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आफनलो सवसथिलो सिुक्षािा ् ासग 
छेउछाउ्ा पक्ेिलो ्ाछा खानिलो 

्ासग उपयकु्त यलोजना बनाउन ुहलोस ्।

यकद तपाईसँग िेकह प्रश्नहरू अथवा जजज्ासाहरू छन भने तपाई आफनलो ्क्टिसँग िुिा गनुयाहलोस।्

एि प्टििलो खाना्ा िसत जसतलो ्ाछा खान ुहुनछ सनयंनत्रण गनुयाहलोस।् यवुा,जवानहरू्े 
हप्ा्ा एि प्टि सफा पानीबा्ट स्ातेिलो ्ाछा आधा पाउन् भनदा बक् नखानहुलोस।् आधा 
पाउन् नपिाएिलो ्ाछािलो िलोइ्टािलो तौ् ि नाप दईु्टा िाि पा्ेट तास जत्रलो बाक्लो अथवा 
जवान ्ानछेिलो हातिलो हतिे्ा जत्रलो हुनछ।

5 तपाई्े ्ाछा खाने यलोजना बनाउनहुलोस ्!

हज्् ि छा्ा बबनािलो ्ाछािलो ्ास ुसवासथ्ाइ िाम्लो हुनछ । बलोसलो पिाउनिुलो सट्टा 
तपाइ्े ्ाछािलो छेउपजट्टिलो भाग्ा भएिलो ्ासु्ाइ सज्ज,िस अथवा भु्ेटि पिाउन ु
हलोस,्तयास खाना्ा िेस्ि् िजमत हुनछ । एि िलोक्ट पिाएिलो बलोसलो वा ते् फेरि खानु वा 
प्रयलोग गनुया िाम्लो हलोईन । सतसनहरू्ा धेिै निाम्लो खा्िलो िेस्ि् ्ाछाबा्ट अएिलो हुनछ ।

4 पिाउन ु!

्ाछा्ा धेिै जसलो निाम्लो िेस्ि्हरू बलोसलो भएिलो भाग्ा हुनछ जसत,ै्टाउिलो,सभत्री भु्ी,छा्ा 
ि ्ाछािलो छेउपजट्टिलो सभत्री भाग्ा देजखने िा्लो खालिलो बलोसलो्ा िहेिलोहुनछ । खाना 
पिाउन ुि खानु भनदा अगाक् धेिै िेस्ि् ि बलोसलो भएिलो भाग िा्ेटि फयाकनु हलोस ्।

3 सफा !

साना, ि्ी्ा ्ाछा खानहुलोस ्। ठु्ा अथवा बु्ा ्ाछा खान छलो्नु हलो्ा किनकि बु् ा 
्ाछा्ा निाम्लो िेस्ि् ततव धिै हुनछ । सनमनस्जखत बबसभनन प्रिाििा ् ाछा धेिै ् ात्र्ा 
िजमत प्रदसुशत भएिा हुनछन ्ि खानिा ्ासग सवासथपूणया  पसन हुनछन।्

2 उत् छनाै्टहरु !

याल्लो पिया िि बास पजमिनसस् बलुयगुी् बलयाि िािपाइ

्ाछा खादा िजमत प्रदबुित भएिलो ि सफा पानीबा्ट बगेि आएिलो खानुहलोस,्जसतै ्ेि इिी पसन एि हलो 
। ्कह्ा ि बचिाहरू्े अरू सथासनया खलो्ाहरू्ा भएिलो ्ाछा खान सिेत हुनु पछया किनिी जुनसुिै 
पानी्ा धेिै निाम्लो खालिलो िेस्ि् हुनसकछ। सफा पानी बगने खलो्ािलो बािे्ा सल्ाह स्न िाहान ु
हुनछ भने अगे्जीिलो अन्ाइन्ा जानुहलोस ्ि www.nyhealth.gov/fish ्टाइप गनुयाहलोस ्अथवा सवासथ 
बवभाग्ा सनसुलि 1 (800) 458-1158 ्ा समपिया  गनुयाहलोस।्

1 सफा पानी्ा पाईने ्ाछा खान ुहलोस ्!

आफनलो सवसथिलो सुिक्षािा ्ासग छेउछाउ्ा पक्ेिलो ्ाछा खानिलो ्ासग उपयकु्त यलोजना बनाउनु हलोस ्। 
सवासथ ि िमती प्रदसुसत भएिलो ्ाछा खानिा ्ासग त्कदएिा सनय्हरु अनुसिण गनुयाहलोस ्।

िे तपाई ि 
तपाईिा परिवाि्े 
बफेल्लो ि नाइग्ा 
फलस वरिपिीबा्ट 
स्ासतएिा ्ाछा 
खान ुहुनछ?



सब ैखालिा ्ाछा खान निलोकनु 
हलोस!् ्कह्ा ि बचिाहरू्े खलो्ा 
ि पलोखरि्ा स्ातेिा ्ाछा खान 
हलोससयाि हुन ुपरछया किनिी बफेल्लो 

ि नगै्ा खलो्ा प्रधुसशत छ ।

यकद ्कह्ा्े गभयावती हुनभुनदा पकह्ेन ैप्रदबूित भएिा ्ाछा धेिै खाएिलोछ भने तयस्ा 
भएिलो हासनिािि िेस्ि् अझै सम् पसन उनिलो शरिि्ा िहेिलो हुनसकछ ि तयलो िेस्ि् 
भबवषय्ा गभयावसत भएपसछ ्कह्ािलो पे्टिलो बचिा्ा ि दधू खवुाउदा दधूबा्ट बचिा्ा 
जानसकछ। प्रदबूित भएिलो ्ाछा खाएिलो धेिै स्य पसछ पसन यसतलो हुन सकछ ।

भबवषय्ा गभयावती हुन सकने ्कह्ाहरू ।

यकद ्कह्ा्े धेिै ्ात्र्ा प्रदबुित भएिलो ्ाछा खाएिलो छ भने तयलो प्रदिुण आ्ािलोदधूबा्ट 
बचिािलो सािीि्ा गएि िहनछ । यकद बबतेिा स्य्ा तपाईं्े प्रदिुण भएिा ्ाछा खान ु
भएिलो छ भने पसन आफनलो बचिा्ाई दधू खवुाउन िाकह नछलो्न ुहलो्ा । दधु खवुाउनु 
बचिाहरूिा्ासग एिद् ैसवास्थयपणू ि असत आवाशयि हुनछ । आ्ािलो दधू्ा सवास्थय्ाई 
फाईदा गिाउने वा ब्ाउने जसतलो पलोसस्लो दधू बजाि्ा किनेिलो फि्ु् ा्ा पाईदैन ।

दधू खाने बचिाहरू ि उसनहरूिा आ्ाहरु ।

पे्टसभत्रिलो बचिा्े आफनलो आ्ािलो पे्ट्ा हुदा बबताएिलो स्य उनीहरूिलो जजनदगीभरििलो सवासथिा्ासग 
असत ्हतवापूण स्य हलो। सतनीहरूिलो सवास्थय ि ्जसतषि भियाखिया ब्न शरुू गददै हुनछ ि सतनीहरू धेिै 
संवेदनशी् पसन हुनछन।् यकद ्कह्ा्े गभयावसत भएिलो बे्ा अथवा गभयावसत हुन ुभनदा पकह्ा धेिै प्रदिूण 
भएिलो ्ाछा खाएिलो छ भने तयलो प्रदिूण आ्ाबा्ट बचिा्ा जानछ ि जम्ा भएि बचिािलो शिीि्ा बसछ। यीन ै
िेस्ि्हरू्े गदाया बचिािलो ्जसतषि्ाई बविास गनय्ा ा असि पुयायाउछ ि यसिा िािण्े बचिािलो ्टाउिलो सानलो 
हुने,पिूा ्कहना नपुसग जन्ने अथवा बचिािलो तौ् ि् हुने जसता स्सयहरू हुनछन ।     

गभयावसत ्कह्ाहरू ।

पन्द विया ्ुसनिा बचिाहरूिलो ्जसतषि ि शरिि ब्ने क्् अझै सम् भइिहेिलो हुनछ ि प्रदिूण प्रसत धेिैन ै
सवेदनशी् हुनछन।् यकद बचिा्े धेिै प्रदबूित भएिलो ्ाछा खाए भने तयस्ा भएिलो हासनिािि िेस्ि् 
शरिि्ा जम्ा भएि बसछ ि ्जसतषि्ाई ब्न ि िा् गिाउन असि पाछया। स्िणशबक्त,सलोचनेशबक्त,संिा्न
शबक्त ि बलोस्िलो बविास्ाई स्ावेश गनया स्सयहरू पुयायाउछ। यसता िेस्ि्हरू्े संक्ा्ि िलोग ि पी्ासँग 
््ने शबक्त्ाई ि् |

१५ विया ्सुनिा बा्ि ि िे्टािे्टीहरू ।

प्रदबूित भएिा ्ाछा खाना्े प्रते्ििलो सवासथ्ा असि पनया सकछ । 
िुन ैिािण्े गदाया िेकह ्ासनसहरू्ाई भनदा अरू ्ासनसहरू्ाई धेिै ्ात्र्ा असि पिेिलो हुन सकछ ।

जब हा्ी प्रदबूित भएिा ्ाछा खानछौ 
तयस ्ाछा्ा भएिलो निाम्लो िेस्ि् 
हाम्लो शरिि्ा जानछ ि जम्ा भएि 
असतरिक्त स्य सम् िहनछ । धेिै 
प्रदबूित भएिा ्ाछा खायौभने हाम्लो 
सवासथ्ाई खतिा हुन सकछ ।

तपाईं ि तपाईंिा परिवािहरूिा 
्ासग ्ाछासवासथपूण खाना हलो ।

िुनिैािणहरू्े गदाया सब ै ्ाछा खानिा ्ासग 
असिुजकछत हुनछन ्। बफफेल्लो ि  नगै्ाफलस 
वरिपरििा िुन ैखलो्ा ि पलोखरिहरूबा्ट स्ासतएिा 
्ाछा निाम्लो िेस्ि्हरू्े गदाया प्रदबूित छन ्।


