ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋ ਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿੱ ਗਣਾ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਲਗਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਵੱ ਧਣ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਘੋਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼,
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱ ਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿੱ ਗਣ ਅਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ ਦਾ ਵੱ ਧਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚੋਂ
ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਉ।
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ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣਾ ਅਤੇ
ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ
ਸਰਗਰਮੀ:
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਜੇਤੂ ਸੁਮੇਲ

Canada’s Food Guide ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹ
ਇਹ ਹਨ:
•
•
•
•

ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲ
ਅੰ ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ
ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲ।

ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ‘ਚੋਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਉ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਚਾਵਲ,
ਪਾਸਤਾ, ਉਪਮਾ, ਇਡਲੀ ਆਦਿ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ
(ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ, ਜੰ ਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ), ਰੰ ਗਾਂ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱ ਖ
ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਘੱ ਟ ਖਾਉ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱ ਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜਲੇ ਬੀਆਂ ਕੇਕ,
ਪੇਸਟਰੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਾਕਲੇ ਟ, ਗਜਰੇਲਾ ਆਇਸ-ਕ੍ਰੀਮ, ਜਮਾਈ ਹੋਈ
ਡੇਜ਼ਰਟ, ਸੌਫਟ ਡ੍ਰਿੰ ਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰ ਗੀਆਂ ਆਖ
ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱ ਠਾ ਦਬਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਥੰ ਧਿਆਈ ਅਤੇ ਲੂਣ ਘੱ ਟ ਖਾਉ।

• ਘੱ ਟ ਥੰ ਧਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
• ਘੱ ਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟ, ਚਿੱ ਕਨ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
• ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਟਰ, ਫਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ।

ਸਾਬਤ ਅੰ ਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਚੰ ਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹਨ (ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)। ਡੂੰ ਘੇ ਹਰੇ ਅਤੇ
ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
lyK agly sÌy ‘qy jfrI

ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੌਨਸਨ
(Shanthi Johnson),
PhD, RD, FDC, FACSM,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ
(ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ),

Faculty of Kinesiology and Health Studies &
Research Faculty, Saskatchewan Population
Health and Evaluation Research Unit, University
of Regina, Saskatchewan.

ivhvfrk, pRmuwK Koj nqIijaF dI bËurg
lokF dI srIrk srgrmI leI vrqoN[

ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱ ਧਣਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਵਿਚ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
• 10 ਮਿੰ ਟ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ 150 ਮਿੰ ਟ ਲਈ ਦਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਐਰੋਬਿਕ)
ਕਸਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ, ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
• ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨਾ
• ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ
ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਵਜ਼ਨ ਵਲ ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੋਗ।ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਮਸ਼ਵਰੇ ਇਹ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਰੋਬਿਕ (ਦਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਚਲਣਾ, ਤਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ,
ਐਰੋਬਿਕਸ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ
ਸਕੀਇੰ ਗ। ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵ,ੇ ਪੌੜੀਆਂ
ਚੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲੋ ।
• ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ
ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਸਮੂਹ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਭਾਰ ਚੁੱ ਕਣਾ ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ
ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਅਤੇ ਦਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੁਸ਼-ਅੱ ਪ ਕਰਨਾ।
• ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਤੁਲਨ
ਵਧਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਮਿਲੇ । ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ
ਝੁਕਣਾ, ਯੋਗਾਸਨ ਅਤੇ ਤਾਈ-ਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ:
• ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਟ
ਰੋ ੀਨ ਖਾਉ।
• ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਹ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ
ਪੂਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਿਨ
ਵਿਚ 1,200 mg ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ
ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਤੋਂ 2,000 IU ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਸ੍ਤ
ਰੋ ਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ
ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ (ਸੁਰਮਈ, ਰੋਹ,ੂ ਹਿਲਸਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
• ਭਾਰ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ
ਚੁੱ ਕਣਾ।
• ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਨ।

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਪੱ ਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰ ਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਉ। ਕਿਸੇ
ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ:
• Active Aging Canada (ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਅ ਜੀਵਨ
ਕੁਲੀਸ਼ਨ): www.activeagingcanada.ca

• Eating Well with Canada’s Food Guide (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਗਾਈਡ
ਮੁਤਾਬਕ ਚੰ ਗਾ ਖਾਣਾ): www.healthcanada.gc.ca/foodguide ਜਾਂ
1-866-225-0709 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
• Canadian Physical Activity Guidelines for Older Adults – 65
Years & Older (65 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ): www.csep.ca/guidelines
• Canadian Centre for Activity and Aging (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ
ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕੇਂਦਰ): www.uwo.ca/actage
• Osteoporosis Canada (ਓਸਟੀਓਪੋਰਸਿ
ੋ ਸ ਕੈਨੇਡਾ):
www.osteoporosis.ca

• Dietitians of Canada (ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ):
www.dietitians.ca

• Silver Times: (ਸਿਲਵਰ ਟਾਈਮਜ਼):
www.silvertimes.ca

• Public Health Agency of Canada (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ
ਏਜੰ ਸੀ): http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/index-eng.php
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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