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There are many RISK FACTORS  
associated with heart attacks and strokes. Of these risk 
factors, there are some that you can control and some 
you cannot. Risk factors you cannot control include 
gender (male), age, family history of heart disease,  and 
ethnicity (for example, South Asians). 

       The South Asian (people from India, Pakistan,  
Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal) community is the 
fastest growing community in Canada. Despite 
improvements in cardiovascular outcomes, heart 
 disease continues to be a major cause of death  
worldwide. South Asians are considered to at higher 
risk for developing heart disease as compared to other 
communities. Multiple studies of migrant South Asian 
populations have confirmed a 3- to 5-fold increase in the 
risk for myocardial infarction and cardiovascular death 
as compared with other ethnic groups.

     They’re also risk factors that you can control. By 
making changes in your lifestyle you can actually 
 reduce your risk for heart disease. Risk factors that 
you can control are : 

      Smoking -Talk to your doctor or local pharmacist    
    about different nicotine replacement products or  
    how you can get support to quit or reduce your  
    smoking. 

    Physical Inactivity - Every little bit helps. Even  
    squeezing in 10 minute walks throughout the day  
    can have great health benefits.

    Uncontrolled stress and anger - Find someone  
    you trust who you can to about your stress or an 
    ger. You can try writing your thoughts down in a  
     journal, or start doing yoga or meditation. 
    Take a free class in stress or anxiety management  
    
    High LDL cholesterol - This is the cholesterol in  
    your blood that carries fat to your arteries. It  can  
    create plaque and cause your blood vessels to  
    harden and become narrow, increasing your risk of  
    heart disease.  

    Low HDL cholesterol - This is the “healthy”  
    cholesterol that removes the “bad cholesterol” from    
    the  bloodstream.

Are you at risk

ਹਾਰਟ	ਅਟੈਕ	ਅਤੇ	ਸਟਰੋਕ	ਨਾਲ	ਸੰਬੰਕਿਤ	ਕਈ	ਖਤਰੇ	ਹੁੰ ਦੇ	ਹਨ।	
ਖਤਕਰਆਂ	ਵਾਲੀਆਂ	ਇਹਨਾਂ	ਗੱਲਾਂ	ਕਵੱਿੋਂ	ਕਈ	ਅਕਜਹੀਆਂ	ਹਨ	ਕਜਹਨਾਂ	
ਨੰੂ	ਤੁਸੀਂ	ਆਪ	ਹੀ	ਕਾਬੂ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ	ਅਤੇ	ਕਈਆਂ	ਨੰੂ	ਨਹੀਂ	ਕਰ	
ਸਕਦੇ।	ਕਜਹਨਾਂ	ਨੰੂ	ਤੁਸੀਂ	ਕਾਬੂ	ਨਹੀਂ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਉਹਨਾਂ	ਕਵੱਿ	ਤੁਹਾਡਾ	
ਮਰਦ	ਜਾਂ	ਔਰਤ	ਹੋਣਾ	ਹੈ,	ਉਮਰ,	ਪਕਰਵਾਰ	ਕਵੱਿ	ਕਕਸੇ	ਨੰੂ	ਕਦਲ	
ਦਾ	ਰੋਗ	ਹੋਣਾ,	ਕਕਸੇ	ਖਾਸ	ਭਾਈਿਾਰੇ	ਕਵੱਿ	ਪੈਦਾ	ਹੋਣਾ	(ਕਜਵੇਂ	ਸਾਊਥ	
ਏਸ਼ੀਅਨ	ਹੋਣਾ)	ਆਕਦ	ਸ਼ਾਮਲ	ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ	ਜਾਂ	ਸਾਊਥ	ਏਸ਼ੀਅਨ	(ਭਾਰਤ,	ਪਾਕਕਸਤਾਨ,	
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,	ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ,	ਨੇਪਾਲ	ਆਕਦ	ਦੇ)	ਲੋਕ	ਕੈਨੇਡਾ	ਕਵੱਿ	ਸੱਭ	ਤੋਂ	
ਵੱਿ	ਤੇਿੀ	ਨਾਲ	ਵਿ	ਰਹੇ	ਹਨ।	ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ	ਨਤੀਕਜਆਂ	ਕਵੱਿ	
ਕਬਹਤਰੀ	ਦੇ	ਬਾਵਜੂਦ	ਸੰਸਾਰ	ਭਰ	ਕਵੱਿ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗ	ਅਜੇ	ਵੀ	ਮੌਤ	
ਦਾ	ਵੱਡਾ	ਕਾਰਨ	ਬਣੇ	ਹੋਏ	ਹਨ।	ਦੂਜੇ	ਭਾਈਿਾਕਰਆਂ	ਦੇ	ਮੁਕਾਬਲੇ	
ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ	ਲੋਕ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗੀ	ਹੋ	ਸਕਣ	ਲਈ	ਵਿੇਰੇ	ਖਤਰੇ	ਹੇਠ	
ਮੰਨੇ	ਜਾਂਦੇ	ਹਨ।	ਪ੍ਰਵਾਸੀ	ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ	ਜਾਂ	ਸਾਊਥ	ਏਸ਼ੀਅਨ	ਲੋਕਾਂ	
ਦੇ	ਕਈ	ਕਈ	ਅਕਿਐਨ	ਇਹ	ਗੱਲ	ਪੁਖਤਾ	ਕਰ	ਰਹੇ	ਹਨ	ਕਕ	ਦੂਕਜਆਂ	
ਭਾਈਿਾਕਰਆਂ	ਦੇ	ਮੁਕਾਬਲੇ	ਇਹਨਾਂ	ਕਵੱਿ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਕਾਰਨ	ਮੌਤ	ਦਾ	
ਖਤਰਾ	3	ਤੋਂ	5	ਗੁਣਾ	ਕਿਆਦਾ	ਹੈ।
 
 
•	ਕਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ 
 
•	ਕਸਰਤ	ਨਾ	ਕਰਨਾ		 
 
•	ਬੇਕਾਬੂ	ਤਨਾਅਅਤੇ	ਗੁੱ ਸਾ	 
 
•	ਵੱਿ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	:	ਐਲ.ਡੀ.	ਐਲ.	 
 
•	ਘੱਟ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ:	ਐੱਿ.ਡੀ.ਐਲ.
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Are you at risk

    High blood pressure - There are many things you  
     can do to decrease your blood pressure. You can  
     limit your salt intake, get physically active and take   
     your medications as prescribed.   
     Extra weight - Especially around the  
     stomach, can increase your risk – Follow Canada’s  
     food guide to learn about portion sizes and  
     recommended foods to include in  your diet. 

     High blood sugars - Getting your fasting  blood  
     sugars or your Hgb A1C checked at your yearly  
     check-up with your family doctor. 
 
 
 
APPLE VS PEAR  
A healthy waist size for South Asain women is 80cm 
(31.5in) or less. For south Asian men it’s 90cm (35in) or 
less.
     To find your waist, feel for your hip bone on one side 
of your body. Move upwards until you can feel the bones 
of your bottom rib. Halfway between is your waist. For 
most people this is where their tummy button is. Use 
a mirror the first time to see what you’re doing, and to 
make it easier to measure.

Are you at risk

ਸੇਬ	ਦੇ	ਮਕਾਬਲੇ	ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ	
 
ਸਾਊਥ	ਏਸ਼ੀਅਨ	ਔਰਤ	ਵਾਸਤੇ	ਕਸਹਤਮੰਦ	ਕਮਰ	ਦਾ	ਸਾਈਿ	80	
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ	(31.5	ਇੰਿ)	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਮਰਦ	ਵਾਸਤੇ	ਇਹ	90	ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ	
(35	ਇੰਿ)	ਜਾਂ	ਘੱਟ	ਹੋਣਾ	ਿਾਹੀਦਾ	ਹੈ।

ਆਪਣੀ	ਕਮਰ	ਮਾਪਣ	ਲਈ	ਆਪਣੇ	ਸਰੀਰ	ਦੀ	ਵੱਖੀ	ਤੇ	ਿੂਲ੍ੇ 	ਦੀ	ਹੱਡੀ	
ਲੱਭੋ।	ਇਸ	ਦੇ	ਨਾਲ	ਨਾਲ	ਉੱਪਰ	ਨੰੂ	ਟੋਂਹਦੇ	ਜਾਓ	ਤੇ	ਸਭ	ਤੋਂ	ਹੇਠਲੀ	ਪਸਲੀ	
ਮਕਹਸੂਸ	ਕਰੋ।	ਇਸ	ਦੇ	ਅੱਿ	ਕਵੱਿ	ਤੁਹਾਡੀ	ਕਮਰ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ।	ਬਹੁਤੇ	ਲੋਕਾਂ	
ਲਈ	ਕਮਰ	ਿੁੰ ਨੀ	ਤੇ	ਹੁੰ ਦੈ	ਹੈ।	ਸ਼ੀਸ਼ੇ	ਅੱਗੇ	ਖੜ੍ੇ	ਹੋ	ਕੇ	ਵੇਖੋ	ਕਕ	ਤੁਸੀਂ	ਪਕਹਲੀ	
ਵਾਰ	ਇਹ	ਕਕਵੇਂ	ਕਰਦੇ	ਹੋ	ਅਤੇ	ਇਸ	ਨੰੂ	ਮਾਪਣਾ	ਸੌਖਾ	ਹੋਵੇਗਾ।

•	ਵੱਿ	ਬਲੱਡ	ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ	

•	ਵੱਿ	ਵਿਨ,	ਖਾਸ	ਤੌਰ	ਤੇ	ਕਿੱਡ	ਦੁਆਲੇ	ਮੋਟਾਪਾ	ਖਤਰਾ	ਵਿਾਉਂਦਾ	ਹੈ	

•	ਵੱਿ	ਬਲੱਡ	ਸ਼ੂਗਰ	–	ਆਪਣੇ	ਆਪ	ਟੈਸਟ	ਕਰੋ	ਤੇ	ਪਤਾ	ਕਰੋ	ਕਕ	ਤੁਹਾਡੀ	
ਬਲੱਡ	ਸ਼ੂਗਰ	ਕਕੰਨੀ	ਹੈ

ਇਹ	ਸਮਝਣ	ਲਈ	ਕਕ	ਇਹ	ਖਤਰੇ	ਕਕਵੇਂ	ਸਾਨੰੂ	ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ	ਕਰਦੇ	ਹਨ,	ਇਹ	
ਜਾਣਨਾ	ਿਰੂਰੀ	ਹੈ	ਕਕ	ਇਹਨਾਂ	ਦਾ	ਮਤਲਬ	ਕੀ	ਹੈ।	ਉਦਾਹਰਣ	ਲਈ,	ਜਦੋਂ	
ਅਸੀਂ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਦੀ	ਗੱਲ	ਕਰਦੇ	ਹਾਂ	ਤਾਂ	ਇਹ	ਸਾਡੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿ	ਪਾਇਆ	
ਜਾਂਦਾ	ਹੈ,	ਜਦੋਂ	ਟੈਸਟ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ	ਤਾਂ	5	ਨਤੀਜੇ	ਕਮਲਦੇ	ਹਨ।	ਇਹਨਾਂ	ਕਵੱਿ	
ਕੁੱ ਲ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ,	ਐਲ.ਡੀ.ਐਲ.,	ਐਿ.ਡੀ.ਐਲ.	ਆਕਦ	ਦੀ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਵੀ	
ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ।		
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People who are physically ACTIVE live longer, 
healthier lives. In fact, people who are not active are 
more likely to be at risk for heart disease or stroke.  
Active people are more productive, and less likely to 
have illness and injury.
    
      Being active helps you maintain a healthy weight, 
control blood pressure and cholesterol, as well as  
manage your stress. All of these are positive, healthy 
things you should try to do. 
 
      Being active doesn’t have to be hard, it should be fun! 
There are many ways to make physical activity a part 
of daily life, whether you are out and about, at home, 
school, work, or play. There is always something you 
can do to get more active. Try to look for spontaneous 
exercise opportunities, it doesn’t have to be structured 
to count.  
 
      Getting started is easier than you think. Start now, 
and start slowly. The goal is to get up to at least 30 
minutes of physical activity most days of the week. The 
good news? You don’t have to do it all at once. Try doing 
10 minutes at once a time,or multiple times throughout 
the day. 

Activity

ਕਜਹੜੇ	ਲੋਕ	ਸਰੀਰਕ	ਤੌਰ	‘ਤੇ	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਰਕਹੰਦੇ	ਹਨ,	ਉਸ	ਲੰਮੇਰਾ	
ਸਮਾਂ	ਅਤੇ	ਕਸਹਤਯਾਬੀ	ਨਾਲ	ਕਿੰਦਾ	ਰਕਹੰਦੇ	ਹਨ।	ਅਸਲ	ਕਵੱਿ,	ਕਜਹੜੇ	
ਲੋਕ	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਨਹੀਂ	ਹੁੰ ਦੇ,	ਉਹਨਾਂ	ਨੰੂ	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਲੋਕਾਂ	ਦੇ	ਮੁਕਾਬਲੇ	
ਕਦਲ	ਦੀਆਂ	ਬੀਮਾਰੀਆਂ	ਅਤੇ	ਸਟਰੋਕ	ਵਰਗੇ	ਰੋਗ	ਦਾ	ਖਤਰਾ	ਵਿੇਰੇ	ਹੁੰ ਦਾ	
ਹੈ।	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਲੋਕ	ਵਿੇਰੇ	ਉਤਪਾਦਕ	ਹੁੰ ਦੇ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਬੀਮਾਰੀ	ਤੇ	ਸੱਟ	
ਲੱਗਣ	ਆਕਦ	ਦੇ	ਖਤਕਰਆਂ	ਤੋਂ	ਵਿੇਰੇ	ਬਿੇ	ਰਕਹੰਦੇ	ਹਨ।	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	
ਹੋਣ	ਨਾਲ	ਤੁਸੀਂ	ਆਪਣਾ	ਕਸਹਤਮੰਦ	ਵਿਨ	ਰੱਖ	ਸਕਦੇ	ਹੋ,	ਬਲੱਡ	ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ	
ਅਤੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਠੀਕ	ਰੱਖ	ਸਕਦੇ	ਹੋ,	ਨਾਲ	ਹੀ,	ਆਪਣਾ	ਸਟਰੈਸ	ਜਾਂ	
ਤਨਾਅ	ਠੀਕ	ਰੱਖ	ਸਕਦੇ	ਹੋ।	ਇਹ	ਸਾਰੀਆਂ	ਗੱਲਾਂ	ਸਕਾਰਾਤਮਕ	ਹਨ	ਅਤੇ	
ਕਸਹਤਮੰਦ	ਗੱਲਾਂ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਇਹ	ਕਰਨੀਆਂ	ਿਾਹੀਦੀਆਂ	ਹਨ।

ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਹੋਣ	ਦਾ	ਮਤਲਬ	ਇਹ	ਨਹੀਂ	ਕਕ	ਬਹੁਤ	ਸਖਤ	ਕਮਹਨਤ	
ਕਰਨੀ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ,	ਇਹ	ਤਾਂ	ਮਿਾਕ	ਮਿਾਕ	ਕਵੱਿ	ਹੋ	ਸਕਦਾ	ਹੈ!	
ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਹੋਣ	ਦੇ	ਕਈ	ਿੰਗ	ਨੇ,	ਤੁਸੀਂ	ਕਕਸੇ	ਵੀ	ਸਮੇਂ	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਹੋ	
ਸਕਦੇ	ਹੋ,	ਿਾਹੇ	ਤੁਸੀਂ	ਕਕਤੇ	ਵੀ	ਹੋਵੋ,	ਘਰ	ਕਵੱਿ,	ਸਕੂਲ	ਕਵੱਿ,	ਕੰਮ	ਤੇ	ਜਾਂ	
ਖੇਡ	ਤੇ।	ਵਿੇਰੇ	ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ	ਹੋਣ	ਲਈ	ਤੁਸੀਂ	ਕੁੱ ਝ	ਵੀ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ!		

ਸ਼ੁਰੂ	ਕਰਨਾ	ਸੋਿਣ	ਨਾਲੋਂ	ਵੀ	ਸੌਖਾ	ਹੈ।	ਹੁਣੇ	ਸ਼ੁਰੂ	ਕਰੋ,	ਪਰ	ਹੌਲੀ	ਹੌਲੀ।	
ਹਫਤੇ	ਦੇ	ਲਗਪਗ	ਹਰ	ਕਦਨ	ਇਹ	ਸਰੀਰਕ	ਕਕਕਰਆ	30	ਕਮੰਟ	ਤੋਂ	ਸ਼ੁਰੂ	
ਕੀਤੀ	ਜਾ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	ਿੰਗੀ	ਗੱਲ?	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਇਹ	ਸਭ	ਇਕੋ	ਵੇਲੇ	ਸ਼ੁਰੂ	ਕਰਨ	
ਦੀ	ਵੀ	ਲੋੜ	ਨਹੀਂ	ਹੈ।	ਕਦਨ	ਭਰ	ਕਵੱਿ	10-10	ਕਮੰਟ	ਲਈ	ਵੀ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	
ਹੋ।
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Activity

Some IDEAS to try are : 
Choose something you enjoy doing – try it with a 
friend or a family member. 

Stand up while talking on the telephone. 

Take the stairs instead of the elevator escalator when 
ever you can. 

If you go to the mall, walk around it a few extra times 
for exercise. 

Dancing, such as Bhangra, is a great form of activity. 
Turn on the music and get the whole family moving. 

Keep a pair of runners in the car. Have some time 
waiting? Lace up, get out and go for a walk. 

Play catch with your kids. 

Make housework fun! Dust and vacuum to your 
 favorite tunes and throw in a dance step or two along 
the way.  
Go for a walk on your lunch break or  with your  
family after dinner

Scheduling activity into your day may help to make it 
a priority. If you have not been active, please talk to your 
physician before starting any kind of exercise program. 
If you feel short of breath, are unable to talk, feel dizzy, 
or experience discomfort in your chest, shoulders or 
arms, stop what you were doing and tell your healthcare 
provider.

10 minutes at a time is fine We know 150 minutes 
each week sounds like a lot of time, but it’s not. The 
good news is that you can spread your activity out 
during the week or even break it up into smaller chunks 
of time during the day. It’s about what works best for 
you!Aim to be physically activity at a moderate or vigor-
ous effort for at least 10 minutes at a time. 
 
Physical inactivity is one of the five leading global risk 
factors for mortality and is estimated to cause 2 million 
deaths per year. 
*Source: World Health Organization. (2009). Global health risks: Mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. Retrieved from http://www.who.int/healthinfo/global_burden_dis-
ease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf

 
 

Activity

ਕਜਸ	ਕੰਮ	ਨੰੂ	ਕਰਨ	ਕਵੱਿ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਮਿਾ	ਆਵੇ,	ਉਸ	ਦੀ	ਿੋਣ	ਕਰੋ	–	
ਪਕਰਵਾਰ	ਦੇ	ਕਕਸੇ	ਮੈਂਬਰ	ਜਾਂ	ਦੋਸਤ	ਦੀ	ਮਦਦ	ਨਾਲ	ਕੋਕਸ਼ਸ਼	ਕਰੋ 
ਖੜ੍ੇ	ਹੋ	ਕੇ	ਟੈਲੀਫੋਨ	‘ਤੇ	ਗੱਲ	ਕਰ ੋ

ਜਦੋਂ	ਵੀ	ਸੰਭਵ	ਹੋਵੇ,	ਕਲਫਟ	ਜਾਂ	ਐਸਕਾਲੇਟਰ	ਦੀ	ਮਦਦ	ਨਾ	ਲਓ,	
ਪੌੜੀਆਂ	ਿੜ੍ੋ

ਜੇ	ਕਦੀ	ਸ਼ੌਕਪੰਗ	ਮੌਲ	ਕਵੱਿ	ਜਾਓ	ਤਾਂ	ਕੁੱ ਝ	ਦੂਰ	ਤੱਕ	ਸੈਰ	ਕਰ	ਲਓ;	
ਆਪਣੀ	ਗੱਡੀ	ਥੋੜ੍ੀ	ਦੌਰੀ	‘ਤੇ	ਪਾਰਕ	ਕਰ	ਲਓ।

ਭੰਗੜਾ	ਜਾਂ	ਕੋਈ	ਕੋਈ	ਵੀ	ਡਾਂਸ	ਕਰੋ,	ਇਹ	ਵੀ	ਕਸਰਤ	ਹੈ।	ਸੰਗੀਤ	ਿਾਲੂ	
ਕਰ	ਲਓ	ਤੇ	ਪੂਰਾ	ਪਕਰਵਾਰ	ਸ਼ਾਕਮਲ	ਹੋ	ਕੇ	ਨੱਿੋ!

ਕਾਰ	ਕਵੱਿ	ਰਨਰਿ	ਦੀ	ਜੋੜੀ	ਰੱਖੋ।	ਜਦੋਂ	ਕਕਤੇ	ਇੰਤਿਾਰ	ਕਰਨਾ	ਪੈ	ਜਾਵੇ,	
ਰਨਰ	ਪਕਹਨੋ,	ਤੁਰਨ	ਲਈ	ਕਨੱਕਲ	ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ	ਬੱਕਿਆਂ	ਨਾਲ	ਛੂਹਣ-ਛਪਾਈ	ਖੇਡੋ। 
ਘਰ	ਦਾ	ਕੰਮ	ਮਿੇ	ਨਾਲ	ਕਰੋ,	ਝਾੜ-ਪੂੰ ਝ	ਅਤੇ	ਵੈਕਕਊਮ	ਆਪਣੀ	ਪਸੰਦ	
ਦਾ	ਸੰਗੀਤ	ਲਗਾ	ਕੇ	ਕਰੋ 
ਖਾਣਾ	ਖਾਣ	ਮਗਰੋਂ	ਤੁਰੇ	ਜਾਂਦੇ	ਵੀ	ਡਾਂਸ	ਦੇ	ਕਦਮ	ਪੁੱ ਟ	ਲਓ।

ਆਪਣੇ	ਕਦਨ	ਭਰ	ਦੀਆਂ	ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ	ਕਵਿ	ਕਸਰਤ	ਨੰੂ	ਸ਼ਾਕਮਲ	ਕਰ	
ਲੈਣਾ	ਵੀ	ਇਸ	ਕੰਮ	ਨੰੂ	ਆਸਾਨ	ਕਰ	ਸਕਦਾ	ਹੈ।	ਜੇ	ਤੁਸੀਂ	ਪਕਹਲਾਂ	ਕਦੀ	
ਕਸਰਤ	ਨਹੀਂ	ਕੀਤੀ	ਹੈ	ਤਾਂ	ਪਕਹਲਾਂ	ਆਪਣੇ	ਡਾਕਟਰ	ਨਾਲ	ਿਰੂਰ	ਗੱਲ	
ਕਰ	ਲਓ	ਤੇ	ਕਫਰ	ਹੀ	ਕੋਈ	ਕਸਰਤ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ	ਸ਼ੁਰੂ	ਕਰੋ।	ਜੇ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਸਾਹ	
ਿੜ੍ਣ	ਲੱਗੇ,	ਗੱਲ	ਨਾ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੋਵੇ,	ਿੱਕਰ	ਆਉਂਦੇ	ਹੋਣ,	ਛਾਤੀ,	ਮੋਕਿਆਂ	ਜਾਂ	
ਬਾਹਾਂ	ਕਵੱਿ	ਘਬਰਾਹਟ	ਉੱਠਦੀ	ਹੋਵੇ	ਤਾਂ	ਤੁਰੰਤ	ਕਸਰਤ	ਰੋਕ	ਕਦਓ	ਅਤੇ	
ਆਪਣੇ	ਕਸਹਤ	ਸੰਭਾਲ	ਪ੍ਰਦਾਤਾ	ਨਾਲ	ਗੱਲ	ਕਰੋ। 
 
ਇਕ	ਵੇਲੇ	ਦਸ	ਕਮੰਟ	ਦੀ	ਕਸਰਤ	ਕਾਫੀ	ਹੈ।
ਹਰ	ਹਫਤੇ	150	ਕਮੰਟ	ਦੀ	ਕਸਰਤ	ਸੁਣਨ	ਨੰੂ	ਕਾਫੀ	ਲੱਗਦੀ	ਹੈ,	ਪਰ	
ਅਕਜਹਾ	ਹੈ	ਨਹੀਂ।	ਿੰਗੀ	ਗੱਲ	ਇਹ	ਹੈ	ਕਕ	ਤੁਸੀਂ	ਆਪਣਾ	ਸਮਾਂ	ਹਫਤੇ	ਦੇ	
ਦੌਰਾਨ	ਵਿਾ	ਵੀ	ਸਕਦੇ	ਹੋ	ਅਤੇ	ਲੋੜ	ਅਨੁਸਾਰ	ਘਟਾ	ਵੀ	ਸਕਦੇ	ਹੋ।	ਜੋ	ਅਤੇ	
ਕਜਵੇਂ	ਤਹਾਨੰੂ	ਿੰਗਾ	ਲੱਗੇ,	ਉਸ	ਤਰ੍ਾਂ	ਕਰੋ।	ਗੱਲ	ਤਾਂ	ਇਹ	ਹੈ	ਕਕ	ਤੁਸੀਂ	ਕਕਵੇਂ	
ਵਿੀਆ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ!	ਇੱਕੋ	ਵੇਲੇ	ਘੱਟੋ	ਘੱਟ	10	ਕਮੰਟਾਂ	ਲਈ	ਹਲਕੀ	ਜਾਂ	
ਤੇਿ	ਕਸਰਤ	ਦਾ	ਟੀਿਾ	ਿਰੂਰ	ਰੱਖੋ.

ਸਰੀਰਕ	ਕਸਰਤ	ਨਾ	ਕਰਨਾ	ਦੁਨੀਆ	ਭਰ	ਕਵੱਿ	ਮੌਤ	ਦੇ	ਜਲਦੀ	ਹੋਣ	ਦੇ	
5	ਕਾਰਨਾਂ	ਕਵਿੋਂ	ਇੱਕ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਸੇ	ਕਰਕੇ	ਸੰਸਾਰ	ਭਰ	ਕਵੱਿ	20	ਲੱਖ	
ਲੋਕ	ਹਰ	ਸਾਲ	ਮੌਤ	ਦੇ	ਮੂੰ ਹ	ਕਵੱਿ	ਿਲੇ	ਜਾਂਦੇ	ਹਨ।

ਹੇਠ	ਕਲਖੀਆਂ	ਗੱਲਾਂ	ਦੀ	ਕੋਕਸ਼ਸ਼	ਕਰੋ:
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Obstructive SLEEP APNEA is when a person 
stops breathing many times during the night. Breathing 
stops because the airway collapses and stops air from 
getting into the lungs. This can cause extra sleepiness 
or feeling tired during the day. One of the most com-
mon forms of sleep disordered breathing and is sleep 
apnea.

      Each time just temporary stop in breathing  
happens, the body wakes up for a very small time. The 
person does not remember waking up. Sometimes, 
a family member is the one who notices the pause 
in breathing and then here's the gasping or choking 
sound as breathing starts again. People who often suf-
fer from sleep apnea may stop breathing over  
100 times every night.

      People with sleep apnea have a direct increased risk 
of obesity, diabetes, heart disease, and stroke.  
People with sleep apnea are also known to have a high-
er chance of traffic accidents and work injury. 

Sleep

ਨੀਂਦ	ਸੰਬੰਿੀ	ਕਬਮਾਰੀ	ਕਾਰਨ	ਸਾਹ	ਲੈਣ	ਕਵੱਿ	ਸੁੱ ਤੇ	ਕਪਆਂ	ਆਉਣ	ਵਾਲੀ	
ਰੁਕਾਵਟ	‘ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ’	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ।	ਸਾਹ	ਲੈਣ	ਵਾਲਾ	ਰਸਤਾ	ਰੁਕਾਵਟ	
ਕਾਰਨ	ਬੰਦ	ਹੋ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ	ਤੇ	ਸਾਹ	ਲੈਣ	ਦੀ	ਕਕਕਰਆ	ਰੁਕ	ਜਾਂਦੀ	ਹੈ	ਅਤੇ	
ਫੇਫਕੜਆਂ	ਤੋਂ	ਆਉਣ	ਵਾਲੀ	ਹਵਾ	ਬੰਦ	ਹੋ	ਜਾਂਦੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਕਾਰਨ	ਜਾਂ	ਤਾਂ	
ਕਦਨੇ	ਨੀਂਦ	ਆਉਂਦੀ	ਰਕਹੰਦੀ	ਹੈ	ਜਾਂ	ਸਰੀਰ	ਥਕਾਵਟ	ਨਾਲ	ਿੂਰ	ਰਕਹੰਦਾ	
ਹੈ।	ਨੀਂਦ	ਸੰਬੰਿੀ	ਰੋਗਾਂ	ਕਵੱਿੋਂ	ਇੱਕ	ਸੁੱ ਤੇ	ਹੋਇਆਂ	ਸਾਹ	ਦੀ	ਰੁਕਾਵਟ	
‘ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ’	ਅਖਵਾਉਂਦਾ	ਹੈ।

ਹਰ	ਵਾਰ	ਜਦੋਂ	ਇਹ	ਸਾਹ	(ਬਹੁਤ	ਥੋੜ੍ੀ	ਦੇਰ	ਲਈ)	ਰੁਕਦਾ	ਹੈ	ਤਾਂ	ਸਰੀਰ	
ਉੰਨੀ	ਦੇਰ	ਲਈ	ਜਾਗ	ਪੈਂਦਾ	ਹੈ।	ਕਵਅਕਤੀ	ਨੰੂ	ਪਤਾ	ਵੀ	ਨਹੀਂ	ਲੱਗਦਾ	ਜਾਂ	
ਯਾਦ	ਨਹੀਂ	ਰਕਹੰਦਾ	ਕਕ	ਉਹ	ਜਾਕਗਆ	ਸੀ।	ਕਦੀ	ਕਦੀ	ਕੋਈ	ਪਕਰਵਾਰਕ	
ਮੈਂਬਰ	ਇਹ	ਵੇਖਦਾ	ਹੈ	ਕਕ	ਸਾਹ	ਲੈਣ	ਕਵੱਿ	ਆਈ	ਰੁਕਾਵਟ	ਕਾਰਨ	ਸਾਹ	
ਸੂਕਤਆ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ	ਜਾਂ	ਹੌਕਾ	ਆਉਂਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਮੁੜ	ਸਾਹ	ਿਾਲੂ	ਹੋ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	
ਕਜਹਨਾਂ	ਲੋਕਾਂ	ਨੰੂ	ਇਹ	ਸਮੱਕਸਆ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਉਹ	ਕਈ	ਵਾਰ	ਤਾਂ	ਇੱਕ	ਇੱਕ	
ਰਾਤ	ਕਵੱਿ	100	ਤੋਂ	ਵੀ	ਵੱਿ	ਵਾਰੀ	ਸਾਹ	ਦੀ	ਰੁਕਾਵਟ	ਦੀ	ਇਹ	ਕਬਮਾਰੀ	
ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ	ਤੋਂ	ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ	ਹੁੰ ਦੇ	ਹਨ।

ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ	ਤੋਂ	ਪੀੜਤ	ਕਵਅਲਤੀਆਂ	ਨੰੂ	ਮੋਟਾਪੇ,	ਸ਼ੂਗਰ,	ਕਦਲ	
ਦੀ	ਕਬਮਾਰੀ	ਅਤੇ	ਸਟਰੋਕ	ਦਾ	ਕਸੱਿਾ	ਵੱਿ	ਖਤਰਾ	ਬਕਣਆ	ਰਕਹੰਦਾ	ਹੈ।	
ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ	ਵਾਲੇ	ਲੋਕਾਂ	ਨੰੂ	ਟ੍ਰੈਕਫਕ	ਸੰਬੰਿੀ	ਹਾਦਕਸਆਂ	ਦਾ	ਵੀ	
ਖਤਰਾ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਕੰਮ	ਉੱਤੇ	ਸੱਟ	ਲੱਗਣਾ	ਦਾ	ਵੀ।	ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ	ਕਵੱਿ	
ਖਰਾਬੀ	ਅਤੇ	ਕਡਪਰੈਸ਼ਨ	ਵਰਗੀਆਂ	ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ	ਵੀ	ਪੈਦਾ	ਹੋ	ਸਕਦੀਆਂ	
ਹਨ।
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Do you suffer from  
SLEEP APNEA?  
Answer these questions, see if you are at risk :
The Epworth sleepiness scale is used to determine the 
level of daytime sleepiness. If you score 10 or more 
on this test you should consider whether you are obtain-
ing adequate sleep, need to improve your sleep hygiene 
and or need to see a sleep specialist. These issue should 
be discussed with your doctor.

Use the following scale to choose the most appropriate 
number for each situation:
0 = would never doze or sleep 
1= slight chance of dozing or sleeping
2= moderate chance of dozing or sleeping
3= high chance of dozing or sleeping

Fill in your answers and see where you stand in the 
below situations :

Sleep

Sitting & Reading  
Watching TV  
Sitting inactive in public place  
Being a passenger in a vechile for 
an hour or more  
Lying down in the afternoon  
Sitting & Talking to someone  
Sitting quietly after lunch (no 
alcohol)  
Stopped for a few minutes in traf-
fic while driving
 
Epworth Score(add up the num-
bers) 

ਕੀ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਵੀ	ਸਲੀਪ	ਐਪਨੀਆ	ਹੈ?	ਇਹ	ਜਾਣਨ	ਲਈ	ਕਕ	ਕਕਤੇ	ਤੁਸੀਂ	
ਵੀ	ਖਤਰੇ	ਹੇਠ	ਤਾਂ	ਨਹੀਂ,	ਹੇਠ	ਕਲਖੇ	ਸਵਾਲਾਂ	ਦੇ	ਜਵਾਬ	ਕਦਓ:

ਐਪਵਰਥ	ਸਲੀਪੀਨੈੱਸ	ਇਕ	ਮਾਪਕ	ਯੰਤਰ	ਹੈ	ਕਜਸ	ਰਾਹੀਂ	ਇਹ	ਪਤਾ	
ਲੱਗਦਾ	ਹੈ	ਕਕ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਕਦਨੇ	ਕਕੰਨੀ	ਨੀਂਦ	ਆਉਂਦੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਟੈਸਟ	ਕਵੱਿ	
ਜੇ	ਤੁਸੀਂ	10	ਅੰਕ	ਜਾਂ	ਵੱਿ	ਹਾਸਲ	ਕਰਦੇ	ਹੋ	ਤਾਂ	ਇਸ	ਦਾ	ਮਤਲਬ	ਹੈ	ਕਕ	
ਤੁਹਾਨੰੂ	ਠੀਕ	ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	ਨੀਂਦ	ਆਉਂਦੀ	ਹੈ,	ਜਾਂ	ਤੁਹਾਨੰੂ	ਡਾਕਟਰ	ਨੰੂ	
ਕਮਲ	ਕੇ	ਆਪਣੀ	ਨੀਂਦ	ਵਿਾਉਣ	ਸੰਬੰਿੀ	ਿਰੂਰਤ	ਹੈ	ਜਾਂ	ਨੀਂਦ	ਮਾਕਹਰ	
ਡਾਕਟਰ	ਦੀ	ਸਲਾਹ	ਿਰੂਰੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਮਸਲਾ	ਡਾਕਟਰ	ਨਾਲ	ਕਮਲ	ਕੇ	ਹੱਲ	
ਕੀਤਾ	ਜਾਣਾ	ਿਾਹੀਦਾ	ਹੈ।

ਹਰ	ਸਕਥਤੀ	ਲਈ	ਿੁਕਵਾਂ	ਨੰਬਰ	ਤੁਹਾਡੀ	ਹਾਲਤ	ਦੱਸੇਗਾ:
0:	ਕੋਈ	ਨੀਂਦ	ਨਹੀਂ	ਆਉਂਦੀ
1:	ਨੀਂਦ	ਲੈਣ	ਜਾਂ	ਊੰਘਣ	ਦਾ	ਥੋੜ੍ਾ	ਿਾਂਸ	ਹੈ
2:	ਸਿਾਰਨ	ਨੀਂਦ
3:	ਗੂੜ੍ੀ	ਨੀਂਦ	ਦਾ	ਿਾਂਸ

ਆਪਣਾ	ਜਵਾਬ	ਭਰੋ	ਤੇ	ਦੇਖੋ	ਕਕ	ਤੁਸੀਂ	ਕਕੱਥੇ	ਹੋ.

0       1        2        3
0       1        2        3

0       1        2        3
0       1        2        3

0       1        2        3

0       1        2        3
0       1        2        3

0       1        2        3
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TRANS FAT can be found naturally in small 
amounts in some foods, such as dairy and beef products. 
Man-made trans fats can increase your LDL cholesterol 
(bad) and decrease HDL cholesterol (good). Most trans 
fats are MAN MADE from vegetable oils, and are the 
worst fats for your heart. Trans fats are associated with 
increased risk of coronary heart disease, heart attacks 
and strokes. They are known by many different names, 
such as hydrogenated fats, shortening, partially  
hydrogenated, and can also be found in crisco, dalda 
oils and desi ghee. Trans-fat are found in All deep fried 
foods, fast foods, many baked goods [donuts, muffins, 
cake rus, cookies] , and snack foods. Many hydrogenated 
margarines also have a high percentage of trans fat.

       Trans fatty acids or trans fats are made when liq-
uid oils, such as canola, sunflower, corn, and soybean are 
turned into solid fats. This is done by a process called 
hydrogenation, by which vegetable oils are converted 
to solid fats simply by adding hydrogen atoms. Deep fat 
frying can also create some trans fat, if oils are not used 
properly. For example, when oils are heated over and 
over and reused, there is a chemical change happen-
ing - turning these healthy vegetable oils to unhealthy, 
harmful fats, and the oils break down. 

      Every oil has a smoke point. A smoke is the 
 temperature an oil can handle before it begins to break 
down and burn. When the oil reaches its smoke point, 
there is smoke, an unpleasant odour and a burnt, bitter 
flavour. The smoke point is when oils become harmful. 
Oil that is reused, will have a lower smoke point,  
because it has already started to breakdown from  
previous uses. The oil being reused is one of the main 
reasons why eating deep fried foods outside the home is 
not suggested.  

Understanding fats

ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈ	
ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈ	ਕੁਦਰਤੀ	ਤੌਰ	ਤੇ	ਕੁੱ ਝ	ਭੋਜਨਾਂ	ਕਵੱਿ	ਥੋੜ੍ੀ	ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	
ਪਾਈ	ਜਾਂਦੀ	ਹੈ	ਕਜਵੇਂ	ਡੇਅਰੀ	ਅਤੇ	ਬੀਫ	ਪਦਾਰਥਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ	ਕਵੱਿ।	ਮਨੱੁਖ	
ਵਲੋਂ	ਬਣਾਈ	ਗਈ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈ	ਤੁਹਾਡੇ	ਸਰੀਰ	ਦੇ	ਬੁਰੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	
ਕਵੱਿ	ਵਾਿਾ	ਕਰ	ਸਕਦੀ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਿੰਗੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਨੰੂ	ਘਟਾ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	
ਮਨੱੁਖ	ਵੱਲੋਂ	ਬਣਾਈਆਂ	ਗਈਆਂ	ਬਹੁਤੀਆਂ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਸਬਿੀਆਂ	
ਦੇ	ਤੇਲਾਂ	ਤੋਂ	ਆਉਂਦੀਆਂ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਕਦਲ	ਵਾਸਤੇ	ਬਹੁਤ	ਖਤਰਨਾਕ	ਹਨ।	
ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਕਦਲ	ਦੀਆਂ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	ਕਵੱਿ	ਵਾਿਾ	ਕਰਨ	ਦਾ	
ਖਤਰਾ	ਬਣਦੀਆਂ	ਹਨ	ਕਜਵੇਂ	ਹਾਰਟ	ਅਟੈਕ	ਜਾਂ	ਸਟਰੋਕ।	ਇਹਨਾਂ	ਦੇ	ਕਈ	
ਨਾਮ	ਹੋ	ਸਕਦੇ	ਹਨ	ਕਜਵੇਂ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ	ਫੈਟ,	ਸ਼ੌਰਟਕਨੰਗ,	ਪਾਰਸ਼ਲੀ	
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ	ਅਤੇ	ਇਹ	ਕਕ੍ਰਸਕੋ,	ਡਾਲਡਾ	ਅਤੇ	ਦੇਸੀ	ਕਘਓ	ਕਵੱਿ	ਵੀ	
ਕਮਲਦੀਆਂ	ਹਨ।	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂਸਾਰੇ	ਤਲੇ	ਹੋਏ	ਪਦਾਰਥਾਂ	(ਫਾਸਟ	
ਫੂਡ,	ਕਈ	ਪਕਾਏ	ਹੋਏ	ਭੋਜਨਾਂ	ਕਜਵੇਂ	ਡੋਨਟ,	ਮਕਫਨ,	ਕੇਕ	ਰਸ,	ਕਬਸਕੁਟ)	
ਕਵੱਿ	ਅਤੇ	ਸਨੈਕ	ਪਦਾਰਥਾਂ	ਕਵੱਿ	ਹੁੰ ਦੀਆਂ	ਹਨ।	ਕਈ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ	
ਮਾਰਜਰੀਨਾਂ	ਕਵੱਿ	ਵੀ	ਬਹੁਤ	ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਹੁੰ ਦੀਆਂ	
ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈ	ਵਾਲੇ	ਐਕਸਡ	ਜਾਂ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਤਰਲ	ਤੇਲ	
ਬਣਾਉਣ	ਵੇਲੇ	ਬਣਦੀਆਂ	ਹਨ	ਕਜਵੇਂ	ਕੈਨੋਲਾ	ਤੇਲ,	ਸੂਰਜਮੁਖੀ	ਤੇਲ,	
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਤੇਲ	ਆਕਦ	ਬਣਾਉਣ	ਵੇਲੇ	ਇਹਨਾਂ	ਨੰੂ	ਠੋਸ	ਰੂਪ	ਕਵੱਿ	
ਬਦਕਲਆ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	ਇਹ	ਇੱਕ	ਅਕਜਹੀ	ਕਵਿੀ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਕਜਸ	ਨੰੂ	
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ	ਕਕਹਾ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ	ਕਜਸ	ਰਾਹੀਂ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਣ	ਅਣੂੰਆਂ	ਨੰੂ	
ਕਮਲਾ	ਕੇ	ਇਹਨਾਂ	ਤੇਲਾਂ	ਨੰੂ	ਠੋਸ	ਰੂਪ	ਕਦੱਤਾ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	ਕਕਸੇ	ਤੇਲ	ਨੰੂ	ਬਹੁਤ	
ਕਿਆਦਾ	ਗਰਮ	ਕਰਨ	ਅਤੇ	ਤਲ਼ਣ	ਉੱਤੇ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਬਣਦੀਆਂ	
ਹਨ।	ਜਦੋਂ	ਇਹਨਾਂ	ਨੰੂ	ਸਹੀ	ਿੰਗ	ਨਾਲ	ਇਸਤੇਮਾਲ	ਨਹੀਂ	ਕੀਤਾ	ਜਾਂਦਾ	ਤਾਂ	
ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਆਪਣੇ	ਆਪ	ਬਣਦੀਆਂ	ਹਨ।	ਉਦਾਹਰਣ	ਵਜੋਂ	ਕਕਸੇ	
ਤੇਲ	ਨੰੂ	ਵਾਰ	ਵਾਰ	ਗਰਮ	ਕਰਨ	ਅਤੇ	ਉਸ	ਨੰੂ	ਵਾਰ	ਵਾਰ	ਵਰਤਣ	ਨਾਲ	
ਉਸ	ਕਵੱਿ	ਰਸਾਇਣਕ	ਤਬਦੀਲੀ	ਆਉਣ	ਲੱਗਦੀ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਸਬਿੀਆਂ	ਤੋਂ	
ਬਣੇ	ਇਹ	ਤੇਲ	ਕਸਹਤ	ਲਈ	ਖਤਰਨਾਕ	ਹੋ	ਜਾਂਦੇ	ਹਨ।

ਹਰ	ਇਕ	ਤੇਲ	ਦਾ	ਗਰਮ	ਹੋਣ	ਦਾ	ਇਕ	ਕਬੰਦੂ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਇਕ	ਖਾਸ	ਕਬੰਦੂ	
ਅਤੇ	ਤਾਪਮਾਨ	‘ਤੇ	ਜਾ	ਕੇ	ਤੇਲ	ਦੇ	ਤੱਤ	ਟੁੱ ਟ	ਕੇ	ਸੜਣ	ਲੱਗਦੇ	ਹਨ।	ਜਦੋਂ	
ਤਲ	ਇਸ	ਕਬੰਦੂ	ਤੇ	ਪੁੱ ਜ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ,	ਇਸ	ਕਵੱਿੋਂ	ਿੂੰਆਂ	ਕਨੱਕਲਣ	ਲੱਗਦਾ	ਹੈ,	
ਭੈੜੀ	ਕਜਹੀ	ਸੜੀ	ਹੋਈ	ਤੇ	ਕੌੜੀ	ਮਕਹਕ	ਆਉਣ	ਲੱਗਦੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਕਬੰਦੂ	ਤੇ	
ਤੇਲ	ਖਤਰਨਾਕ	ਹੋ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	ਕਜਹੜਾ	ਤੇਲ	ਵਾਰ	ਵਾਰ	ਵਰਕਤਆ	ਜਾਂਦਾ	
ਹੈ,	ਉਸ	ਦਾ	ਿੂੰ ਏ	ਂਵਾਲਾ	ਪੁਆਇੰਟ	ਜਾਂ	ਕਬੰਦੂ	ਘੱਟ	ਹੁੰ ਦਾ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ	ਕਕਉਂਕਕ	
ਇਹ	ਪਕਹਲਾਂ	ਹੀ	ਗਰਮ	ਹੋ	ਕੇ	ਟੁੱ ਟ	ਿੁੱ ਕਕਆ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਇਸੇ	ਕਰਕੇ	ਵਾਰ	
ਵਾਰ	ਗਰਮ	ਕੀਤੇ	ਹੋਏ	ਤੇਲ	ਕਵਿ	ਤਲੀਆਂ	ਹੋਈਆਂ	ਵਸਤਾਂ	ਨੰੂ	ਘਰੋਂ	ਬਾਹਰ	
ਖਾਣ	ਤੋਂ	ਮਨਾਹੀ	ਕੀਤੀ	ਜਾਂਦੀ	ਹੈ।
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Understanding fats

What  
CAN YOU DO? 
Avoid deep fried foods when eating outside of your 
home (Samosa,pakora,fish Pakora, Jalebi, Boondi, 
French Fries, Potato Chips, Tortilla Chips, Microwave 
and flavoured popcorn).  

Limit fast foods particularly those that are breaded. 
Frozen breaded foods such as chicken fingers, chicken 
nuggets, and fish sticks are pre-fried.  

Watch for snack foods that may have words in the in-
gredients that mean trans fats. 

When out at family functions, receptions, weddings, 
choose fresh fruit for dessert. Avoid desserts such as 
ladoo, jalebi, and gulab jamun,as these all are deep fried.

Understanding fats

• CPAP and BiPAP Therapy
• Level 3 Sleep Studies (no charge)
• Pulmonary Function Testing (PFT) 
• Pulmonary Consultations 
• Home Oxygen Assessments
• 24 Hour Holter Monitoring/Blood Pressure Monitoring

Airdrie
T:  403-948-4459 
F: 403-945-2546

Calgary
T:  403-235-4109 
F: 403-235-4147

Red Deer
T:  403-342-0494 
F: 403-343-0304

 
 
ਤੁਸੀਂ	ਕੀ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ?

ਘਰੋਂ	ਬਾਹਰ	ਖਾਣ	ਸਮੇਂ	ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ	ਤਲੇ	ਹੋਏ	ਪਦਾਰਥ	ਖਾਣ	ਤੋਂ	
ਬਿੋ	(ਸਮੋਸੇ,	ਪਕੌੜੇ,	ਜਲੇਬੀ,	ਬੂੰ ਦੀ,	ਫ੍ਰੈਂਿ	ਫ੍ਰਾਈਿ,	ਆਲੂ	ਕਿਪਸ,	
ਟੌਰਕਟਲਾ	ਕਿਪਸ,	ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ	ਅਤੇ	ਫਲੇਵਰਡ	ਪੌਪਕੌਰਨ	ਆਕਦ)। 

ਕਟੱਕੀਆਂ	ਵਾਲੇ	ਫਾਸਟ	ਫੂਡ	ਸੀਕਮਤ	ਕਰੋ।	ਫ੍ਰੀਿ	ਕੀਤੇ	ਹੋਏ	ਇਹ	
ਭੋਜਨ	ਜਾਂ	ਕਟੱਕੀਆਂ	ਕਜਵੇਂ	ਕਿਕਨ	ਕਫੰਗਰਿ,	ਕਿਕਨ	ਨੱਗੇਟਸ,	ਕਫਸ਼	
ਸਕਟਕਸ	ਪਕਹਲਾਂ	ਹੀ	ਤਲੇ	ਹੋਏ	ਹੁੰ ਦੇ	ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ	ਸਨੈਕਸ	ਕਵਿਲੇ	ਪਦਾਰਥਾਂ	ਉੱਤੇ	ਨਿਰ	ਮਾਰ	ਲਓ	ਕਜਹਨਾਂ	
ਕਵੱਿ	ਕਲਕਖਆ	ਹੋਵੇ	‘ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ’

ਪਕਰਵਾਰਕ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ	ਤੇ	ਬਾਹਰ	ਜਾਣ	ਸਮੇਂ,	ਕਰਸੈਪਸ਼ਨ,	ਕਵਆਹ-
ਸ਼ਾਦੀਆਂ	ਆਕਦ	ਦੇ	ਮੌਕੇ	ਤੇ	ਕਮੱਠਾ	ਖਾਣ	ਲਈ	ਫ਼ਲਾਂ	ਦੀ	ਿੋਣ	ਕਰੋ।	
ਲੱਡੂ,	ਜਲੇਬੀਆਂ,	ਗੁਲਾਬ	ਜਾਮਣਾਂ	ਦੀ	ਵਰਤੋਂ	ਤੋਂ	ਪਰਹੇਿ	ਕਰੋ	ਕਕਉਂ	
ਜੋ	ਇਹ	ਗਕਹਰੇ	ਤਲੇ	ਹੋਏ	ਹੁੰ ਦੇ	ਹਨ।
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Do not hesitate to ask for your naan, or roti to be un-
buttered. Often restaurants use desi ghee or margarine 
instead of butter on naans/rotis. 

When choosing a margarine, look for the words non-hy-
drogenated. When buying peanut butter, choose the 
NATURAL peanut butter with the ONLY ingredient  listed 
as peanuts. No other oil should be in the peanut butter. 
 
Avoid hot beverages such as hot Chocolates, lattes that 
are made from powdered ingredients. Nondairy coffee 
creamer also may contain partially hydrogenated vege-
table oils. 

Most cakes, cookies, pie crusts and crackers contain 
shortening, which is usually made from partially hydro-
genated vegetable oil. Ready-made cake icing is another 
source of trans fat.

Understanding fats

ਆਪਣੇ	ਲਈ	ਨਾਨ	ਜਾਂ	ਰੋਟੀ	ਬਗੈਰ	ਿੋਪੜੀ	ਲਓ।	ਨਾਨ/ਰੋਟੀਆ	ਤੇ	
ਿੋਪੜਣ	ਲਈ	ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ	ਤੇ	ਮੱਖਣ	ਦੀ	ਥਾਂ	ਮਾਰਜਕਰਨ	ਜਾਂ	ਦੇਸੀ	
ਕਘਓ	ਵਰਕਤਆ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ। 

ਜੇ	ਮਾਰਜਕਰਨ	ਲੈਣੀ	ਹੋਵੇ	ਤਾਂ	‘ਨੌਨ-ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ’	ਕਲਕਖਆ	ਪੜ੍ੋ।	
ਮੂੰ ਗਫਲੀ	ਮੱਖਣ	(ਪੀਨੱਟ	ਬਟਰ)	ਲੈਣਾ	ਹੋਵੇ	ਤਾਂ	ਕਸਰਫ	‘ਨੈਿੁਰਲ’	
ਕਲਖੇ	ਵਾਲਾ	ਹੀ	ਲਓ।	ਇਸ	ਕਵੱਿ	ਕੋਈ	ਹੋਰ	ਤੇਲ	ਕਮਕਸ	ਨਾ	ਕੀਤਾ	
ਹੋਵੇ।

ਗਰਮ	ਪੀਣ	ਵਾਲੇ	ਕਈ	ਪਦਾਰਥ	ਕਜਵੇਂ	ਹੌਟ	ਿੌਕਲੇਟ,	ਲਾਟੇ	ਆਕਦ	
ਪੀਸੀਆਂ	ਿੀਿਾਂ	ਤੋਂ	ਬਣਦੇ	ਹਨ।	ਇਹਨਾਂ	ਤੋਂ	ਬਿੋ।	ਨੌਨ	ਡੇਅਰੀ	ਕੌਫੀ	
ਕ੍ਰੀਮਰ	ਆਕਦ	ਕਵੱਿ	ਕੁੱ ਝ	ਮਾਤਰਾ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ	ਸਬਿੀਆਂ	ਦੇ	ਤੇਲ	
ਪਾਈ	ਹੋ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ	ਕੇਕ,	ਕਬਸਕੁਟ	ਜਾਂ	ਕੁਕੀਿ,	ਪਾਈ	ਕ੍ਰਸਟ	ਅਤੇ	ਕ੍ਰੈਕਰਿ	
ਕਵੱਿ	ਸ਼ੌਰਟਕਨੰਗ	ਵਰਤੀ	ਹੋਈ	ਹੋ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	ਇਹ	ਵੀ	ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ	
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਕਟਡ	ਸਬਿੀਆਂ	ਦੇ	ਤੇਲਾਂ	ਤੋਂ	ਬਣੀ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ।	ਰੈਡੀਮੇਡ	ਕੇਕ	
ਆਈਕਸੰਗ	ਵੀ	ਟ੍ਰਾਂਸ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਦਾ	ਸਰੋਤ	ਹੋ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	
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Fat is important for our overall health. Some fats are 
important to keep our heart healthy while others should 
be limited.  

SATURATED FAT 
Saturated fat raises total blood cholesterol levels and 
LDL cholesterol levels, which can increase your risk of 
cardiovascular disease. Saturated fat may also increase 
your risk of type 2 diabetes. 

       This type of fat in naturally found in foods from ani-
mal sources, such as red meat, poultry and full-fat dairy 
products. It is found in foods such as butter, whole milk, 
ice cream, desi ghee, yogurt, cheese, paneer. Saturated 
fat is also found in meat : for example the skin on the 
chicken, kebabs, the white marbling in beef or pork, or 
the white strips when you eat a piece of bacon. Plant 
sources of saturated fat palm, coconut oil, coconut, and 
creamed coconut.

Understanding fats

ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ	ਜਾਂ	ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ

ਸਾਡੀ	ਸਮੁੱ ਿੀ	ਕਸਹਤ	ਲਈ	ਕਿਕਨਾਈ	ਿਰੂਰੀ	ਹੈ।	ਕਿਕਨਾਈ	ਦੀ	
ਬਦਨਾਮੀ	ਬਹੁਤ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਪਰ	ਸਾਰੀਆਂ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਇੱਕੋ	ਿੰਗ	ਨਾਲ	
ਨਹੀਂ	ਬਣਦੀਆਂ।	ਕਈ	ਕਿਕਨਾਈਆਂ	ਸਾਡੇ	ਕਦਲ	ਦੀ	ਤੰਦਰੁਸਤੀ	ਲਈ	
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ	ਹੁੰ ਦੀਆਂ	ਹਨ	ਜਦੋਂ	ਕਕ	ਕਈ	ਹੋਰ	ਸੀਕਮਤ	ਹੁੰ ਦੀਆਂ	ਹਨ।

ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ	ਜਾਂ	ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ	ਖੂਨ	ਕਵਿਲੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਅਤੇ	
ਐਲ.ਡੀ.ਐਲ.	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਦੇ	ਪੱਿਰ	ਨੰੂ	ਵਿਾ	ਕਦੰਦੀ	ਹੈ	ਕਜਸ	ਨਾਲ	ਕਦਲ	
ਦੀਆਂ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	ਦਾ	ਖਤਰਾ	ਵਿ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਨਾਲ	ਟਾਈਪ-2	ਦੀ	
ਸ਼ੂਗਰ	ਹੋਣ	ਦਾ	ਖਤਰਾ	ਵੀ	ਵਿ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।

ਇਸ	ਤਰ੍ਾਂ	ਦੀ	ਕਿਕਨਾਈ	ਜਾਨਵਰਾਂ	ਤੋਂ	ਪ੍ਰਾਪਤ	ਭੋਜਨ	ਕਵੱਿ	ਕੁਦਰਤੀ	ਹੀ	
ਵੱਿ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਕਜਵੇਂ	ਰੈਡ	(ਲਾਲ)	ਮੀਟ,	ਪੋਲਟਰੀ,	ਪੂਰੀ	ਫੈਟ	ਵਾਲਾ	ਦੁੱ ਿ	
ਜਾਂ	ਇਸ	ਤੋਂ	ਬਣੇ	ਪਦਾਰਥ।	ਇਹ	ਮੱਖਣ,	ਹੋਲ	ਕਮਲਕ,	ਆਈਸ	ਕ੍ਰੀਮ,	ਦੇਸੀ	
ਕਘਓ,	ਦਹੀਂ,	ਪਨੀਰ,	ਆਕਦ	ਕਵੱਿ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਕਕਉਂਕਕ	ਇਹ	ਸਾਰੇ	ਜਾਨਵਰਾਂ	
ਤੋਂ	ਕਮਲਣ	ਵਾਲੇ	ਪਦਾਰਥ	–ਦੁੱ ਿ-	ਤੋਂ	ਬਣਦੇ	ਹਨ।		ਸੈਿੁਰੇਕਟਡ/ਬਹੁਤ	
ਕਿਆਦਾ/ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ	ਮੀਟ	ਕਵੱਿ	ਵੀ	ਬਹੁਤ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ	ਕਜਵੇਂ	ਕਿਕਨ	
ਦੀ	ਿਮੜੀ,	ਕਬਾਬ,	ਬੀਫ	ਜਾਂ	ਪੋਰਕ	(ਗਾਂ	ਜਾਂ	ਸੂਰ	ਦਾ	ਮੀਟ)	ਕਵਿਲਾ	
ਸਫੇਦ	ਮਾਰਬਕਲੰਗ	ਜਾਂ	ਬੇਕਨ	ਕਵਿਲੀ	ਸਫੇਦ	ਪੱਟੀ	ਆਕਦ	ਕਵੱਿ।	ਪੌਕਦਆਂ	
ਤੋਂ	ਪ੍ਰਾਪਤ	ਹੋਣ	ਵਾਲੀ	ਸੈਿੁਰੇਕਟਡ/ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ/ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ	
ਪਾਮ,	ਨਾਰੀਅਲ	ਅਤੇ	ਕ੍ਰੀਮ	ਵਾਲੇ	ਕੋਕੋਨਟ	(ਨਾਰੀਅਲ)	ਕਵੱਿ	ਵੀ	ਹੁੰ ਦੀ	
ਹੈ।
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How can you reduce your  
SATURATED FAT  
intake?
Try these simple steps: 

Choose low-fat milk more often, 
such as skim, 1% or 2% 

When choosing yogurt look for 
something made with less than 2% 
MF 

If making dahi, samiah, or kheer at 
home, use skim or 1% milk 

When choosing cheese, look for a 
lower fat cheese. Less 20% MF 

Trim visible fat from meat before cooking. Skin chicken 
before cooking. 

Brown meat in a non-stick pan, drain extra fat first and 
then add the “turka”. 
 
Mutton and lamb can be high in saturated fat, so use 
lean, trimmed cuts. Remove any oil that you see on top 
of the curry.  

Use a good quality non-stick frying pan for “turka”. Mea-
sure the oil with a spoon instead of pouring it. 

Avoid adding boondhi, or pakoris to raita or kadhi.For 
raita try grated cucumber, or a tomato/onion mixture. 
For Kadhi try cauliflower, potatoes and spinach.  

Sweets, or “Mithai” such as milk cake, ladoos, parsad, 
barfi, gajrela, halva and rasgoolas etc. are made with 
butter, ghee, whole and condensed milk. Save these for 
special occasions and have small quantities. 

Understanding fats

ਤੁਸੀਂ	ਸੈਿੁਰੇਕਟਡ/ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ/ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ	ਦੀ	ਮਤਰਾ	ਕਕਵੇਂ	
ਘੱਟ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ?

ਹੇਠ	ਕਲਖੇ	ਕਦਮ	ਿੁੱ ਕੋ:

ਘੱਟ	ਫੈਟ	ਵਾਲਾ	ਦੁੱ ਿ	ਲਓ	ਕਜਵੇਂ	ਸਕਕਮ,	1%	ਜਾਂ	2%

2%	ਤੋਂ	ਘੱਟ	ਐਮ	ਐਫ	ਵਾਲਾ	ਦਹੀਂ	ਲਓ

ਜੇ	ਦਹੀਂ	ਜਮਾਉਣਾ	ਹੋਵੇ,	ਸੇਵੀਂਆਂ	ਜਾਂ	ਖੀਰ	ਘਰੇ	ਬਣਾਉਣੀ	ਹੋਵੇ,	ਤਾਂ	
ਸਕਕਮ	ਜਾਂ	1%	ਦੁੱ ਿ	ਵਰਤੋ

ਪਨੀਰ	ਘੱਟ	ਫੈਟ	ਵਾਲਾ	ਿੁਣੋ,	20%	ਤੋਂ	ਘੱਟ	ਐਮ	ਐਫ	ਵਾਲਾ

ਮੀਟ	ਪਕਾਉਣ	ਤੋਂ	ਪਕਹਲਾਂ	ਉਸ	ਦੀ	ਕਿਕਾਨਈ	ਲਾਹ	ਲਓ।	ਕਿਕਨ	ਦੀ	
ਸਕਕਨ	ਵੀ	ਹਟਾ	ਲਓ।

ਮੀਟ	ਨੰੂ	ਨਾਨ-ਸਕਟਕ	ਬਰਤਨ	ਕਵੱਿ	ਹਲਕਾ	ਭੂਰਾ	ਕਰ	ਲਓ,	ਪਕਹਲਾਂ	
ਵਾਿੂ	ਕਿਕਨਾਈ	ਕੱਿ	ਕਦਓ	ਕਫਰ	ਤੜਕਾ	ਲਗਾਓ

ਮਟਨ	ਅਤੇ	ਲੈਂਬ	ਕਵੱਿ	ਬਹੁਤ	ਕਿਕਨਾਈ	ਹੋ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਲਈ	
ਪਤਲੇ	ਤੇ	ਕੱਟੇ	ਹੋਏ	ਟੁਕੜੇ	ਇਸਤੇਮਾਲ	ਕਰੋ।	ਤਰੀ	ਦੇ	ਉੱਪਰ	ਤੈਰ	ਰਹੀ	
ਸਾਰੀ	ਕਿਕਨਾਈ	ਲਾਹ	ਕਦਓ।

ਤੜਕੇ	ਵਾਸਤੇ	ਿੰਗੀ	ਕੁਆਕਲਟੀ	ਵਾਲਾ	ਨਾਨ	ਸਕਟਕ	ਬਰਤਨ	ਵਰਤੋ।	
ਿਮਕਿਆ	ਨਾਲ	ਮਾਪ	ਕੇ	ਤੇਲ	ਪਾਓ,	ਅੰਦਾਿੇ	ਨਾਲ	ਨਹੀਂ।

ਰਾਇਤਾ	ਜਾਂ	ਕੜ੍ੀ	ਬਣਾਉਣ	ਲਈ	ਵਾਿੂ	ਬੂੰ ਦੀ/ਪਕੌੜੀਆਂ	ਦੀ	ਵਰਤੋਂ	ਨਾ	
ਕਰੋ।	ਰਾਇਤੇ	ਲਈ	ਖੀਰਾ	ਕੱਦੂਕੱਸ	ਕਰੋ	ਜਾਂ	ਕਪਆਿ/ਟਮਾਟਰ	ਬਾਰੀਕ	
ਕੱਟ	ਕੇ	ਕਮਕਸ	ਕਰ	ਲਓ।	ਕੜ੍ੀ	ਵਾਸਤੇ	ਫੁੱ ਲ	ਗੋਭੀ,	ਆਲੂ	ਤੇ	ਪਾਲਕ	
ਵਰਤੋ।
 
ਕਮਲਕ	ਕੇਕ,	ਲੱਡੂ,	ਪ੍ਰਸਾਦ,	ਬਰਫੀ,	ਗਜਰੇਲਾ,	ਹਲਵਾ,	ਰਸਗੁੱ ਲਾ	
ਆਕਦ	ਕਮਕਠਆਈਆਂ	ਮੱਖਣ,	ਕਘਓ	ਤੇ	ਕੜ੍ੇ	ਹੋਏ	ਦੁੱ ਿ	(ਖੋਇਆ)	ਤੋਂ	
ਬਣਦੀਆਂ	ਹਨ।	ਇਹਨਾਂ	ਨੰੂ	ਕਸਰਫ	ਖਾਸ	ਮੌਕਕਆਂ	ਲਈ	ਤੇ	ਬਹੁਤ	ਥੋੜ੍ੀ	
ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	ਵਰਤੋ।
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How does Saturated Fat affect  
CHOLESTEROL? 
The screening test that is usually performed is a blood 
test called a lipid profile. The lipoprotein  
profile includes:
  
Total cholesterol -  a measure of the total amount of 
cholesterol in your blood, including low-density lipo-
protein (LDL) cholesterol and high-density lipoprotein 
(HDL) cholesterol.
   
LDL (Bad Cholesterol) - can build up on the walls of 
your arteries and increase your chances of getting heart 
disease, by blocking the arteries.  The lower your LDL 
cholesterol number, the lower your risk.
 
HDL (Good Cholesterol) - a higher number means 
lower risk. Protects against heart disease by taking the 
“bad” cholesterol out of your blood and keeping it from 
building up in your arteries.
 
Triglycerides - fats carried in the blood from the food 
we eat. High triglyceride levels can increase risk of 
heart disease. Excess calories, alcohol, or sugar in the 
body are converted into triglycerides.

Understanding fats

ਸੈਿੁਰੇਕਟਡ/ਬਹੁਤ	ਕਿਆਦਾ/ਗੜੁੱ ਿ	ਕਿਕਨਾਈ	ਦਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	
ਤੇ	ਕੀ	ਅਸਰ	ਪੈਂਦਾ	ਹੈ?	
 
ਖੂਨ	ਦਾ	ਟੈਸਟ	ਕਜਸ	ਨੰੂ	ਕਲਕਪਡ	ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ	ਕਕਹੰਦੇ	ਹਨ,	ਕਰਵਾਇਆ	
ਜਾਂਦਾ	ਹੈ,	ਇਸ	ਕਵੱਿ	ਸ਼ਾਕਮਲ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ:
 
ਟੋਟਲ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	-	ਤੁਹਾਡੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿ	ਕਕੰਨਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਹੈ,	ਿੰਗਾ	
ਤੇ	ਬੁਰਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਕਕੰਨਾ	ਹੈ।	 
 
ਬੁਰਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	-	ਖੂਨ	ਦੀਆਂ	ਨਾੜਾਂ	ਦੇ	ਅੰਦਰਲੇ	ਪਾਸੇ	ਕਿਪਕ	ਕੇ	
ਰੁਕਾਵਟ	ਪੈਦਾ	ਕਰ	ਕੇ	ਕਦਲ	ਦੀਆਂ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	ਦਾ	ਕਾਰਨ	ਬਣਦਾ	ਹੈ	
।	ਕਜੰਨਾ	ਇਹ	ਘੱਟ	ਹੋਵੇਗਾ,	ਖਤਰਾ	ਵੀ	ਉਤਨਾ	ਹੀ	ਘੱਟ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	 
 
ਿੰਗਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	-	ਕਜੰਨਾ	ਕਿਆਦਾ	ਹੋਵੇਗਾ,	ਖਤਰਾ	ਉਤਨਾ	ਹੀ	ਘੱਟ	
ਹੋਵੇਗਾ।	ਇਹ	ਤਹਾਡੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿੋਂ	ਬੁਰਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਕਖਿ੍	ਕੇ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	
ਤੋਂ	ਬਿਾਉਂਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਨਾੜੀਆਂ	ਦੇ	ਅੰਦਰ	ਬੁਰੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਨੰੂ	ਜਮ੍ਾ	ਨਹੀਂ	
ਹੋਣ	ਕਦੰਦਾ। 
 
ਕਟ੍ਰਗਕਲਸਰਾਈਡਿ	-	ਕਜਹੜਾ	ਭੋਜਨ	ਅਸੀਂ	ਖਾਂਦੇ	ਹਾਂ	ਉਸ	ਕਵੱਿੋਂ	ਆਉਣ	
ਵਾਲੀ	ਕਿਕਨਾਈ	ਸਾਡੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿ	ਕਮਲ	ਜਾਂਦੀ	ਹੈ,	ਉਸ	ਨੰੂ	ਕਕਹੰਦੇ	ਹਨ।	
ਇਹ	ਕਜੰਨੀ	ਕਿਆਦਾ	ਹੋਵੇਗੀ,	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਦਾ	ਖਤਰਾ	ਉਤਨਾ	ਹੀ	
ਕਿਆਦਾ	ਹੋਵੇਗਾ।	ਵੱਿ	ਕੈਲੋਰੀਆਂ,	ਅਲਕੋਹਲ	ਜਾਂ	ਖੰਡ	ਸਾਡੇ	ਸਰੀਰ	ਕਵੱਿ	
ਜਾ	ਕੇ	ਕਟ੍ਰਗਕਲਸਰਾਈਡਿ	ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ	ਹਨ।
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Include monounsaturated and polyunsaturated fats 
every day. These are good fats. They are found in 
olive oil, canola oil, nuts seeds avocados walnuts, al-
monds and non-hydrogenated margarine. Within these 
unsaturated fat there is a very important fact called 

OMEGA 3 fats. 

      Omega-3 fats are called essential fatty acids. Our 
bodies need them. South Asians often have high tri-
glycerides (a form of cholesterol), as well as a high rate 
of death from heart attacks. Fortunately, omega-3 fatty 
acids found in fish may help reduce triglycerides and 
decrease the risk of death from a heart attack. Omega-3 
fatty acids are healthy oils found in fish. 

Understanding fats

There two main types of Omega-3 :  
 
Choosing healthy fats such as monounsaturated and 
polyunsaturated fats should be included everyday.These 
are good fats. They are found in olive oil, canola oil, nuts, 
seeds, avocados, walnuts, almonds and non-hydrogenat-
ed margarine. Within these unsaturated fats there is a 
very important healthy fat called Omega-3 fats.  

Omega-3 fats are called essential fatty acids because 
our bodies cannot make them on our own - they must 
be obtained through what we eat. South Asians often 
have high triglycerides (a form of cholesterol), as well 
as a high rate of death from heart attacks. Fortunately, 
Omega-3 fatty acids found in fish and other foods may 
help reduce triglycerides and decrease the risk of death 
from a heart attack 
 
      There two main types: DHA and EPA. Both DHA & 
EPA, are found in fish, and have shown to lower tri-
glyceride levels . Alpha-linolenic acid ( ALA) is another 
type of Omega-3 found most in plant foods, such as in 
flaxseed, canola oil, walnuts, soybeans and green leafy 
vegetables such as spinach. You get the most heart 
benefits by eating Omega-3 fatty acids from both fish 
and plant sources. 
 
      Increasing the omega-3 fat intake is important, but 
not always easy. Living in landlocked Alberta, fish is not 
a staple part of the diet here. Remember, that the DHA/
EPA form is better absorbed than ALA, so be sure to 
include these in your diet. 
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Understanding fats

Aim to eat fish at least 2 times a week. Fatty fish such 
as salmon, mackeral, sardines, herring are high in 
omega 3 fats. Fish Pakoras are not a good choice  
Try grilling the fish, or making a curry with it.  
Sprinkle ground flaxseed in to the foods you eat. Try 
in your dhal, yogurt, cereal, soup or sabji. 

Use flaxseed oil in place of butter or desi ghee. 

Enjoy unsalted nuts [walnuts, peanuts, cashews, al-
monds] every day. Although not have good fats, they 
are high in fat. Limit to 1/4 cup  a day.   
Add a nutty flavor to salad, yogurt, or morning muesli 
with walnuts or flaxseed. A small handful of either 
will up your omega-3 intake.  
Try omega-3 fortified eggs instead of regular eggs. 

Look for breads and pasta with added Omega 3. 

Vegetables, especially green leafy ones, are rich in 
ALA. These vegetables also have fiber and other nu-
trients, as well as omega-3s: brussels sprouts, kale, 
mint, parsley, spinach. 

Oils can be a good source of ALA omega-3s, too, in-
cluding: canola oil, flaxseed oil, mustard oil, soybean 
oil and walnut oil. 

The Ronald McDonald Care Mobile™

will be in your community
offering your family a variety of

FREE HEALTH SERVICES!

Oral Health Screenings & Fluoride Varnishes for kids under 5
Nutrition Assessments  •  Health Promotion & Education 

Health Screenings  •  Influenza Vaccinations
Connecting you with a family doctor in your community

Schedule info: 
403-240-3000 ext.156
www.mosaicpcn.ca
Health program info: 
403-250-5059

A group of family physicians 
in partnership with Alberta 
Health Services to provide 
health care, through a multi-
disciplinary team, to north-
east and southeast Calgary.

www.mosaicpcn.ca
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Health eating

Fiber is the part of plant food that is not digested. 
There are two types of fiber: soluble fiber and insoluble 
fiber. Both these types of fiber are very important to our 
health, digestive tract and bodies. You must eat a vari-
ety of foods to get both types of fiber. An adult requires 
about 25 to 35 g of fiber per day. Getting fiber into your 
diet can be easy if you make the right choices. 
 
      Insoluble fiber is like a potscrubber. It helps to 
clean your intestine from the inside and prevents consti-
pation and may help reduce your risk of colon cancer. 
Insoluble fiber, which does not dissolve in water, adds 
bulk to the material moving through your digestive 
system and is good at relieving constipation. It’s found 
in whole wheat, nuts and many vegetables. 

What  is fiber, & Why is it Important? 
ਫਾਈਬਰ	ਉੱਤੇ	ਕਿਆਨ	ਦੇਣਾ

ਫਾਈਬਰ	ਕੀ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਹ	ਕਕਉਂ	ਿਰੂਰੀ	ਹੈ?	ਪਲਾਂਟ	ਫੂਡ	ਜਾਂ	ਸਾਡੇ	ਭੋਜਨ	
ਦਾ	ਉਹ	ਕਹੱਸਾ	ਕਜਹੜਾ	ਹਿਮ	ਨਹੀਂ	ਹੋ	ਸਕਦਾ,	ਫਾਈਬਰ	ਅਖਵਾਉਂਦਾ	
ਹੈ।	ਫਾਈਬਰ	ਦੋ	ਤਰ੍ਾਂ	ਦਾ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ:	ਘੁਲ਼ਣਸ਼ੀਲ	ਅਤੇ	ਅਘੁਲ਼ਣਸ਼ੀਲ।	
ਸਾਡੀ	ਤੰਦਰੁਸਤੀ,	ਪਾਿਣ	ਪ੍ਰਣਾਲੀ	ਅਤੇ	ਸਰੀਰ	ਲਈ	ਇਹ	ਦੋਵੇਂ	ਤਰ੍ਾਂ	ਦੇ	
ਫਾਈਬਰ	ਬਹੁਤ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ	ਹਨ।	ਤੁਹਾਨੰੂ	ੲਹਨਾਂ	ਦੁਹਾਂ	ਦੀ	ਪ੍ਰਾਪਤੀ	
ਲਈ	ਵੱਖੋ	ਵੱਖਰੀ	ਕਕਸਮ	ਦੇ	ਭੋਜਨ	ਖਾਣੇ	ਿਾਹੀਦੇ	ਹਨ।	ਇਕ	ਬਾਲਗ	
ਕਵਅਕਤੀ	ਲਈ	25	ਤੋਂ	35	ਗ੍ਰਾਮ	ਫਾਈਬਰ	ਹਰ	ਰੋਿ	ਿਰੂਰੀ	ਹੈ।	ਜੇ	ਤੁਸੀਂ	
ਠੀਕ	ਿੋਣ	ਕਰੋ	ਤਾਂ	ਆਪਣੀ	ਖੁਰਾਕ	ਤੋਂ	ਫਾਈਬਰ	ਹਾਸਲ	ਕਰਨਾ	ਆਸਾਨ	
ਹੋ	ਸਕਦਾ	ਹੈ। 

ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	ਫਾਈਬਰ	ਭਾਂਡੇ	ਸਾਫ	ਕਰਨ	ਵਾਲੀ	ਜਾਲੀ	ਦੇ	ਗੁੱ ਛੇ	ਵਾਂਗ	ਹੁੰ ਦਾ	
ਹੈ।	ਇਹ	ਤੁਹਾਡੀਆਂ	ਅੰਤੜੀਆਂ	ਨੰੂ	ਅੰਦਰੋਂ	ਸਾਫ	ਕਰਨ	ਕਵੱਿ	ਮਦਦ	ਕਰਦਾ	
ਹੈ	ਅਤੇ	ਕਬਿ	ਹੋਣ	ਤੋਂ	ਰੋਕਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਸ	ਨਾਲ	ਕੋਲਨ	ਕੈਂਸਰ	ਹੋਣ	ਦਾ	
ਖਤਰਾ	ਘੱਟ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਪਾਣੀ	ਕਵੱਿ	ਨਾ	ਘੁਲਣ	ਵਾਲਾ	ਇਹ	ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	
ਫਾਈਬਰ	ਤੁਹਾਡੀ	ਪਾਿਣ	ਪ੍ਰਣਾਲੀ	ਕਵੱਿੋਂ	ਗੁਿਰਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਕਬਿ	ਦੂਰ	
ਕਰਨ	ਕਵੱਿ	ਮਦਦਗ਼ਾਰ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਇਹ	ਹੋਲ਼ਵੀਟ,	ਮੇਕਵਆਂ	ਅਤੇ	ਕਈ	
ਸਬਿੀਆਂ	ਕਵੱਿ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।
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Soluble fiber can help your heart by reducing 
the amount of LDL cholesterol (also know as “bad” cho-
lesterol) in your blood. Research shows that increasing 
the amount of soluble fiber in your diet may lower your 
risk of developing heart disease. Soluble fiber, dissolves 
in water, and forms a gel-like substance. It acts like a 
cholesterol “sponge” by soaking up cholesterol rich bile-
salts in the small intestine. It then gets rid of these salts 
along with waste from the body. This process has many 
benefits for the body.  For example, it not only removes 
harmful cholesterol from your body, but also stops those 
bile acids from being “recycled” back to the liver. There-
fore, the liver must now pull more LDL from the blood-
stream to produce new bile acids, further lowering bad 
(LDL) cholesterol. At least 5 to 10 grams of your total 
daily fiber intake should consist of soluble fiber.

SOLUBLE  FIBER  CAN ALSO LOWER  TRIGL-
CERIDES (fats in the blood that contribute to heart 
disease), may also help reduce blood pressure, and 
benefit people at risk for diabetes by regulating 
blood sugar. And, that’s not all! The latest research 
shows that certain forms of soluble fiber may en-
hance the body’s immune function

Less bad cholesterol  
floating around in your  

bloodstream 
 = 

Less LDL that can be  
collected on the walls of the 

arteries 
 =  

Decrease in the risk of heart 
attack and stroke

Health eating

ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	ਫਾਈਬਰ	ਤੁਹਾਡੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿੋਂ	ਐਲ.ਡੀ.ਐਲ.	ਜਾਂ	ਗੰਦੇ	
ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਨੰੂ	ਬਾਹਰ	ਕੱਿ	ਕੇ	ਕਦਲ	ਦੀ	ਕਸਹਤ	ਠੀਕ	ਰੱਖਣ	ਕਵੱਿ	ਮਦਦ	
ਕਰਦਾ	ਹੈ।	ਖੋਜ	ਦੱਸਦੀ	ਹੈ	ਕਕ	ਜੇ	ਤੁਸੀਂ	ਆਪਣੀ	ਖੁਰਾਕ	ਕਵੱਿ	ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	
ਫਾਈਬਰ	ਵਿਾਉਂਦੇ	ਹੋ	ਤਾਂ	ਕਦਲ	ਦੀਆਂ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	ਦਾ	ਖਤਰਾ	ਘਟਦਾ	ਹੈ।	
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	ਫਾਈਬਰ	ਪਾਣੀ	ਕਵੱਿ	ਘੁਲ਼ਣ	ਵਾਲਾ	ਜੈੱਲ	ਵਰਗਾ	ਪਦਾਰਥ	
ਹੈ।	ਛੋਟੀ	ਅੰਤੜੀ	ਕਵੱਿ	ਜਾ	ਕੇ	ਇਹ	ਹਿਮ	ਕਰਨ	ਵਾਲੇ	ਪੀਲੇ-ਹਰੇ	ਰੰਗ	ਦੇ	
ਅਮਲੀ	ਮਾਦੇ	ਨੰੂ	ਸੋਖ	ਜਾਂ	ਿੂਸ	ਕੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਸਪੰਜ	ਵਾਂਗ	ਕੰਮ	ਕਰਦਾ	
ਹੈ।	ਕਫਰ	ਇਹ	ਅਮਲੀ	ਮਾਦੇ	ਨੰੂ	ਫੋਕਟ	ਪਦਾਰਥਾਂ	ਦੇ	ਨਾਲ	ਮਲ	(ਟੱਟੀ)	
ਰਾਹੀਂ	ਬਾਹਰ	ਕੱਿ	ਕਦੰਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਕਵਿੀ	ਦੇ	ਕਈ	ਸਰੀਰ	ਨੰੂ	ਕਈ	ਲਾਭ	
ਕਮਲਦੇ	ਹਨ।	ਉਦਾਹਰਣ	ਵਜੋਂ,	ਇਹ	ਨਾ	ਕਸਰਫ	ਖ਼ਤਰਨਾਕ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	
ਹੀ	ਸਾਡੇ	ਸਰੀਰ	ਕਵੱਿੋਂ	ਬਾਹਰ	ਕੱਿਦਾ	ਹੈ	ਸਗੋਂ	ਸਰੀਰ	ਕਵੱਿ	ਤੇਿਾਬੀ	ਮਾਦੇ	
ਨੰੂ	ਵੀ	ਮੁੜ	ਮੁੜ	ਪੈਦਾ	ਹੋਣ	ਤੋਂ	ਰੋਕਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਲਈ,	ਸਾਡਾ	ਕਲਵਰ,	ਖੂਨ	
ਕਵੱਿੋਂ	ਗੰਦੇ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਨੰੂ	ਕਖੱਿ੍	ਕੇ	ਨਵੇਂ	ਤੇਿਾਬੀ	ਮਾਦੇ	ਬਣਾਉਂਦਾ	ਹੈ	
ਅਤੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿ	ਗਿਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	ਘਟਦਾ	ਹੈ।	ਘੱਟੋ	ਘੱਟ	5	ਤੋਂ	10	ਗ੍ਰਾਮ	
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	ਫਾਈਬਰ	ਰੋਿਾਨਾ	ਖੁਰਾਕ	ਕਵੱਿ	ਸ਼ਾਕਮਲ	ਕਰਨਾ	ਿਾਹੀਦਾ	ਹੈ।

ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ	ਫਾਈਬਰ	ਕਟ੍ਰਗਕਲਕਸਰਾਈਡਿ	(ਕਦਲ	ਦੀਆਂ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	
ਪੈਦਾ	ਕਰਨ	ਵਾਲੇ	ਕਿਕਨਾਈ	ਪਦਾਰਥ)	ਨੰੂ	ਘਟਾਉਂਦਾ	ਹੈ।	ਬਲੱਡ	ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ	
ਘਟਾਉਣ	ਕਵਿ	ਮਦਦ	ਕਰਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਸ਼ੂਗਰ	ਰੋਗ	ਦੇ	ਖਤਰੇ	ਵਾਲੇ	ਲੋਕਾਂ	
ਦੀ	ਬਲੱਡ	ਸ਼ੂਗਰ	

ਨਾੜੀਆਂ	ਕਵੱਿ		ਿੱਲ	ਰਹੇ	ਖੂਨ	ਕਵੱਿ	
ਘੱਟ	ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	ਗੰਦਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	

=  
ਅੰਤੜੀਆਂ	ਦੈ	ਅੰਦਰ	ਗੰਦਾ	ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ	

ਘੱਟ	ਇਕੱਠਾ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹ ੈ
= 

	ਕਦਲ	ਅਤੇ	ਸਟਰੋਕ	ਦੇ	ਅਟੈਕ	ਦੇ	
ਖਤਰੇ	ਨੰੂ	ਘਟਾਉਂਦਾ	ਹੈ	
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Choose high-fiber foods more often. 
These would include whole wheat bread, whole wheat 
flour (atta), Brown rice, oatmeal, beans (rajmah, cholay/
chana, lobia etc), psyllium (isabgol), fruits, vegetables 
and cold cereals (4 g of fiber or more per serving).

Eat your fruit, don’t drink it! 
It is better to choose a whole fruit, rather than the juice. 
The whole fruit is higher in fiber and lower in sugar. All 
drinks count and can add extra calories leading to extra 
weight. These include juice, pop, specialty coffees and 
alcoholic drinks

Health eating

ਆਪਣਾ	ਫਲ	ਖਾਓ,	ਪੀਓ	ਨਾ!													
ਜੂਸ	ਪੀਣ	ਨਾਲੋਂ	ਪੂਰਾ	ਫ਼ਲ	ਖਾਣਾ	ਵਿੇਰੇ	ਿੰਗਾ	ਹੈ।	ਪੂਰੇ	ਫ਼ਲ	ਕਵੱਿ	
ਫਾਈਬਰ	ਕਿਆਦਾ	ਅਤੇ	ਸ਼ੂਗਰ	ਘੱਟ	ਹੁੰ ਦੀ	ਹੈ।	ਪੀਣ	ਵਾਲੇ	ਸਾਰੇ	ਪਦਾਰਥ	
ਵਾਿੂ	ਕੈਲੋਰੀਆਂ	ਕਦੰਦੇ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਇਸ	ਨਾਲ	ਵਿਨ	ਵਿਦਾ	ਹੈ।	ਇਹਨਾਂ	
ਕਵੱਿ	ਜੂਸ,	ਪੌਪ,	ਸਪੈਸ਼ੈਕਲਟੀ	ਕੌਫੀ	ਅਤੇ	ਅਲਕੋਹਲ	ਵਾਲੇ	ਪਦਾਰਥ	
ਸ਼ਾਮਲ	ਹਨ।

ਅਕਸਰ	ਕਿਆਦਾ	ਫਾਈਬਰ	ਵਾਲਾ	ਭੋਜਨ	ਿੁਣੋ।	ਇਸ	ਕਵੱਿ	ਹੋਲ਼ਵੀਟ੍	
ਆਟਾ,	ਬ੍ਰਾਊਨ	(ਭੂਰੇ	ਰੰਗ	ਦੇ)	ਿੌਲ਼,	ਓਟਮੀਲ,	ਰਾਜਮਾਂਹ/ਕਿੱਟੇ-ਕਾਲੇ	
ਛੋਲੇ,	ਲੋਬੀਆ	ਆਕਦ,	ਈਸਬਗੋਲ,	ਫਲ਼,	ਸਬਿੀਆਂ,	ਠੰਡੇ	ਕਸਰੀਅਲ	ਕਵਿੋਂ	
ਿੋਣ	ਕਰੋ।	

DO YOU WANT TO START A CAREER 
AS A MECHANIC OR WELDER? 

If you are  18 - 30 years old and unemployed, 
call Motive-Action Training at 403 287 3132  
to learn more about their free program.  
There may also be funding to help cover your 
living costs.

Jobs opportunities are provided for graduates. 
Check www.motiveaction.com. 

Funding is provided by the 
Province of Alberta.
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Spirituality and prayer- Some people may find 
strength in their personal values and beliefs. These can 
help connect to your inner self and the world, helping 
you feel part of a greater whole. 

Meditation- Spending even a few minutes in medita-
tion can help you feel calm. This simple and inexpen-
sive technique can be practiced by anyone and doesn’t 
require any special type of equipment. Some common 
forms of meditation are to breathe deeply, read a man-
tra or pray. 
 
Family- Spending time with family can help relieve 
stress. It allows us to focus time and enjoy the ones we 
love.  .

In small amounts stress is good for us. Stress can 
motivate us and push us to reach our potential. Stress is 
very individual and what you find stressful may not be 
stressful for someone else. Because stress is so individu-
al we each need to find our own way to cope. 
 
Here are some ideas that may work:

1/4 AD

Body & Mind

ਤਨਾਅ	ਘਟਾਓ

ਥੋੜਾ	ਤਨਾਅ	ਸਾਡੇ	ਵਾਸਤੇ	ਿੰਗਾ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਨਾਲ	ਸਾਨੰੂ	ਕੰਮ	ਕਰਨ	
ਦੀ	ਪ੍ਰੇਰਣਾ	ਕਮਲਦੀ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਅਸੀਂ	ਪੂਰੀ	ਤਾਕਤ	ਲਗਾ	ਕੇ	ਕੰਮ	ਕਰਨ	
ਲੱਗਦੇ	ਹਾਂ।	ਹਰ	ਕਵਅਕਤੀ	ਲਈ	ਇਸ	ਦਾ	ਵੱਖਰਾ	ਰੂਪ	ਹੋ	ਸਕਦਾ	ਹੈ।	
ਕਕਸੇ	ਲਈ	ਤਨਾਅ	ਿੰਗਾ	ਅਤੇ	ਕਕਸੇ	ਲਈ	ਬੁਰਾ	ਹੋ	ਸਕਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਲਈ	
ਇਸ	ਨਾਲ	ਤਾਲਮੇਲ	ਬਣਾਉਣਾ	ਿਰੂਰੀ	ਹੋ	ਜਾਂਦਾ	ਹੈ।	ਹੇਠਾਂ	ਕੁੱ ਝ	ਕਵਿਾਰ	
ਹਨ	ਕਜਹੜੇ	ਸਾਡੇ	ਕੰਮ	ਆ	ਸਕਦੇ	ਹਨ:		

ਅਕਿਆਤਮ	ਅਤੇ	ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:	ਕੁੱ ਝ	ਲੋਕ	ਆਪਣੇ	ਅਕੀਕਦਆਂ,	ਆਸਥਾ	
ਜਾਂ	ਕਵਸ਼ਵਾਸ	ਕਰਨ	ਦੇ	ਅਨੁਸਾਰ	ਆਪਣੀਆਂ	ਕਦਰਾਂ	ਅਨੁਸਾਰ	ਇਸ	
ਕਵੱਿ	ਤਾਕਤ	ਲੱਭ	ਲੈਂਦੇ	ਹਨ।	ਇਹਨਾਂ	ਨਾਲ	ਤੁਸੀਂ	ਆਪਣੇ	ਆਪ	ਨਾਲ	
ਅਤੇ	ਸੰਸਾਰ	ਨਾਲ	ਸੰਪਰਕ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ	ਅਤੇ	ਤੁਸੀਂ	ਖੁਦ	ਨੰੂ	ਸਮੁੱ ਿੀ	
ਕਾਇਨਾਤ	ਦਾ	ਕਹੱਸਾ	ਮਕਹਸੂਸ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ।	
 
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ	ਜਾਂ	ਸਮਾਿੀ:	ਕੁੱ ਝ	ਕਮੰਟਾਂ	ਦੀ	ਸਮਾਿੀ	ਜਾਂ	ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ	ਤੁਹਾਨੰੂ	
ਸ਼ਾਂਤ	ਕਰ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	ਕੋਈ	ਵੀ	ਇਸ	ਨੰੂ	ਕਰ	ਸਕਦਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਹ	ਸਭ	
ਤੋਂ	ਸਸਤੀ	ਤੇ	ਸਾਦੀ	ਤਕਨੀਕ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਸ	ਵਾਸਤੇ	ਕੋਈ	ਸਾਿ-ਸਾਮਾਨ	
ਵੀ	ਨਹੀਂ	ਿਾਹੀਦਾ।	ਸਮਾਿੀ	ਦੀਆਂ	ਕੁਝ	ਸਿਾਰਨ	ਕਵਿੀਆਂ	ਕਵੱਿ	ਲੰਬੇ-
ਗਕਹਰੇ	ਸਾਹ	ਲੈਣੇ,	ਮੰਤਰ	ਪੜ੍ਣੇ	ਅਤੇ	ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ	ਕਰਨਾ	ਸ਼ਾਮਲ	ਹੋ	
ਸਕਦਾ	ਹੈ।

ਪਕਰਵਾਰ:	ਪਕਰਵਾਰ	ਨਾਲ	ਸਮਾਂ	ਕਬਤਾਉਣਾ	ਵੀ	ਤਨਾਅਨੰੂ	ਘੱਟ	ਕਰ	
ਸਕਦਾ	ਹੈ।	ਇਸ	ਨਾਲ	ਅਸੀਂ	ਸਮੇਂ	ਤੇ	ਕਿਆਨ	ਕੇਂਦਕਰਤ	ਕਰਕੇ	ਆਪਣੇ	
ਕਪਆਕਰਆਂ	ਨਾਲ	ਮਿੇ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹਾਂ।TOGETHER, RAISING 

HEALTHIER GENERATIONS 
IN CALGARY AND BEYOND.
Supporting you, your family and 
communities to get more active and 
healthy everywhere - at
home, school, work and play.

vivo.ca
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Laughter and Humour- These can strengthen your 
immune system, boost your energy, diminish pain, and 
protect you from the damaging effects of stress. Best of 
all, it is fun, free, and easy to use.  

Exercise and Yoga- This can help our mind to relax 
and unwind. Talk to your doctor about the right amount 
of exercise for you.  

Sleep- It is important and can help your mind relax and 
unwind. 

Ask for help- You are not alone. Talk to your family, 
friends and community and share your feelings.  
Positive Thinking- Focus on the good things, and 
strengths in your life. Feel positive about yourself and 
others  

Deep Breathing- Breathe in calm, breathe outstress. 
Practice deep breathing when you are feeling stressed. 

Healthy Eating- Choose healthy foods that energize 
your body, heart and soul.
 

Body & Mind

ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ:	ਇਸ	ਨਾਲ	ਤੁਹਾਡੇ	ਸਰੀਰ	ਦੀ	ਕਬਮਾਰੀਆਂ	ਨਾਲ	ਲੜਣ	
ਦੀ	ਤਾਕਤ	ਵਿਦੀ	ਹੈ,	ਊਰਜਾ	ਦਾ	ਪੱਿਰ	ਉੱਿਾ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ,	ਦਰਦ	ਘਟਦੀ	
ਹੈ,	ਤਨਾਅ	ਕਾਰਨ	ਹੋਣ	ਵਾਲੇ	ਨੁਕਸਾਨ	ਦਾ	ਅਸਰ	ਘੱਟ	ਹੁੰ ਦਾ	ਹੈ।	ਸਭ	
ਤੋਂ	ਵਿੀਆ	ਗੱਲ	ਇਹ	ਕਕ	ਇਹ	ਮਿਾ	ਲੁੱ ਟਣ	ਵਾਲੀ	ਗੱਲ	ਹੈ,	ਮੁਫਤ	ਹੈ	ਤੇ	
ਪ੍ਰਯੋਗ	ਕਰਨਾ	ਸੌਖਾ	ਹੈ।

ਕਸਰਤ	ਅਤੇ	ਯੋਗ:	ਤੁਹਾਡੇ	ਮਨ	ਨੰੂ	ਆਰਾਮ	ਦੇਣ	ਅਤੇ	ਇਸ	ਕਵੱਿ	ਪਏ	
ਵਲ਼	ਕੱਿਣ	ਕਵੱਿ	ਮਦਦ	ਕਮਲਦੀ	ਹੈ।	ਆਪਣੇ	ਡਾਕਟਰ	ਨਾਲ	ਸਲਾਹ	ਕਰ	
ਕੇ	ਸਹੀ	ਮਾਤਰਾ	ਕਵੱਿ	ਕਸਰਤ	ਬਾਰੇ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਹਾਸਲ	ਕਰੋ।

ਨੀਂਦ:	ਇਹ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ	ਹੈ	ਤੇ	ਤੁਹਾਡੇ	ਮਨ	ਨੰੂ	ਆਰਾਮ	ਦੇਣ	ਅਤੇ	ਇਸ	
ਕਵੱਿ	ਪਏ	ਵਲ਼	ਕੱਿਣ	ਕਵੱਿ	ਮਦਦ	ਕਮਲਦੀ	ਹੈ।	

ਮਦਦ	ਲਈ	ਗੱਲ	ਕਰੋ:	ਤੁਸੀਂ	ਇਕੱਲੇ	ਨਹੀਂ	ਹੋ,	ਆਪਣੇ	ਪਕਰਵਾਰ	ਨਾਲ,	
ਦੋਸਤਾਂ	ਨਾਲ,	ਭਾਈਿਾਰੇ	ਕਵੱਿ	ਗੱਲ	ਕਰੋ	ਅਤੇ	ਆਪਣੀਆਂ	ਭਾਵਨਾਵਾਂ	
ਸਾਂਝੀਆਂ	ਕਰੋ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ	ਸੋਿ:	ਿੰਗੀਆਂ	ਿੀਿਾਂ	ਅਤੇ	ਆਪਣੀ	ਤਾਕਤ	ਉੱਤੇ	ਕਿਆਨ	
ਕੇਂਦਕਰਤ	ਕਰੋ।	ਆਪਣੇ	ਅਤੇ	ਦੂਕਜਆਂ	ਬਾਰੇ	ਿੰਗਾ	ਅਤੇ	ਸਕਾਰਾਤਮਕ	ਸੋਿੋ।	

ਲੰਬੇ	ਸਾਹ	ਲਓ:	ਲੰਬਾ	ਸਾਹ	ਅੰਦਰ	ਲਓ-ਸ਼ਾਂਤੀ	ਆਵੇਗੀ,	ਲੰਬਾ	ਸਾਹ	
ਬਾਹਰ	ਕੱਿੋ	–	ਤਨਾਅ	ਬਾਹਰ	ਕਨੱਕਲੇਗਾ।	ਜਦੋਂ	ਵੀ	ਤਨਾਅ	ਮਕਹਸੂਸ	
ਹੋਵੇ,	ਲੰਬੇ	ਸਾਹ	ਲੈਣ	ਦੀ	ਕਸਰਤ	ਕਰੋ।

ਕਸਹਤਮੰਦ	ਖੁਰਾਕ:	ਆਪਣੇ	ਸਰੀਰ,	ਕਦਲ	ਅਤੇ	ਆਤਮਾ	ਦੀ	ਊਰਜਾ	
ਵਿਾਉਣ	ਲਈ	ਕਸਹਤਮੰਦ	ਖੁਰਾਕ	ਦੀ	ਿੋਣ	ਕਰੋ।



ਗੁਰੂ	ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਕਦਲ	ਖੋਜ	ਕੇਂਦਰ	

ਯੁਨੀਵਰਕਸਟੀ	ਆਫ	ਕੈਲਗਰੀ	ਦੇ	ਨਰਕਸੰਗ	ਕਵਭਾਗ	ਨੇ	ਕਦਲ	ਵਾਕ	ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ	ਦੇ	ਨਾਲ	ਕਮਲ	ਕੇ	ਗੁਰੂ	ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਕਦਲ	ਖੋਜ	ਕੇਂਦਰ	ਦੀ	ਸਥਾਪਨਾ	
ਕੀਤੀ	ਹੈ।	ਇਸ	ਦੇ	ਮੁਖੀ	ਡਾ.	ਕੈਥਰੀਨ	ਕਕੰਗ-ਸ਼ੀਅਰ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ	ਲੋਕਾਂ	ਦੇ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਸੰਬੰਿੀ	ਇੱਥੇ	ਅਕਿਐਨ	ਹੋਵੇਗਾ।		ਇਸ	ਕਵੱਿ	
‘ਆਪ’	ਵੀ	ਸਾਕਮਲ	ਹੋ	!

ਦੱਖਣ	ਏਸ਼ੀਆਈ	ਲੋਕਾਂ	(	ਭਾਰਤ,	ਪਾਕਕਸਤਾਨ,	ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ.	ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ,	ਨੇਪਾਲ)	ਨੰੂ	ਸਿਾਰਣ	ਦੂਸਰੇ	ਲੋਕਾਂ	ਦੇ	ਮਾਬਲੇ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਦਾ	ਵੱਿ	ਖਤਰਾ	
ਹੈ।

ਡਾ.	ਕਕੰਗ	ਸ਼ੀਅਰ	ਐਥਕਨਕ	ਭਾਈਿਾਕਰਆਂ	ਨਾਲ	ਕੈਲਗਰੀ	ਕਵੱਿ	ਕੰਮ	ਕਰਦੇ	ਰਹੇ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਮੁਲਕ	ਭਰ	ਕਵੱਿ	12	ਸਾਲ	ਤੋਂ	ਵੱਿ	ਅਰਸਾ	ਉਹਨਾਂ	ਨੇ	
ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਨਾਲ	ਸੰਬੰਕਿਤ	ਐਥਨੋ-ਕਲਿਰਲ	ਅਤੇ	ਕਲੰਗਕ	ਭੇਦਾਂ	ਉੱਤੇ	ਕਿਆਨ	ਕੇਂਦਕਰਤ	ਕਰਕੇ	ਅਕਿਐਨ	ਕੀਤਾ	ਹੈ।	ਉਹ	ਯੁਨੀਵਰਕਸਟੀ	ਆਫ	
ਕੈਲਗਰੀ	ਕਵੱਿ	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ	ਹਨ	ਅਤੇ	ਕਲਕਬਨ	ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ	ਇੰਸਟੀਕਿਊਟ	ਆਫ	ਐਲਬਰਟਾ,	ਓ’	ਬ੍ਰਾਇਨ	ਇੰਸਟੀਕਿਊਟ	ਫਾਰ	ਪਬਕਲਕ	ਹੈਲਥ	
ਦੇ	ਮੈਂਬਰ	ਵੀ	ਹਨ।	ਉਹਨਾਂ	ਕੋਲ	ਇਸ	ਖੇਤਰ	ਦਾ	ਲੰਬਾ	ਤਜਰਬਾ	ਹੈ।	ਸਾਨੰੂ	ਮਾਣ	ਹੈ	ਕਕ	ਉਹ	ਦੱਖਣ	ਏਸ਼ੀਆਈ	ਲੋਕਾਂ	ਉਤੇ	ਇਹ	ਖੋਜ	ਕਰ	ਰਹੇ	ਹਨ।

ਗੁਰੂ	ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਕਦਲ	ਖੋਜ	ਕੇਂਦਰ	ਦਾ	ਨਾਮ	ਕਸਖ	ਿਰਮ	ਦੇ	ਬਾਨੀ	ਪਕਹਲੇ	ਗੁਰੂ,	ਸ਼੍ਰੀ	ਗੁਰੂ	ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਦੇ	ਨਾਮ	‘ਤੇ	ਰੱਕਖਆ	ਕਗਆ	ਹੈ।	ਗੁਰੂ	
ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਸਾਰੀ	ਮਨੱੁਖਤਾ	ਨੰੂ	ਇੱਕ	ਸਮਝਕਦਆਂ	ਹੋਇਆਂ		ਬਰਾਬਰੀ	ਦੇ	ਆਿਾਰ	‘ਤੇ	ਸਮਾਜ	ਸੇਵਾ	ਅਤੇ	ਉੱਿ	ਨੈਕਤਕ	ਜੀਵਨ	ਰਾਹੀਂ	ਸਰੀਰਕ	ਅਤੇ	
ਅਕਿਆਤਮਕ	ਤੰਦਰੁਸਤੀ	ਕਵੱਿ	ਕਵਸ਼ਵਾਸ	ਰੱਖਦੇ	ਸਨ।

ਇਸ	ਕੇਂਦਰ	ਲਈ	ਯੁਨੀਵਰਕਸਟੀ	ਆਫ	ਕੈਲਗਰੀ	ਅਤੇ	ਕਦਲ	ਵਾਕ	ਦਾ	ਸਾਂਝਾ,	ਪੰਜ	ਸਾਲਾਂ	ਕਵੱਿ	10	ਲੱਖ	ਡਾਲਰ	ਕਦੱਤੇ	ਜਾਣ	ਦਾ	ਤਹੱਈਆ	ਕੀਤਾ	ਕਗਆ	
ਹੈ।	ਕਦਲ	ਵਾਕ	ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ	ਕੈਲਗਰੀ	ਦੀ	‘ਨੌਟ	ਫਾਰ	ਪ੍ਰੌਕਫਟ’	ਸੰਸਥਾ	ਹੈ	ਅਤੇ	ਇਹ	ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ	ਲੋਕਾਂ	ਕਵੱਿ	ਕਦਲ	ਦੇ	ਰੋਗਾਂ	ਪ੍ਰਤੀ	ਅਤੇ	ਕਦਲ	ਦੀ	
ਕਸਹਤ	ਲਈ	ਉਸਾਰੂ	ਅਤੇ	ਅਗਾਂਹ-ਵਿੂ	ਭੂਕਮਕਾ	ਕਨਭਾਉਣ	ਪ੍ਰਤੀ	ਜਾਗਰੂਕਤਾ	ਕਲਆਉਣ	ਤੇ	ਵਿਾਉਣ	ਲਈ	ਸਮਰਕਪਤ	ਹੈ।	
ਇਸ	ਖੋਜ	ਨੰੂ	ਸੰਪੂਰਣ	ਕਰਨ	ਲਈ	ਸਾਨੰੂ	ਆਪ	ਜੀ	ਦੇ	ਸਕਹਯੋਗ	ਦੀ	ਲੋੜ	ਹੈ।	ਤੁਹਾਡੀ	ਦਾਨ	ਕੀਤੀ	ਰਕਮ	100%	ਗੁਰੂ	ਨਾਨਕ	ਦੇਵ	ਜੀ	ਕਦਲ	ਖੋਜ	
ਕੇਂਦਰ	ਨੰੂ	ਜਾਵੇਗੀ।	ਹਰ	ਦਾਨ	ਰਾਸ਼ੀ	ਟੈਕਸ	ਕ੍ਰੈਕਡਟ	ਲਈ	ਮੰਨੀ	ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ	ਕਕਵੇਂ	ਮਦਦ	ਕਰ	ਸਕਦੇ	ਹੋ?

ਔਨ	ਲਾਈਨ	ਸੁਰੱਕਖਅਤ	ਦਾਨ	ਕਰਨ	ਲਈ www.dilwalk.ca ਤੇ	ਜਾਓ 
ਸਾਡੇ	ਨਾਲ	ਸੰਪਰਕ	ਕਰ ੋ403 909 7222

LET’S WORK TO TOGETHER TO SAVE LIVES IN OUR COMMUNITY! 
FROM OUR HEART TO YOURS…



“Never doubt that a small  
group of thoughtful,
committed citizens

can change the world.  
Indeed, it is the only  
thing that ever has.” 
Margaret Mead

“We make a living by what
we get, but we make a life

by what we give” 
Winston Churchil

“You must be the change
you wish to see in the world.”  

Mahatma Gandhi

“No act of kindness,  
no matter how small,  

is ever wasted.” 
Aesop  

“Nobody can do everything,
but everyone can do something.”

Author Unknown  

DIL Walk
from our heart to yours

Thank you on behalf of the Dil Walk Foundation
The information presented here should not be considered complete, or take the place of a consultation with a physician or competent health care profession-
al for medical diagnosis and/or treatment. No action or inaction should be taken based solely on the contents of this information.

“Unless someone like you
cares a whole awful lot,
nothing is going to get

better. It’s not”  
Dr. Suess

“As one person I cannot change the 
world, but I can

change the world of one person.”    
Paul Shane Spear


