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គោលការណ៍ណណនាំអាំពីម្ហបូ 

អាហារចាំគរើនសុខភាព OUS 
 

ម្ហូបអាហារលអ ជួយគអាយកុមារធាំធាត់ និងគរៀនគចេះចាំ។ គៅណខឧសភា ឆ្ន ាំ 

2014 ក្កុម្ក្បឹកាននសង្កា ត់សាលាគរៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) បានអនុម្័តគធវើ

ការណក និងដាក់ណែម្កនុងចាប់ក្បតិបតដិសុខុមាលភាព សាំរាប់សង្កា ត់ និង

សាលាគរៀនននរបសខ់លួន។ ចាប់ក្បតិបតដិគនេះ មានដាក់បញ្ជូលនូវគោល

ការណ៍ណណនាំអាំពមី្ហូបអាហារចាំគរើនសុច ភាពដូចបានគរៀបជូនខាងគក្កាម្។ 

សូម្កត់សាំោលថា គនេះពុាំណម្នជាបញ្ជ ីគពលគលញម្ួយ អាំពី

គោលការណ៍ណណនាំ សាំរាបម់្ហូបអាហារចាំគរើនសុខភាពគេ។    

សាំរាប់បញ្ជ ីគពញគលញម្ួយអាំពីចាប់ក្បតិបតដិសខុុមាលភាព 

និងព័ត៌មានណែម្គេៀតគនេះ សមូ្ចុចគម្ើលគៅកនុងគហេាំព័រ 

www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness។ 

 

គតើម្ហបូអាហារណបបណាគៅ

បាំគពញតាម្គោលការណ៍

ណណនាំសាំរាប់ម្ហបូអាហារ 

ណដលចាំគរើនសុខភាព? 

 

ម្ហូបអាហារ ក្តូវណតគចញពីក្កមុ្ននម្ហបូអាហារដូចតគៅគនេះ៖ 

 ណលលគ ើ 

 បណនល – ប ុណនដពុាំណម្នជាដាំឡូងបារាាំងបាំពង ឬបណនលគលេងៗគេៀតណដល

ដាកប់ាំពងគនេះគេ។ 

 ម្ហបូណដលគធវើពេីកឹគដាេះគោ – ប ុណនដពុាំណម្នជាម្ហបូគធវើពីេឹកគដាេះគោ 
ណដលមានជាតិខាល ញខ់ពស់គេ។ 

 ក្បគូតអុនី – ដូចជា ក្ោប់ណលលគ ើ, ក្ោបពូ់ជ, ស តុ, សណណដ កគួរ, 

 ីសណដលមានខាល ញ់តិច។ 

 ម្ហបូអាហារគធវើពធីញុ្ញជាតសិេុធ. គនេះមានន័យថាធញ្ញជាតិសុេធ ដូចជា 

ក្សូវសាល,ី គោត, អងគ, ក្សូវបាគឡ, ក្សូវសាលី oat, ធុញ្ញជាតិ 

quinoa, ក្សូវនរ៉ៃ (rye) គៅគពលណាេេួលទានកនុង “េក្ម្ង់សុេធ” 

ឥតមានការណកននន។ 

o សូម្ពិនិតយគម្ើលព័ត៌មានគៅគលើសាល កលលិតលល។ លលិត 

លលក្តូវមានធញ្ញជាតិសុេធ យ ងតិចបាំលុត 51% ឬ 8 ក្កាម្ 

ននធញ្ញជាតិសុេធ គៅកនុងរបបអាហារសាំរាប់ម្នុសេមាន ក់ៗ 

o រកគម្ើលក្តាននម្ហូបគធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ (ដចូរូបខាងគក្កាម្) 

 

o ដូចបានដាកប់ង្កហ ញជូនគៅកនុងសាល កជាឧទាហរណ៍គៅខាង

គក្កាម្គនេះ សូម្ពិនិតយគម្ើលគក្គឿងលេ ាំ គដើម្បីគអាយដឹងថាគតើ 

ម្ហូបគធវើពីធញ្ញជាតិគនេះ ក្តូវបានចុេះបញ្ជមី្នុគគឬយ ងណា៖ 

 

 

 

  គតើម្ហបូណបបណាគៅ ណដលអាចចតេ់កុថាម្និលអ? 

 កាគរ៉ៃម្, កាគរ៉ៃម្ក្េង់គក្គឿង, កាគរ៉ៃម្ក ី

 ដាំឡូងចាំណិតបាំពង រមួ្ទាាំងនាំ Flamin’ Cheetos, នាំណាចនូស៍ដាក់

 ីស, ដាំឡូងចាំណិត 

 សា រក្ោប់ រមួ្ទាាំងសា រសកូឡូា សា រក្ោបម់ានគ ើកាន់ សា រគៅស ូ និង

េាំោាំងបាយជូរគក្កៀម្គក្សាបគដាយសា រសូកឡូា ឬេឹកគដាេះគោជូរ 

 របសរ់បរអាាំងដុត ដូចជា នាំណពង នាំដណូាត់ ឬនាំឃុកឃីស ៍

 គេសជជៈមានជាតិសា រ រមួ្ទាាំងេឹកសូដា និងគេសជជៈគលើកកមាល ាំង 

ពត័ម៌ានអាំពរីគបៀបបាំគពញតាម្គោលការណណ៍ណនាំ

អាំពមី្ហបូអាហារចាំគរើនសខុភាព 

ជាជាងេេួលទានកាគរ៉ៃម្ កាគរ៉ៃម្កី ឬកាគរ៉ៃម្ក្េង់គក្គឿង សមូ្សាកជគក្ម្ើស

ទាាំងគនេះ ណដលអាចចាំគរើនសខុភាពជាង៖ 

 េឹកគដាេះគោជូរ (ភាគគក្ចើន រមួ្ទាាំងេឹកគដាេះគោជូរ Greek និងេឹក

គដាេះគោជូរកនុងបាំពង់) 

 ណលលគ ើ 100% កកជាដុាំេេឹងណវងៗ 

 នាំខាប់ៗកកជាដុាំេេឹងណវងៗ 

 ណលលគ ើដាក់ណពងលាយេឹកណលលគ ើ 100% 

 ណលលគ ើក្សស់ ដូចជាណលលគបា ម្ ណលលគបរើ ណលលក្តសក់ក្សូវ ។ល។ 

ជាជាងេេួលទានដាំឡូងចាំណិត នាំណានូស៍ (nachos) ឬនាំ ីតូស៍ 

(Cheetos) សមូ្សាកជគក្ម្ើសទាាំងគនេះ ណដលអាចចាំគរើនសខុភាពជាង៖ 

 គោតលីងគដាយសមាព ធខយល់ ណដលោា នការគក្បើប័រគអាយល្ុេះ 

 នាំែួតេីឡា (Tortilla) មានេឹកក្ជលក ់

 បណនលគៅ មានេឹកក្ជលក់ណដលមានជាតិខាល ញ់តិច ដូចជាេឹកក្ជលក់ 
hummus 

  ីស៍ណដលមានជាតិខាល ញ់តិច ឬ សីជាក្តគណាតតូចណវងៗ  

 នាំ pretzels គធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ ឬនាំប ៊ីសគ គីធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ 
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ជាជាងេេួលទានសា រក្ោប់ សមូ្សាកជគក្ម្ើសទាាំងគនេះ ណដលអាចចាំគរើន

សខុភាពជាង៖ 

 អាហារគពលក្ពឹកគធវើពីក្ោប់ណលលគ ើ ធញ្ញជាតិ និងក្ោប់ពូជ ដាក់

លាយចូលោន ជាដុាំេេឹងណវងៗ 

 ក្ោប់សណណដ កអាម្ ុង (almond), ក្ោបស់ាវ យចន្ី ឬក្ោប់ 

pistachios (ម្យួកាដ ប់តូច) 

 ណលលេាំោាំងបាយជូរគក្កៀម្ ឬណលល craisins គក្កៀម្ (ម្យួកាដ ប់ ឬជា

កញ្ចបខ់ាន តអាហារសក្ម្ន)់ 

 គោតលីងកនុងឆ្ន ាំងដាក់គក្គឿងណដលមានជាតិខាល ញ់តិច 

ជាជាងេេួលទាននាំណពង នាំដណូាត់ ឬនាំឃុកឃ ីសូម្សាកជគក្ម្ើសចាំណី

ណបបគលេងគេៀត សមូ្សាកជគក្ម្ើសទាាំងគនេះ ណដលអាចចាំគរើនសខុភាពជាង៖ 

 នាំបុ័ងដុាំម្ូលតូចៗគធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ ណដលមានដាក់លាយណលលគបរើ 

 នាំបុ័ងគធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ ដាក់លាយណលលគចក និងណលល zucchini 

 នាំអាាំងដុតគលេងៗ គធវើពីធញ្ញជាតិសុេធ ណដលមានជាតិខាល ញ់តិច (ដូច
ជា នាំអាាំងដុត ណដលមានដាក់ណលលគបា ម្កនិម្ ត់, េឹកគដាេះគោជូសុេធ ឬ

ណលលគចកកិនម្ ត់ ជាំនួសខាល ញ់ ដូចជា បរ័ និងគក្បងឆ្រ) 

ជាជាងេេួលទានគេសជជៈណដលមានជាតិសា រ ដូចជាេឹកសដូា ឬគេសជជៈ

ណដលមានជាតិគលើកកមាល ាំងគនេះ សមូ្សាកជគក្ម្ើសទាាំងគនេះ ណដលអាចចាំគរើន 
សខុភាពជាង៖ 

 េឹកសុេធ 

 េឹកណលលគ ើ 100% (ោា នសា រ) 

 េឹកគដាេះគោណដលោា នជាតិខាល ញ ់ឬមានណត 1% 

 េឹកសណណដ ក 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

អវ ីៗ ណដលក្តវូដងឹអាំពីគោលការណណ៍ណនាំ 

អាំពមី្ហបូអាហារចាំគរឿនសខុភាព 

េកឹសដូា នងិសា រក្ោប៖់ 

ហាម្យកេឹកសូដា ឬសា រក្ោប់ចូលម្កេីកនុងបរិគវណសាលាគរៀនននសង្កា ត់ 

សាលាគរៀនអកូឡនិដ៍។ 

ម្ហបូអាហារ ឬគេសជជៈ ណដលដាកល់ក ់(អនកអង្កគ សជាំនយួសបបរុសធម្,៍ 

មា សុនីលកេ់ាំនញិ, កណនលងដាកល់កអ់ាហារសក្ម្ន)់៖ 

ម្ហូបអាហារ និងគេសជជៈ ណដលបានដាកល់ក់ ក្តូវណតបាំគពញតាម្គោល

ការណ៍ណណនាំសាំរាប់ម្ហបូអាហារចាំគរើនសុខភាព រហូតដល់គមា ង 6 យប់ 

គៅនែៃគរៀន។ គនេះរួម្ទាាំងម្ហូបអាហារ នងិគេសជជៈណដលបានដាកល់កក់នុង

នម្ជាអនកអង្កគ សជាំនយួធម្៌សបបុរសធម្៌, ម្ហបូអាហារ និងគេសជជៈ ណដល

បានដាកល់កក់នុងមា សុីនតាាំងលក់េាំនញិ, ហាងលក់ក្បចាំសាលាគរៀន ឬ

កណនលងដាក់អាហារសក្ម្ន់កនុងសាលាគរៀន; និងម្ហូបអាហារ និងគេសជជៈ

ណដលបានដាក់លក់រាយគៅកនុងអាហារដាា នននកូនសិសេ។  

ពធិសីណម្ដងគសចកដសីបាយៗកនុងថាន កគ់រៀន ឬសាលាគរៀន៖ 

ពិធីសណម្ដងគសចកដីសបាយៗគៅឯសាលាគរៀន ក្តូវណតបាំគពញតាម្គោល 

ោរណ៍ណណនាំសាំរាប់ម្ហបូអាហារចាំគរើនសុខភាព។ សាលាគរៀនអាចអនុញ្ញញ ត 

គអាយយកម្ហបូអាហារណដលម្ិនបាំគពញតាម្គោលការណ៍ណណនាំសាំរាប់

អាហារម្កសាលាគរៀនបាន ប ុណនដម្ិនក្តូវគអាយគលើសពីម្យួដងកនុងម្យួ

ណខគឡើយ។ 

ម្ហបូអាហារ នងិគេសជជៈណដលដាកគ់អាយេេលួទានគៅកនុងក្ពតឹដការណន៍ន

ននសាលាគរៀន៖ 

គៅគពលណាម្ហូបអាហារ និងគេសជជៈ ក្តូវបានដាក់គអាយេេួលទានគៅ

កនុងក្ពឹតដការណ៍សាលាគរៀនគនេះ ជគក្ម្ើសម្ហូបណដលចាំគរើនសុខភាព ក្តូវណត 

មានដាក់ជូនពិសាលងណដរ។ 

គតើក្តវូគធវើយ ងណាណដរ ចាំគោេះរង្កវ ន ់នងិគក្គឿងគលើកេកឹចតិដ? 

ម្ហូបអាហារណដលក្តូវបានគក្បើជាគបៀបគអាយរង្កវ ន់ (សាំរាបអ់ាកបបកិរយិ

លអ, វតដមាន ។ល។) ក្តូវណតបាំគពញតាម្គោលការណ៍ណណនាំសាំរាប់ម្ហបូ

អាហារចាំគរើនសខុភាព។ សង្កា ត់សាលាគរៀនអូកឡិនដ៍ ជាំរញុយ ងខាល ាំងគអា

យគក្បើរគបៀបគអាយរង្កវ ន ់ណដលម្ិនោក់ោន់នឹងម្ហូបអាហារ ដូចជាការលដល់

គអាយនវូសកម្ាភាពពិគសសៗ េុកជាការគអាយរង្កវ ន់វិញ។  

*សាំរាប់ព័ត៌មានណែម្គេៀត អាំពីគោលការណ៍ណណនាំ ជាឧទាហរណ៍ រគបៀប

គអាយរង្កវ ន់ណដលលអសាំរាបស់ុខភាព នងិព័ត៌មានគលេងៗគេៀត អាំពីចាប់

ក្បតិបតដិគលើសុខមុាលភាពគនេះ សូម្េាំនក់េាំនងអនកក្សី Michelle Oppen 

តាម្រយៈអុីណម្ល michelle.oppen@ousd.k12.ca.us។ 

 

គោតលីងោា នគក្បើបរ័ ឬគោតលីងកនុង

ឆ្ន ាំងដាក់គក្គឿងណដលមានខាល ញ់តិច 

ណដលបាំគពញតាម្គោលការណ៍ណណនាំ

សាំរាបម់្ហូបអាហារចាំគរើនសខុភាព។ 

 

 

 

 

 

កាគរ៉ៃម្គធវើពីេឹកណលលគ ើ 

100% ណដលបាំគពញតាម្ 

គោលការណ៍ណណនាំសាំរាប់

ម្ហូបអាហារចាំគរើនសខុភាព។ 

ប ុណនដពុាំណម្នជាកាគរ៉ៃម្កីគេ។  

 

សាំរាប់ព័ត៌មានណែម្គេៀតអាំពីម្ហបូអាហារចាំគរើនសុខភាព អាំពីសុខមុាលភាពននសសិេសាលា អាំពីធនធាន នងិអាំពីកម្ាវធិីគលេងៗគេៀតគនេះ សូម្ចុចគម្ើលគៅកនុង 

គគហេាំព័រ   www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness។ 

 

http://www.ousd.k12.ca.us/schoolwellness

