تاسو چٻرتھ خواړه پیرئ؟ 
  تاسو ھره ورځ څھ شی خورئ؟ 
  کوم خواړه تاسو ھیڅکلھ نھ دي خوړلي؟ 
  رخصتیو کې مو څھ شی خوړل؟ پھ 
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 ځانګړی شوی ریژیم څھ شی دی؟ 
 
 

 .  ھغھ خواړه دي چې تاسو یې خورئ  رژیم ستاسو  

 .  ډیری خلک یوازې یو شمٻر خواړه خوري 

 . وایيځانګړی شوی ریژیم  دې تھ

 . لري حساسیتځینې وخت خلک لھ غذایي موادو سره 

 . ځینې خلک د خپل دین لھ املھ ځانګړی شوی ریژیم خوري 

 . ځینې خلک یوازې یو شمیر خواړه خوري، ځکھ دوي فکر کوي چې ھغھ مناسب دي

 خالي ځایونھ ډک کړئ: فعالیت
 . لھ سمو کلمو سره خالي ځایونھ ډک کړئ 

 
 

 سبزي خوړونکي  لږ غوړ درلودل  حالل

 سبزي خواره  کوشر  لھ ګلټن پرتھ 
 

 
 

ریژیم ھغھ حالت تھ ویل کٻږي کلھ چې یو شخص غوښھ نھ   سبزي خوړونکي -د  . 1
 ) نھ د غوایھ، چرګ او یا ماھي ( خوري 

ریژیم چې پھ ھغې کې د عنمو، تورو عنمو او یا وربشو پھ څیر   ھغھ   . 2
 . غلې دانې نھ وي

د غوایھ غوښھ، چرګ، مھای،  (ریژیم حیواني مجصوالت نھ لري  یو   . 3
 ) ھګۍ، پنیر او یا د حیواناتو شیدې

ھغھ لھ اسالمي اصولو څخھ  .  ھغھ خواړه چې د مسلمانانو لپاره حالل دي      . 4
 . پیروي کوي

 . ریژیم چې پھ ھغې کې غوړ خواړه نھ وي   ھغھ   . 5

یھودیانو لھ اصولو څخھ    ھغھ د .  ھغھ خواړه چې د یھودیانو لپاره چواز لري -    . 6
 . پیروي کوي
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 حساسیتونھ 
 .  د خوړو پر وړاندې ناوړه غبرګون تھ ویل کٻږي حساسیت

 . ډیری خلک د خوړو حساسیتونھ لري 

 : د خوړو حساسیتونھ رامنځتھ کوي  90%اتھ ډولھ خواړه  

)  لکھ کونیکبر او میګو(صدف ) لکھ بادام، ھندي بادام یا کاجو(شیدې، ھګۍ، ځمکني بادام، جلغوزي 
 . سمندري خواړه، سویا او غنم 

 

  
 
 
 

 . د پوستکي د خوړیندو پھ ځیر یو شمیر حساسیتونھ بد نھ دي 

 . نور حساسیتونھ خطرناک دي لکھ کلھ چې تاسو ونھ شئ کوالی ساه واخلئ 
 
 

 .  نشتون ھم شتون لري   د خوړو پر وړاندې د زغم 

 . احساس در کوي یو شمٻر خواړه تاسو تھ بد  

 . تاسو د معدې لھ درد او یا ناوړه ھاضمې سره مخ کوي 

 .  کھ چٻرې تاسو لھ خوړو سره ستونزه لرئ، تاسو کوالی شئ بیالبیل خواړه وخورئ

 . د بیلګې پھ ډول، تاسو کوالی شئ د خوراکي توکو پھ پلورنځي لھ ګولتن پرتھ خواړه وپیرئ

پھ دې ھٻواد کې د نویو خوړو بھ خوړلو سره څھ ډول   دا ډٻره اړینھ ده چې تاسو او ماشومان مو 
 . احساس کوئ 

ښایي ستاسو د اصلي ھٻواد پھ پرتلھ بدن مو پھ متحده آیالتونو کې د خوړو پر وړاندې پھ متقاوتھ  
 . طریقھ غبرګون وښیي 
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 زوی یو بد غبرګون لري  CINGد : کیسھ
 . زوی لھ ښوونځي وروستھ د خپل یوه ملګري کور تھ والړ Cingد 

کلھ چې ھغھ کور تھ والړ، ھغې ډٻر بد د خیټې درد  
 .درلود 

Cing پوښتنھ کوي، چې ھغھ څھ شی خوړلي دي . 

 .)  د ځمکنیو توتانو یو ساندویچ (ھغې وویل 

Cing  د خپل ماشوم د بدن د حرارت درجھ وکتلھ . 

 . ھغھ نورمال ده

 . وستھ د ھغې د زوی پھ اوږه باندې سرې ځوانکۍ را وختلې لھ یوه ساعت ور 
 
 

 خبرې
  دCing  زوی څھ ستونزه لري؟ 
 Cing باید څھ ترسره کړي؟ 

 
 
 

  عضوي خواړه 
 عضوي خواړه څھ شی دي؟

پھ ډیری ھٻوادونو کې عضوي خواړه د فارمونو خوړو تھ  
 . ویل کٻږي

خواړه ھغو خوړو تھ ویل کٻږي  پھ متحده آیالتونو کې عضوي 
چې پھ ھغې کې لھ کیمیاوي کود او خزنده وژونکو موادو څخھ  

 . کار نھ وي اخیستل شوی
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 . عضوي خواړه د دولت لخوا تایید شوي وي 

   ) یا ډې سی ا یړ( USDA Organicپھ لیبل باندې 
 . لیکل شوي وي

 
 

 .  اکثراً عضوي خواړه ډیر قیمتھ وي 

 . دا خواړه تل سالم نھ وي 

 . عضوي شیدې او سره بادنجان سالم دي 

توتانو پھ څیر نازک پوست د کچالو، مڼو، او د ځمکنیو 
 . لرونکي محصوالت ډٻر سالم دي 

عضوي خواړه د ځمکې لپاره ښھ او د چاپیلایر لپاره بې  
 . خطره دي 

 
 
 
 

 
 
 

، خپل  لومړی. لھ خوراک وړاندې ھر ډول عضوي او غیر عضوي محصوالت ومینځئ: الرښوونھ 
 . ، محصوالت ومینځئ وروستھ. السونھ ومینځئ

 پھ انخرو کې تاسو تھ کومې کلیمې وایي دا یو  
 عضوي خواړه دي؟ 
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 د بزګرانو مارکٻټونھ 
 
 

بزګرانو  پھ متحده آیالتونو کې ډیری ښارونھ د  
 . لري مارکٻټونھ

تاسو کوالی شئ لھ بزګرانو څخھ تازه میوې او  
 . سبزیجات وپیرئ 

غذایي  ھمدراز تاسو کوالی شئ ګالن او نور 
 . محصوالت وپیرئ 

د بزګرانو پھ مارکٻټ کې ډیری میوې او سبزیجات  
 . عضوي دي

 . اکثراً د بزګرانو مارکٻټونھ مناسبې بیې لري

دا محصوالت ډٻر تازه وي ځکھ پھ مستقیم ډول لھ  
 . فارمونو څخھ راوړل کٻږي 

تاسو کوالی شئ د بزګرانو پھ مارکٻټ کې د الکترونیکي  
 . کارت څخھ کار واخلئ لھ ) EBT(ګټو د لٻږد  

 
 
 

 د ټولنې باغونھ
 

ډیری خلک لھ ھغو ھٻوادونو څخھ راځي چې ھلتھ یې  
 . پخپلھ د خپلو خوراکي توکو پالنھ ترسره کولھ 

تاسو کوالی شئ لھ ھمدې ډول خوړو څخھ پھ ښار کې ھم  
 . پالنھ وکړئ 

د بیلګې پھ ډول، تاسو کوالی شئ د خپلې اشپز خانې پھ  
 . نباتاتو څخھ پالنھ وکړئ کړکۍ کې لھ 

 . تاسو کوالی شئ پھ خپل بالکون او یا حویلۍ کې لھ میوو او سبزیجاتو څخھ پالنھ وکړئ 
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 . د ټولنې لھ باغونو سره ونښلئ پھ ډٻرو ټولنو کې تاسو کوالی شئ، 

 )  P-patch(پھ سیټل کې، د ټولنې باغ تھ 
 . ویل کٻږي

ټولنې پھ باغونو کې  تاسو کوالی شئ د خپلې 
 . خپلو خوړو تھ وده ور کړئ

ھر شخص پخپلھ د بڼوالۍ د ترسره کولو لپاره  
 . کوچني ځایونھ لري 

تاسو اړ یاست چې د ګډون پھ بدل کې کلنی فیس  
 . ادا کړئ

تاسو کوالی شئ د ټولنې د باغونو پھ اړه پھ انټرنټ کې پلټنھ وکړئ او یا د ټولنې پھ مرکز کې  
 . پوښتنھ وکړئد ھغې پھ اړه  

 

 
 
 



 خواړه او تغذیھ

 مونھ ی ژی ر و ړاو د خو ه ړشوي خوا  يګړان ځ:  لوست 
 پیلیزه کچھ 

28  

 

 
  

 
 
 
 

 کوم یو وټاکئ: فعالیت
 . لھ یوه ملګري سره کار وکړئ او پریکړه وکړئ چې ھره جملھ څھ شي توصیف کوي 

A.  د بزګرانو مارکٻټ 
B.  د ټولنې باغ 
C.  عضوي خواړه 

 

 . تاسو کوالی شئ د باغ لھ پلورنځي څخھ تخمونھ وپیرئ او خواړه وکرئ . 1    
 

 . لھ کارت څخھ کار واخلئ ) EBT(تاسو کوالی شئ لھ خپل د الکترونیکي ګټو د لٻږد . 2    
 

 . تاسو کوالی شئ لھ خپلو ګاونډیانو سره باغ شریک کړئ . 3    

 . بزګران پھ مستقیم ډول ھلتھ خپل محصوالت د پلور لپاره راوړي. 4    

 . ھیڅ ډول د خزندګانو ضد کیمیاوي مواد پکې نھ دي کارول شوي . 5    
 

 . تاسو اړ یاست چې د ګډون پھ بدل کې کلنی فیس ادا کړئ. 6    
 

 . ښایي پھ پلورنځیو کې غذایي مواد ډٻر لګښت ولري. 7    
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 چٻرتھ زه کوالی شم د خپل ھٻواد خواړه پیدا کړم؟ 

 
 

 آیا د خپل ھٻواد خوړو پسې خفھ شوي یاست؟ 

پھ لویو ښارونو کې، تاسو کوالی شئ ھغھ رسټورانټ او یا د ټولنې مرکزونھ ومومئ چې ستاسو د  
 اصلي ھٻواد خواړه چمتو کوي؟ 

 . چمتو کړئتاسو کوالی شئ خپل سنتي خواړه پھ کور کې 

 . کې د خپل ھٻواد مسالھ جات او نور مواد وپیرئ ځانګړو شوي پلورنځي تاسو کوالی شئ پھ 

 . د بیلګې پھ ډول، یو ھندي پلورنځی ښایي د بیالبیلو ھٻوادونو څخھ مسالھ جات وپلوري 

تاسو کوالی شئ د دې ویب سایټ یا وٻپ پاڼې لھ الرې د خوراکي توکو ځانګړي شوي پلورنځیو لٻست  

 .  ومومئ

 . ویب سایټ پرانیزئ او د واشنګټن آیالت وپلټئ
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 . غالباً تاسو کوالی شئ پھ ھمدې ډول مواد د خوراکي توکو پھ خپل پلورنځي کې ومومئ 

د ځانګړو ورځو لپاره، ډیری کورنۍ نور ښارونو تھ ځي تر څو خپل د خوښې وړ مسالھ جات او  
 . میوې وپیري 

 .  ښایي کورنۍ اړتیا ولري چې د ځانګړې رخصتۍ لپاره غوښھ وپیري ھمداراز 

 . کوالی شئ تازه غوښھ لھ فارمونو څخھ ھم وپیرئ 

 . پھ خپلھ ټولنھ کې لھ خلکو څخھ پوښتنھ وکړئ چې دوی لھ کوم ځای څخھ غوښھ پیري
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 را نغاړل 
 . انځور تھ لھ کلمې سره سمون ور کړئ

 

  د ټولنې باغ 

  د سبزیجاتو رژیم 

  حساسیت 

 د بزګرانو مارکٻټ 
 

 

 عضوي 
 

 

 لھ ګلوټن پرتھ 
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 : لوست

 تغذیھ
 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 د خوړو د ډلبندیو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ   •
 د تغذیې د لیبلونو د لوستلو د څرنګوالي پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
 د ناسالمو او فسټ فوډ یا خوړو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ  •
 ترالسھ کړئ چې د ماشومانو لپاره مناسب دي د ھغو خوړو پھ اړه معلومات  •
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 نوې کلیمې

 معنی ګانې  کلیمې 
 د خوړو بیالبیل ډولونھ  ډلبندۍ د خوړو 
 . ھغھ خواړه چې لھ غنمو، وریجو او نور څخھ جوړٻږي حبوبات 

 بشپړ حبوبات 
ھغھ حبوات جې بشپړ دي، نھ ټوټھ شوي، دوي ډیری وخت  

 خاورین رنګ لري نھ سپین 

 یو مغزي ماده ده چې ستاسو د عضالتو پھ ودې کې مرستھ کوي  پروټین 
 شیدو څخھ جوړیږي ھغھ خواړه چې لھ  لبنیات 
 یو مغزي ماده ده چې ستاسو د ھډکو پھ ودې کې مرستھ کوي  کلسیم 

 پھ خوړو کې د مغزي مواد پھ اړه معلومات  د تغدیې لیبلونھ 
 د خوړو ھغھ اندازه چې یو شخص یې پھ عادي ډول خوري  خوړل 
 . یو بکس، کڅوړه او نور  لوښی 

 پھ خوړو کې انرژي  کالوریانې 

 د خوړو برخې لکھ پروټین، کاربوھایډریټ او ویټامینونھ  لرونکي مواد مغز 

 د خوړو یو ډول، ډیری وخت دا سالم نھ وي  کلسټرول 
 مالګھ سودیم 

 ھغھ مغز لرونکي مواد چې تاسو تھ انرژي در کوي  کاربوھایدریټونھ 

ویټامینونھ او  
 مینرالونھ 

 ھغھ مغز لرونکي مواد چې ستاسو بدن ورتھ پھ ډٻر لږ کچھ  
 اړتیا لري 

 څخھ یوه اندازه 100لھ  سلنھ 
 د اضافي او تیر وختھ توکو پھ څیر یو شی چې مناسب نھ وي  ناسالم 
 ناشتھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھغھ خواړه چې سھارنۍ، غرمنۍ او یا د شپې ډوډۍ نھ ده
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 تاسو څھ خورئ؟ 
 آیا تاسو ډیری وخت سالم خواړه خورئ؟  •
 کوم خواړه سالم دي؟  •
 تاسو څھ ډول پوھٻږئ چې ھغھ سالم دي؟  •

 
 

 د خوړو ډلبندۍ 
 

 .  خلک د روغ باتې کې لپالره ډٻرو خوړو تھ اړتیا لري 

 .  ډلبندۍ ویل کٻږي تھ د خوړو  خوړو بیالبیل ډولونو د 

 . تاسو لھ بیالبیلو الرو څخھ ستاسو سره مرستھ کوي 

 

 دانې

 . حبوبات تاسو تھ انرژي در کوي 
 
 

 . پاسټا، وچھ ډوډۍ او وریجې لھ حبوباتو سره جوړیږي 
 
 

 سبزي 

 . پوستکي او غاښونو لپاره ښھ ديسبزیجات ستاسو زړه، سترګو،  

 . ګازرې، بادرنګ او بروکلي سبزیجات ګڼل کٻږي

 

 ېدان

 سبزي 

chooseMyPlate.gov 
 

chooseMyPlate.gov 
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 مٻوه 

 . میوې ستاسو زړه، سترګو، پوستکي او غاښونو لپاره ښھ دي 
 
 

 . نارنج، مڼې او کیلې میوې ګڼل کٻږي 
 
 

 پروټین 

 . پروټین ستاسو د عضالتو لپاره ښھ دي 

 .  کبان، چرګان، وچھ میوه او نخود سالم پروتین دي

 . د سټیک او ھمبرګر پھ څیر سره غوښھ لږ سالمھ ده

 
 
 

 لبنیات 

 دوی ستاسو بدن تھ  . لبني محصوالت ستاسو د ھډوکو لپاره ښھ دي
 . ور کوي کلسیم

 
 

 . شیدې، پنیر، مستې لبني محصوالت ګڼل کٻږي
 
 
 

 خبرې
  تاسو د خوړو لھ ډلبندۍ څخھ کوم خواړه ھره ورځ خورئ؟ 
  تاسو د خوړو لھ ډلبندۍ څخھ کوم خواړه ھیڅ وخت نھ خورئ؟ 

 
 

 ات یلبن

chooseMyPlate.gov 
 

 ن ټیپرو 

chooseMyPlate.gov 
 

 وه ٻم

chooseMyPlate.gov 
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ډول خواړه  دا ډٻره ښھ ده چې د سالمو خوړو لپاره پھ خپل دسترخوان باندې ھر . دې انځور تھ وګورئ 

 . ولرئ 

  د خوړو د ډلبندۍ څخھ کومو تھ تاسو ډٻره اړتیا لرئ؟ 
  د خوړو د ډلبندۍ څخھ کومو تھ تاسو لږ اړتیا لرئ؟ 

 

 
 
 

 ستاسو دسترخوان 
 .  وخورئ د ھغھ څھ انځور رسم کړئ چې تاسو غواړئ د شپې لپاره یې  

 د خوړو څومره اندازه میوې او سبزیجات دي؟ 

 څومره اندازه حبوبات دي؟  
 روتین؟ لبنیات؟ 

 وه ٻم

MyPlate.govChoose 

 سبزي 

 ېدان

 ن ټیپرو 

 ات یلبن
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 تغذیھ لیبلونھ
د تغذیې لیبلونھ تاسو تھ وایي چې پھ خوړو کې څھ  . لري  تغدیې لیبلونھ پھ پلورنځیو کې خواړه د 

 . خواړه سالم دي او کھ نھ دا ستاسو سره مرستھ کوي، پوه شئ چې . شی دي 

 . دا د یخ شویو پاسټا لپاره تغذیوي لیبلونھ دي
 
 

 
 

 

 د خوړلو اړوند معلومات
دا ھغھ څھ نھ دي چې  . پھ دې پورې تړاو لري چې تاسو څومره خواړه خورئ   اندازه معموالد خوړلو 

 . څومره باید تاسو وخورئ

وخورئ،  )  مکروني (کھ چٻرې تاسو ټول پاسټا. وعدې شتھ دي   4کې د خوراک لپاره  لوښيپھ دې 
 . ایي وعدې ګڼل کٻږيغذ  4دا 

   کھ چٻرې تاسو د پاسټا نیمایي وخورئ، تاسو څو وعدې خوړلې دي؟  

 fda.gov: انځورونھ 

 د خدمت معلومات   ای ګ سرون

 ې انیکالور

غذایي  /سټرنټوین
 مواد 

د ورځني ارزښت سلنې لپاره چټک  
 (DV%) الرښود

  ټیټ% یا لږ 5 •

 لوړ % یا ډیر 20 •
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 کالوریانې 

  1پھ ) مکروني(پاسټا .  کالوریانې تاسو تھ پھ ګوتھ کوي چې پھ خوړو کې څومره انرژي شتون لري
 . کالوري لري  280غذایي وعده کې 

 . کالوري مصرف کړي 2000ډیری خلک باید ھره ورځ  

   کھ چٻرې تاسو ټولې پاسټا وخورئ، تاسو څومره کالوري خوړلې ده؟  
 
 
 

 مغز لرونکي مواد 
یو شمٻر یې ستاسو  .  او پروتینونھ ټول د خوړو برخې دي  کلسټرول، سودیم، کاربوھایدریټونھ غوړ، 

 . یو شمٻر یې سالم نھ دي . لپاره مناسب دي

ستاسو وجود د ورغ پاتې کٻدو لپاره  . دي مینرالونھاو  ویټامینونھ ویټامین، کلسیم، اوسپنھ او پتاشیم  Dد 
 . دوی تھ اړتیا لري

 
 

 تاسو باید څھ شی ډٻر وخورئ؟ تاسو باید څھ شی لږ وخورئ؟ 
 

 
 
 

 لږ وخورئ  ډٻر وخورئ 
 غوړ  

 کلسیم  قند    غوړ 
 اوسپنھ  پروتین  کلسټرول  

 پتاشیم  ویټامین  Dد  سودیم 
 فایبر 
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 ځوابونھ 

   د  فایبر ،D  ویټامین، کلسیم، اوسپنھ او پتاشیم ډٻر وخورئ . 

  کلسټرول، سودیم او قند لږ وخورئ غوړ ، . 
 
 

 ورځنۍ اندازه % 
غذایي وعده کې څومره مغزی    1پر بنسټ ورځنۍ اندازه تاسو تھ الرښوونھ کوي چې پھ ھره (%)  سلنې د 

 . مواد شتون لري 

 خواړه پھ زیاتھ کچھ مغزي مواد نھ لري  —او یا لھ ھغې ټیټھ اندازه یې لږ کچھ ده  5% •
 خواړه ډٻر زیات مغزي مواد لري   —او یا لھ ھغې زیاتھ اندازه یې لوړه کچھ ده   20% •

 
 

 .  ورځنۍ کچھ ھغھ اندازه پھ ګوتھ کوي چې یو شخص باید پھ یوه ورځ کې څومره وخوري

 . یو لوی سړی ډٻرې اندازې تھ اړتیا لري.  ماشوم او یا کوچني کسان لږ اندازې تھ اړتیا لري

 

 اندازه لري؟) او یا زیاتھ 20%(کوم مغز لرونکي مواد 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 اندازه لري؟ ) او یا کمھ 5%(کوم مغز لرونکي مواد 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 fda.gov:  انځورونھ
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 ځوابونھ 

 .  دا پھ اشباع شویو غوړو، سودیم او کلسیم کې پھ لوړه کچھ دي 

 . کې پھ ټیټھ کچھ دي  Dدا پھ اضافھ شوي قند او ویټامین  

 

 آیا دا خواړه سالم دي؟

 . دا اضافھ شوي قند نھ لري . دا پھ لوړه کچھ کلسیم لري : ښھ یا مناسب  •
 . دا پھ لوړه کچھ اشباع شوي غوړ او سودیم لري: بد یا نامناسب  •
 . دا خواړه سالم نھ دي ځکھ ډٻر زیات غوړ او سودیم لري •
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 د تغدیې لیبلونو تمرین : فعالیت

 : خبرې. د تغذیې دې لیبلونو تھ ځیر شئ

  پھ لوښي کې څومره غذایي وعدې شتون لري؟ 
  پھ یوه غذایي وعده کې څومره کالورۍ شتون لري؟ 
   ټیټھ کچھ شتون لري؟ پھ دې خوړو کې کوم مغز لرونکي مواد پھ لوړه او یا 
  آیا تاسو فکر کوئ چې خواړه سالم دي او کھ نھ؟ 
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 کالوریانې 
 .  کالوریو پھ شاوخوا کې مصرف کوي  2000پھ یوره ورځ کې یو شخص د 

 . ترالسھ کړئ، نو وزن بھ واخلئ کھ چٻرې تاسو ډٻره زیاتھ کالوري 

 .  کھ چٻرې تاسو د عادي حالت څخھ کمھ کالوري ترالسھ کړئ، تاسو بھ وزن لھ السھ ور کړئ

 . ډٻر زیات خوراک مھ کوئ. ځیني خواړه ډٻر زیاتھ کالوري لري 

 . تاسو کوالی شئ لھ ھغې څخھ زیات وخورئ .  ځینې خواړه ډٻره کالوري نھ لري 
 
 

 ي؟ چاکلیټي کیک او کھ بروکلي؟ څھ شی ډیره کالوري لر 
 

  
 

 ځواب
 . پھ شاوخوا کې کالوري لري  100دواړه د  . دوی یو ډول دي

 .  ھغھ سالم دي. بروکلي پھ زیاتھ کچھ فایبر، ویټامینونھ او مینرالونھ لري

 . ھغھ سالم نھ دي. کیک ډٻر قند او غوړ لري
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 څومره کالورۍ؟ : فعالیت

 . وګورئدې خوړو تھ  

 ستاسو پھ نظر دوی څومره کالوري لري؟  

 آیا تاسو فکر کوئ چې ھغھ سالم دي او کھ ناسالم؟ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 د پاسټا یو قاب . 2 یوه لویھ کولچھ .  1
 

 

 
 

 
 

 د کچالیو چیپس . 4 د چرګ سالد، لھ پوډر پرتھ . 3
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 ځوابونھ 

 پھ شاوخوا کې کالوري   600د  -یوه لویھ کولچھ  . 1

 پھ لوړه سطحھ قند او غوړ 

 پھ شاواخوا کې کالوري    300د  -د پاسټا یو قاب   . 2

 پھ لوړه کچھ سودیم، ویټامینونھ او مینرالونھ 

 پھ شاوخوا کې کالوري   250د  -د چرګ سالد، لھ پوډر پرتھ  . 3

 پھ لوړه کچھ ویټامینونھ او فایبر 

 وري  پھ شاواخو کې کال  300د  -د کچالو چیپس  . 4

 پھ لوړه سطحھ سودیم او غوړ 

 

 کھ چٻرې تاسو سالد تھ سوس، پنیر او کرتون اضافھ کړئ؟ 
 

 

 . شاوخوا کالورۍ پھ لرلو سره، پھ لوړه سطحھ سودیم او غوړ لري  700د 
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 ناسالم خواړه 
 . ناسالمو خوړو پیرل آسانھ ديپھ متحده آیالتونو کې د .  یعنې اضافھ او یا تیر وختھ خواړه ناسالم 

 ... ناسالم خواړه

 دا پھ لوړه کچھ کالوري لري  •
 دا پھ لوړه کچھ سودیم، قند او غوړ لري  •
 د ریژیمي فایبر، ویټامینونھ او مینرالونھ پھ څیر ډیر مغز لرونکي مواد نھ لري  •
 ښھ خوند کوي، مګر سالم نھ دي  •

 
 

 خبرې
  کومھ خواړه ناسالم ګڼل کٻږي؟ 
   ناسالم خواړه خوړلي دي؟ څومره وخت؟ آیا تاسو 

 
 

 لھ ناسالمو خوړو څخھ ډډه کول 
میوې،  . کړې وي، نو سالم خواړه انتخاب کړئ ناشتھ یا سھارنی کھ چٻرې تاسو  •

 . سبزیجات او وچې میوې وخورئ 
 ګرامھ قند لري   39د سوډا یو بوتل . د کوک او پیپسي پھ څیر ډٻره سوډا مھ څښئ •

 ).قاشوغو پھ اندازه 10د چای د (
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د ماشومانو لپاره ډیرې ناشتې  . لھ خپلو ماشومانو سره مرستھ وکړئ چې سالم خواړه وخوري  •

 . پھ لوړه کچھ قند او سودیم لري
 

 را نغاړل 
 خبرې
  لبندۍ کومې دي؟ د خوړو ډ 
  د تغدیې پھ لیبلونو کې کوم معلومات دي؟ 
 3  دي؟ سالم مغز لرونکي مواد کوم 
 3  مغز لرونکي مواد کوم دي چې تاسو باید ھڅھ وکړئ چې لږ یې وخورئ؟ 
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 : لوست

 خواړه او روغ ژوند 
 

 موخې
 : پھ دې لوست کې بھ تاسو

 پھ دې پوه شئ چې د روغ ژوند طرز څھ شی دی  •
 د سالمو او ناسالمو خوړو ترمنځ پھ توپیرونو باندې پوه شئ  •
 خوراک پھ اړه معلومات ولرئ د سالمو خوړو د  •
 د خوړو د الرښوود د لوستلو څرنګوالی زده کړئ  •
 پھ دې پوه شئ چې څھ ډول پھ رسټورانټ کې سالم خواړه وخورئ؟  •
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 نوې کلیمې

 معنی ګانې  کلیمې 

 یې خورئ ھغھ څھ چې تاسو   رژیم 
 ستاسو د ژوند کولو څرنګوالی د ژوند طرز 

 مساوي اندازه  پھ بیالنس یا حساب برابر 
 ستاسو د روغتیا لپاره ښھ یا مناسب  سالم 

 ستاسو د روغتیا لپاره بد یا نامناسب  ناسالم 

 غیر صحي خواړه  ناسالم خواړه 
 لري ھغھ خواړه چې ډیر کیمیاوي عناصر او مواد  پروسیس شوي خواړه 

 ھغھ خواړه چې ستاسو لپاره مناسب دي  مغز لرونکي مواد 

 خواړ څھ ډول چمتو کړو  الرښود 
 د خوړو ھغھ لٻست چې نور خواړه چمتو کوي  عناصر 

ھغھ مراحل چې تاسو تھ تشریح کوي چې څھ ډول یو کار   الرښوونې 
 ترسره کړئ 

 دا الرښود څومره خواړه چمتو کوي  لومړیتوب ور کول 

 ھغھ د پخٻدو لپاره څومره وخت تھ اړتیا لري  وخت د پخلي 
 د ھر عنصر ځومره والی  د اندازه کولو واحدونھ 

 پھ یوه رسټورانټ کې خواړه خوړل  بھر خوراک ترسره کول 

 د ھغو خوړو لٻست چې یو رسټورانټ یې چمتو کوي  مینو 
 

 
 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
  خوړلي دي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې تاسو سالم خواړه 
  آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې سالم خواړه خوړل؟ 
 تاسو پھ خپل ھٻواد کې غالباً څومره وخت وروستھ پھ رسټورانټ کې خواړه خوړل؟ 
  د متحده آیالتونو پھ پرتلھ ستاسو غذایي رژیم څھ ډول توپیر لري؟ 
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 د سالم ژوند طرز څھ شی دی؟ 
 .  تاسو او کورنۍ تھ مو روغتیا ډٻره مھمھ ده

 څھ ډول کوالی شئ پھ متحده آیالتونو کې روغ پاتې شئ؟ 

 . دلتھ ھر څھ ډٻر زیات توپیر لري

د بیلګې پھ ډول، خلک ډیری وخت پھ رسټورانټ کې ډوډۍ  
 . خوري 

وخت د ټلویزیون او کمپیوټر  دوی لږ پلی تګ کوي او ډیر 
 . پھ لیدلو تیروي 

 
 

 خالي ځایونھ ډک کړئ: فعالیت
 . د خالي ځایونو د ډکولو لپاره لھ الندې کلیمو څخھ کار واخلئ

 
 

 

 ژوند د طرز لپاره الرښوونې پھ الندې ډول دي؟  روغ د 
 

پھ کوز کې لھ ملګرو او د  . سره وخت تیر کړئ  لھ خپلې کورنۍ او ملګرو سره   . 1
 . او یا خپل ځان تھ څیرمھ د ټولنې مرکز ومومئ. کورنۍ لھ غړو سره اړیکې ونیسئ

د  . پھ خپل بڼ کې کار وکړئ. د پلي تګ لپاره والړ شئ  آرام و اوسئ   . 2
 ). ټولنیزې رسنۍ، ویډیي ګیمونھ، ټلویزیون( لیدلو وخت محدود کړئ 

خوب    ساعتونو پورې    8څخھ تر  6ھره شپھ لھ .   پھ کافي اندازه یې ترالسھ کړئ   . 3
 . لږ تر لږه یو ساعت وړاندې لھ خوب څخھ خاموش کړئ خپل . وکړئ 

ھغھ خواړه چې تاسو یې خورئ ستاسو پھ فزیکي او  .   اندازه وخورئ   متعادلھ پھ   . 4
 .  ذھني حالت باندې اغیز کوي  

 وخت  سالم  ساعتونھ  فعال

 روغتیا  خوب  ټلیفون  ریژیم 
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 پھ بیالنس برابر شوی رژیم ستاسو سره څھ ډول مرستھ کوالی شي 
 . رژیم د ناسالمو خوړو پھ پرتلھ د ډیرو سالمو خوړو رژیم درلودل دي متوازن 

 

 . سبزیجات او بشپړ حبوبات وخورئ میوې، 

ھغھ خواړه لږ وخورئ چې پھ لوړه سطحھ قند او  
 . غوړ لري 

 

 . د سالمو خوړو خوړل ډٻر مھم دي 

آیا تاسو پھ خپل اصلي ھٻواد کې ډٻرې زیاتې تازه  
 خواړه خوړلي دي؟ میوې، سبزیجات او نور سالم 

 

 .  ارزانھ دي. پیرل آسانھ دي  چمتو شویو خوړو یا فسټ فوډ او  ناسالمو پھ متحده آیالتونو کې د 

 . د ناسالمو خوړو د خوړلو پھ صورت کې پھ ډیرې آسانۍ سره وزن اخیستالی شئ 

د سالمو خوړو خوړول ستاسو سره مرستھ کوي چې ښھ احساس وکړئ او تاسو تھ ډٻره انرژي در  
 . کلھ چې تاسو ښھ احساس کوئ، نو تاسو پھ ښھ ډول فکر او کار کوالی شئ. کوي 

 . ھمداراز ھغھ ستاسو سره مرستھ کوي چې ښھ احساس او غوره خوب وکړئ
 
 

 سالم خواړه د ناسالمو خوړو پر وړاندې : فعالیت

 

 وه ٻم

MyPlate.govChoose   

 سبزي

 ېدان

 نټیپرو

 اتیلبن
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 .  پھ انځور کې د خوړو پھ اړه خبرې وکړئ . لھ یوه ملګري سره کار وکړئ

 کوم خواړه سالم دي؟ کوم خواړه سالم نھ دي؟ 
 
 

 
 
 
 
 

 سم او یا ناسم : فعالیت
 . څخھ زیاتھ ګټھ واخلئ د پروسیس شویو خوړو پھ پرتلھ لھ تازه خوړو  ناسم  / سم . 1

 . دا مناسب ده چې پھ خپلو خوړو کې ډیر مالګھ واچوئ  ناسم  / سم . 2

 . بشړ حبوبات مھ خورئ ناسم  / سم . 3

 . د سالمو خوړو خوړل ستاسو د ذھن لپاره غوره دي   ناسم / سم . 4

 . دا غوره چې وچو میو د یوې کڅوړې پھ پرتلھ یو کڅوړه چیپس وخورئ   ناسم / سم . 5
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 ځوابونھ 

 . تازه خواړه د پروسیس شویو خوړو پھ پرتلھ سالم دي. سم . 1

مالګھ کوالی شي تاسو تھ د وینې د لوړ فشار او  . تاسو باید ډیره زیاتھ مالګھ ونھ خورئ . ناسم  . 2
 . د زړه ناروغۍ پیدا کړي 

د سپینو وریجو او ډوډۍ پھ پرتلھ سبوس لرونکې ډوډۍ  . خواړه دي بشپړ حبوبات سالم . ناسم  . 3
 . او قھویي وریجې سالمې دي

 . د سالمو خوړو خوړل ستاسو د ټول بدن لپاره ښھ دي. سم . 4

ھغھ پروتین لري او تاسو تھ ډٻره انرژي در  .  وچې میوې پھ لوړه کچھ ښھ غوړ لري . ناسم  . 5
ھغھ ډٻره زیاتھ مالګھ لري او تاسو تھ ډٻره  . چیپس پھ لوړه کچھ اشباع شوي غوړ لري. کوي 

 . انرژي نھ در کوي 
 
 
 

  پھ کور کې پخلی
 . پھ کور کې د خوړو چمتول کول ارزانھ او سالم دي 

د کچالو د چیپس او کلچې پھ څیر پروسس شوي خواړه  
 . سالم نھ دي

 

مرستھ کوي چې د پیرلو لپاره  د لیبلونو لوستل ستاسو سره 
 . سالم خواړه وټاکئ 

 

 . ھغھ خواړه وپیرئ چې لږ اشباع شوي غوړ او قند ولري •
 . لھ تازه موادو سره پخلی وکړئ •
 . ھغھ پروسیس شوي خواړه مھ پیرئ چې تاسو یې مواد مھ پیژنئ  •
 . د ھغو خوړو پھ لټھ کې اوسئ چې لږ ترکیبي مواد ولري •
 . دوي پھ غوړو کې مھ سره کوئ . پاخھ کړئغوښھ او سبزیجات پھ داش کې  •

 
 

 

تاسو کوالی شئ پھ  . تاسو کوالی شئ د بزګرانو پھ مارکېټ کې تازه محصوالت ومومئ: الرښوونھ 
 . خپل بالکون او یا ګډ باغ کې لھ میوو او سبزیجاتو څخھ پالنھ وکړئ
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 د الرښود عملي کول
 

تاسو کوالی شئ پھ متحده آیالتونو کې د نویو  . تاسو تھ وایي چې خواړه څھ ډول چمتو کړئ  الرښود 
 . خوړو پخلی و آزمایئ 

تاسو د خپل ھٻواد د خوړو د چمتو کولو لپاره الرښود تھ  
 . اړتیا نھ لرئ 

متحده آیالتونو کې د خوړو د چمتو کولو لپاره  تاسو پھ 
 . الرښود تھ اړتیا لرئ

لھ لږ مالګې  . تاسو کوالی شئ الرښود نور ھم سالم کړئ 
او قند څخھ کار واخلئ او یا کوچو پھ پرتلھ لھ غوړو څخھ  

 کار واخلئ 
 
 

  : دی الرښود دا د وریجو د پخلي  

 : مواد

 ګیالس خامې وریجې   1
 ګیالسھ اوبھ  2
 د چای قاشوغھ مالګھ  1/2

 
 : الرښوونې

 . ور کړئ   تودخھاوبو او مالګې تھ  

 . کړئ اضافھوریجې 

 . کٻږدئ او تودخھ کمھ کړئ سرپوښ د لوښي 

 .) دقیقو پورې پخیږي  40-35قھویي وریجې د . (کړئ  پخېدقیقو پورې   20-15سپینې وریجې د 

 . کړئ پو او لھ قاشوغې سره یې  خاموش کړئ تودخھ 
 
 

 دقیقې 20-15 : د پخلي وخت
 وعدې  6د خوړو  : چمتو کوي
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 یو الرښود جوړ کړئ: فعالیت

 . د ھغو خوړو پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو کوالی شئ پاخھ یې کړئ

 تاسو کومو خوړو تھ اړتیا لرئ؟  . د موادو یو لٻست چمتو کړئ
 تاسو ھغھ څھ ډول چمتو کوئ؟ . وروستھ الرښوونې ولیکئ 

 
 
 

   :  د پخلي وخت     : الرښود (...) د 
 

 د خوړو وعدې   :  چمتو کوي
  : مواد

 
 
 

 

 
 

  : الرښوونې 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 خبرې
 . تشریح کړئ چې ھغھ څھ ډول چمتو کړئ.  د خپل الرښود پھ اړه یوه ملګري تھ ووایئ 
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 آیا پھ رسټورانټ کې د ھغې خوړل سالم دي؟ 
 
 

 

 
 انځور کې څھ وینئ؟تاسو پھ 

 
 

 . لھ کور بھر پھ رسټورانټ کې خواړه خوري کلھ چې خلک بوخت وي، دوی غالباً 

 .  پھ کور کې پخلی، پھ رسټورانټ کې د خوړو د خوړولو پھ پرتلھ سالم دي

 . فسټ فوډ یا چمتو شوي خواړه ډٻر ناسالم دي 

 .  دا پھ لوړه کچھ غوړ، مالګھ، قند او کالوري لري 

ھ خوند ور کولو پھ لپاره لھ کیمیاوي موادو  پھ ھغې کې د ښ

 . څخھ استفاده کٻږي

 : کلھ چې تاسو لھ کور بھر خواړه خورئ، نو د سالمو خوړو لپاره پھ الندې ډول یو شمٻر نظریات شتون لري 
 د سرې کړې غوښې پھ پرتلھ کباب شوې غوښھ غوره کړئ  •
 د سالد سپارښتنھ وکړئ، نھ د سرو کړو خوړو  •
 سوډا اوبھ وڅښئ، نھ  •

 
 

 

اړ نھ یاست چې خبل ټول  . پھ متحده آیالتونو کې رسټوراڼتونھ تاسو تھ ډیر خواړه در کوي :الرښوونھ 
خپل خدمت ګار تھ ووایئ چې اضافي خواړه لرې کړي، تر څو تاسو وکوالی شئ ھغھ . خواړه وخورئ

 . راتلونکې ورځې پھ غرمھ کې وخورئ
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Garden Fresh 

 د غرمې مینو 

 د نیم ساندیویچ پھ ګډون،  : د دې ځانګړې ورځې

 ډالر  7.95     . سالد، سوډا او شریني باب 

 
 غرمنۍ خوړولو تھ والړه  Selam: فعالیت

Selam  د غرمنۍ لپاره لھ ملګرو سره بھر والړه . 

 . دوی دواړه ھڅھ کوي چې سالم خواړه وخوري، مګر دوی ډٻر وږي ھم دي
 . پھ نوم یو رسټورانټ غوره کړ  Garden Freshدوی د 

 
 
 
 

   
 

 
   

 
 
 

  اضافي  سالد

 ډالر  3.95 د سوپ کاسھ  ډالر  4.25 شین سالد 
 ډالر  1.25 لھ کوچو سره رول  ډالر  5.75 بشپړ   -ساندویچ 
 ډالر  2.50 سره کړي ځمکني توتان  ډالر  2.75 نیم   -ساندویچ 
   دالر 6.95ساندویچ  1/2سالد او 

  شیریني باب   څښاک

 ډالر  1.50 کولچې  ډالر  1.75 سوډا
 ډالر  1.50 ایس کریم  ډالر  1.50 معدني اوبھ 

   ډالر  1.50 قھوه

 
 

 خبرې
 Selam  باید د څھ شي سفارش ور کړي؟ 
 Selam  باید د څھ شي سفارش ور کړي؟ 
  یو څو سالم انتخابونھ کوم دي؟ 
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 لھ کور څخھ بھر او یا پھ کور کې؟: فعالیت

 . پوښتنو تھ ځواب ور کړئ. د تغذیې حقایقو تھ کتنھ وکړئ
 
 

McDonald’s  پنیر لرونکی برګر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ورځنۍ اندازه  %
 

  300 کالوریانې 

  110 د غوړو کالوري 

 %18 ګرام  12 مجموعي غوړ 

 %30 ګرام  6 اشباع شوي غوړ 

  ګرام  7 قندونھ 

 %30 ګرام  15 پروټین 
 fastfoodnutrition.orgلھ 

 

 ) لھ کور څخھ (ترکي ساندویچ  
 

 ورځنۍ اندازه  %
 

  350 کالوریانې 

 %7 ګرام  4.5 مجموعي غوړ 

 %0 ګرام  0 اشباع شوي غوړ 

  ګرام  8 قندونھ 

 %30 ګرام   28.5 پروټین 
 calorieking.comلھ 
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  کوم یو پھ لوړه کچھ کالوري لري؟ 
  مجموعي غوړ ډٻر دي؟ د کوم یوه 
  د کوم یوه اشباع شوي غوړ ډٻر دي؟ 
  پھ ھرو خوړو کې څومره قند دي؟ 
  کوم یو تاسو ډٻر خوښوئ؟ 

 
 زه څومره روغ یم؟ : را نغاړل

 . وروستھ لھ یوه ملګري سره یې خبرې وکړئ . د خپل ځان لپاره پوښتنو تھ ځواب ور کړئ

 تاسو غالباً څو ځلھ چاکلٻټ او یا خواږه خورئ؟  . 1
 ) امتیاز  0(ھر ورځ   □
 ) امتیاز 1(ځلھ پورې  4-3ھر اونۍ لھ  □
 ) امتیازه 2(ځلھ پورې  2-1ھره اونۍ لھ  □
 ) امتیازه 3(ھیځکلھ  □

 
 تاسو غالباً څو ځلھ شنھ سبزیجات خورئ؟  . 2

 ) امتیازه 0(ھیځکلھ  □
 ) امتیاز 1(ځلھ پورې  2-1ھر اونۍ لھ  □
 ) امتیازه 2(ځلھ پورې  4-3ھره اونۍ لھ  □
 ) امتیاز  3(ھر ورځ   □

 
 تاسو غالباً څو ځلھ قھوه څښئ؟  . 3

 ) امتیاز 0(پیالو پورې   4-3ھره ورځ لھ  □
 ) امتیاز 1(ځلھ پورې  2-1ھر اونۍ لھ  □
 ) امتیازه 2(ځلھ پورې  2-1ھره اونۍ لھ  □
 ) امتیازه 3(ھیځکلھ  □

 ھره شپھ تاسو څو ساعتونھ خوب کوئ؟  . 4
 ) امتیاز 0(ساعتونو پورې  5-1ھره شپھ لھ  □
 ) امتیاز  1(ساعتونو څخھ زیات  12پھ یوه شپھ کې لھ  □
 ) امتیازه 2(ساعتونو پورې  6څخھ تر  5ھره شپھ لھ  □
 ) امتیازه 3(ساعتونو پورې  9-7ھره شپھ لھ  □

 
 تاسو څومره تمرین کوئ؟  . 5

 ) امتیازه 0(ھیځکلھ  □
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 ) امتیاز 1(ځلھ پورې  2-1ھره میاشت لھ  □
 ) امتیازه 2(ځلھ پورې  2-1ھره اونۍ لھ  □
 )  امتیازه 3(ځلھ  3لږ تر لږه پھ ھره اونۍ کې   □

 . الندې چارټ تھ وګورئ.  خپل امتیازات جمع کړئ 

 
  : مجموعي امتیازات

 
 ستاسو امتیازات څھ معنی لري؟ 

 
 . د روغ پاتې کٻدو لپاره خپل د ژوند طرز بدل کړئ   امتیازات  2-4

 
 . د ال زیات تمرین ھڅھ وکړئ. وکړئد خپل رژیم پھ اړه فکر    امتیازات  5-8

 
 . تاسو روغ یاست   امتیازات  9-12

 
 . تاسو د ژوند روغ طرز لرئ !  ډٻر ښھ  امتیازات  13-15

 
 

  ستاسو امتیازات څو وو؟ تاسو څومره روغ یاست؟ 

  تاسو څھ ډول کوالی شئ روغ پاتې شئ؟ 
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