
अ-स्वस्थ चिनीयकु्त  
खानाहरू जस्तै  केक,  
बिसकुट, आइस ्क्रिम   
अ्थ्वा  िकलेटहरु  नखान ु।

स्वस्थय छनौट हरू :
्रकारीहरू , गेडागुडी, फलफुल,
चिज, दही, पाउरोटी, अ्थ्वा 
िदामहरु

आफनो दाँ्हरु स्वस्थ राख्न

धाराको पाचन उत्तम हुनछ  यसमा 
फलरुाइड हुनछ जसले ्पाईको 
दाँ्को रक्ा गछ्छ ।

चिनीयुक्त पेय जस्तै, फलफुलको 
रस, सफट र क्फनज आउने पेय हरु 
नबपउनुहोस ।

राम्ररी खानुहोस ।

WESTERN SYDNEY 

(How to keep your teeth healthy)

(Drink Well)(Eat Well)

(Clean Well) (Stay Well)

दन् क्लचनकमा 
जिाउन जानुस,
नदखेु समम 
नापख्नु्छहोस ।

्पाईको दाँ्हरु  
कसरर स्वस्थ राखे्न

NEPALI

धाराको पाचन बपउनु , यो सुरकक्् हुनछ र 
यसले ्पाइको दाँ्को सरुक्ा गछ्छ ।

आफनो दाँ् बिहान र िेलकुा ब्रस गनु्छहोस । 

राम्ररी सफा गनु्छहोस ।

राम्ररी बपउनुहोस । 

फलरुाइड युक्त 
दन्मनजन  र सानो 
टाउको भएको नरम 
िरुुस प्रयोग गनु्छहोस ।

दाँ् र चगजामा िरुुस गरेमा 
मखुमा समसया गराउने 
बया्टेररया को मात्र घटाउन 
मद्द् पगुछ ।

दन् चिक्कतसक कहाँ ्वर्छको एक पटक 
िेक-अप गन्छ जानहुोस । 

स्वास्थ िसनुहोस ।



• िालिाचलकाका पक्हला दाँ्हरु जरुरर हुनछन अचन च्नको हेरिाहा धयानपु्व्छक
राख्नपुछ्छ ।

• ८ िर्छ नपगेुसमम उनीहरु लाई दाँ् िरुुस गन्छ सहयोग गनु्छपछ्छ ।

• उनीहरु २ िर्छ पगुनु अगाितै पक्हलो जाँि गन्छ दन् क्लचनक लानुपछ्छ ।

• सामाकजक दन् क्कक्नक हरु छन ्जाहाँ पतैसा पददैन ।

दन् उपिार को लाचग अक्हलेनतै समय चलनहुोस ।

दन् उपिार को लाचग अक्हलेनतै समय चलनहुोस ।

अक्हलेनतै दन् उपिार गराउनसु ।

िचिाहरु को स्वस्थ दाँ्हरु ।

िचिाका दाँ्हरु  (Babies’ Teeth)

• आमाको दधू िचिाहरुका लाचग एकमात्र सितैभनदा राम्रो आहार हो र उनीहरु
लगभग ६   मक्हना हुनजेल समम यही मात्र बपए पुगछ ।

• िो्ल क्दएर िचिालाई नासु् ाउनु होस ्।
• िो्लमा दधु अ्थ्वा पाचन मात्र ह्नुहोस ।

• ६ मक्हना पगेुपचछ कप प्रयोग गनु्छस र १२ मक्हना देकख िो्ल िलाउन
छोडनुहोस ।

िालिाचलकाहरुका दाँ्हरु (Children’s Teeth)

दन् क्कक्नक लान ुअगाितै  आफतै ले आफनो 
िचिाको दाँ् हेनु्छहोस ।


