स्वास्थ्य तथा प्रौढ सेवाहरूको ला�ग �मसौर�

WIC तथा पोषण सेवाहर

1 दे �ख 5 वषर्का बच्चाहरूको ल WIC पोषण सम्बन्धीआंक
उमेर  √ मा�सक दायरा

बच्चाको ना:

1.

12-23

के तपा�को बच्चाले �वशेष सन्तु�लत आहाअपनाइहेको छ? ..............................................................
य�द छ भने, �यनीहरुमध्ये चयन गनुर् ह:

शाकाहार�

ट्युबबाट दुध खुवाउन

शद
ु ्ध शाकाहा

छ     

कम क्यालोर/तौल घटाउने
अन्:

�नम्न खानेकुराहरु मध्ये तपा�को बच्चाले कुन ? (लागू हुने सबै चयन गनुर्होस)

________________________________

फेता, ब्र, क्यामेम्ब, जस्ता नरम पनीरह

काँचो स्प्र (अल्फाल्, क्लोभ, सीमी, मुला)

पास्चराईज्ड न�गरएक(फामर् फ्) दगु ्ध उत्पादन
मा�थ उिल्ल�खत मध्यकुनैप�न होइन

के तपा�को बच्चाले �नय�मत रुपमा अखाद्य पदाथर्हरु खाने गर? .............................................................
य�द खान्छ भन, लागू हुने सबै चयन गनुर्होस्
खरानी
�गलो माटो
चरो
ु ट वा चरो
ु टका ठुटाहर

5.
6.

रङको पाप्रा

फोम रबर

माटो

एउटा सामान् �दनमा, तपा�को बच्चाले क�त पटक फलफूल खान? ...........................
एउटा सामान् �दनमा, तपा�को बच्चाले क�त पटक तरकार� खान?

...........................

तपा�को बच्चाले कस्तप्रकारको दुध �पउने गरेको? (लागू हुने सबै चयन गनुर्होस)
आमाको दध
ु

चामलको वा बदामको दध
ु

फमुर्ला(नाम)
सोया दध
ु

4 कप वा सो भन्दा बढ/धेरै पटक/�दन   

3 कप/�तन पटक/�दन

एउटा सामान्य �दनम, तपा�को बच्चाल क�त पटक जस
ु , फलफूल/खेलकुद पेयपदाथर्ह,

5 वा सोभन्दा बढ�    
5 वा सोभन्दा बढ�    

9.

4

3

2

4

3

2

दध
ु (गाईको)

[425.9]

खाद�न

1

खाद�न

1

2 कप/दई 
ु पटक/�दन    

अन् _______________

1 कप वा सो भनदा कम/एक पटक/�दन

4 वा सोभन्दा बढ�     
4 वा सोभन्दा बढ�     

......
सामान्य �दनम, तपा�को बच्चाले क�त पटक सादा पानी �पउँ? ............................

तपा�को बच्चाको पानीको स्रोत के? (लागू हुने सबै चयन गनुर्होस):
सहर/काउन्ट जल प्रणाल�            
ग्रामीण जल प्रणाल�         

बाख्राको द

ल्याक्टोज र�हत द

�नय�मत पप/सोडा र/वा कुल-एड वा चीनी �मसाइएको पानी �पउँ छ?.............................

8.

खाद�न

माड (लण्ड्वा मकैको माड)

एउटा सामान्य �दनम, तपा�को बच्चाल क�त पटक डाइट पप/सोडा र/वा कफ�/�चया �पउँ छ?
एउटा

खान्छ   

[425.1][425.8]

__________________

एउटा सामान्य �दनम, तपा�को बच्चालेक�त पटक दध �
ु पउने गरेको छ?
7.

छै न
[425.5]

नपकाइएको लन्चन मासुह, डल
े � �मट, हट डग्

ब्ल-भाइन्ड �च, श्वेत प�न, ताजा प�नर

4.

छ     

ताजा �नचोरेको फलफुल वा सब्जीको र

काँचो वा कम पकाइएको मास,ु माछा, कुखरु ाको मास,ु टक� वा अण्डाह

3.

छै न     [341-362] [425.6]

खाद्य एलज�

य�द छ भने, के यस आहारसँग सम्बिनत �च�कत्सा प्र�तबन? ..................................................................
2.

परु ा ग�रएको �म�त:

24-59

4 वा सोभन्दा बढ�     

3

2

1

3

2

1

3

2

1

खाद�न
खाद�न
खाद�न
[425.8]

नीिज इनार              

के तपा�को बच्चाल पानी बाहेक अन् कुनैप�न पेयपदाथर्हरु बच्चाले प्रयोग गन� बोतल वा �सिप्प कप बाट?

बोतलमा भ�रएको पानी
�पउँ छ

..............

�पउँ दै न

[425.3]

तपा�को बच्चाले पानी बाहेक अन्य पेय पदातर्हरू /�सिप्प कपबाट क�हले �पउँ? (लागू हुने सबै चयन गनुर्होस)
राती ओछ्यानमा     
न्यापटाइमम
भोजन र अल्पाहारको समयम
�दनभ�र बोतल वा �सिप्प कप यताउता बोक्छ  
10.

के तपा�को बच्चाले कुनै �भटा�म, ख�नज पदाथर, ज�डबट
ु � वा ज�डबट
ु �जन्य अ�त�रक्त खाद्यपदाथर् ख?
य�द खान्छ भन, लागू हुने सबै चयन गनुर्होस्

11.

बच्चाको मल्ट��भटा�मन
जडीबट
ु �जन्य सिप्लमे

..........

आइरन सिप्लमेन

छ     

छै न

[425.7][425.8]

फ्लोराइड सिप्लमेन

�भटा�मन D

एउटा सामान् �दनमा, तपा�को बच्चा क�त घण्टा िस्क्रनको अगाडी? ( टे�ल�भजन, कम्प्यु, �भ�डयो गेम, मोबाइल फोन)

अन्:

_________________

हुँदैन     1 घण्ट भन्दा क
1 घण्टा     2 घण्टा     3 घण्टा  
4 घण्टा     5 घण्टा वा सोभन्दा बढ�   
एउटा सामान् �दनमा, तपा�को बच्चाल स�कय खेलकुद/व्यायामम क�त �मनेट �बताउँ छ? (स्वा-स्वाँ गन वा प�सना आउने)
15 �मनेट भन्दा क

45 �मनेट
12.

15 �मनेट

60 �मनेट (1 घण्ट)

30 �मनेट

90 �मनेट (1 ½ घण्ट) वा बढ�

तपा�को बच्चालाई प�छल्ल12 म�हना �भत्र दन्त �च�कत्सक कहाँ ल�गए?

लागू हुँदैन

......................................................

छ

छै न

छ

छै न

के तपा�को बच्चाको दाँतमा सडन(बच्चाहरुले प्रयोग गन� बोतलको कारणले हुने दा सडन स�हत), दाँत भाँचेको, �गजाबाट रगत आउने,
दाँत नभएको र/वा दाँत न�मलेको जस्ता समस्याहरु छन् जसले गदार् चपाउन क�ठन ? ...........................................
के तपा�का बच्चले ब्रस गनर् फ्लोराइड भएको दन्त मञ्जन प्?

..................................................

गछर

अ�ात

गद� न  

[425.8]

थाहा छै न

तपा�को CPA/आहार �व� तपा�को बच्चाको खाने र ग�त�व�ध बानीहरुको बारेमा छलफल गन� छन् रथुप्रै प्रश्नहरु स

MO 580-2798 (01-14)

�शशह
ु रुक ला�ग पोषण सम्बिन आंकलन

WIC-35 Nepali

