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 ښوونځي ته بېرته ستنېدل –ډون گ خطر اړیکې او ټولنیزد 

 ( 2020 اکټوبر) 1399 تله     
 

 1له بیا پرانستل کېدو وروسته په ښوونځیو کې د خوندي چلند د عامولو الرښود
مه د ښوونځیو او ښوونیزو   ۲۴کب په  کال د    ۱۳۹۸ناروغۍ له ورځ تر بلې پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره د    ۱۹-په افغانستان کې د کوویډ

ي(، خصوصي ښوونځیو )ټول گ نېټې څخه دولتي ښوونځیو )ټول ټول ۱۲کال د تلې له  ۱۳۹۹مرکزونو د تړل کېدو له فرمان وروسته، د 
انستل شول،  ي( د بیا پرانستل کېدو اجازه ترالسه کړه. سره له دې چې ښوونځي بیا پرگ ټول ټول) 2ي( او د محلي زده کړو مرکزونوگ ټول

الهم نه ده کمه شوې او د ښوونځي په چاپېلایر کې احتیاطي کارونه او تدابیر باید د ښوونځي د مدیرانو،   ټولنیونه)پانډومي(  ۱۹-خو د کوویډ
دای  انونو له خوا کارول کېگښوونکو، محلي مخورو، میندو او پلرونو او ماشومانو تر غوږونو ورسول شي.دغه الرښود د هغو کسانو یا ار

ون ته گډون( پر وړاندې اغېزناک غبرگشي چې له ټولنې سره تعامل لري ترڅو هغوی د هرې هغې مسئلې، اندېښنې یا باور)د شایعاتو په 
 واښونو د پېښېدو سبب شي. گچمتو شي چې کېدای شي د ښوونځیو بیا پرانستل کېدو پرمهال د ناڅاپي خطرونه یا 

 
ی توپیر لري، دا ټکی مهم دی چې زموږ له خوا کېدوونکې گ محلي زده کړو د مرکزونو هر درسي ټولله دې امله چې د ښوونځي یا د 

د ناسمو شایعاتو  سپارښتې د اجراء کېدو یا عملي کېدو وړ وي: داسې چې خلک وکوالی شي دغه الرښوونې په ورځنۍ بڼه عملي کړي.
ورکونه  ټورو، تایید شویو او پرمخ معلوماتو او سال مشوروگټولنو ته د تل  ډون، دا هم مهمه ده چې زموږ موخهگاو معلوماتو اورېدلو په 

ه کوالی گ ه شي چې دغو معلوماتو ته غوږ نیسو. له هغوی سره مشورې بررسي کړی او په دې اړه هوکړه وکړئ چې څن گوي او په ډا
 شئ تر ټولو غوره بڼه د خپل ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړی. 

 
 کسانو له خوا وکارول شي: ه د الندېگدی چې د یوې سرچینې په تودغه سند هغه مهال اغېزناک 

 انونه؛گروپونه، نا دولتي موسسې او دولتي ار گبشر دوستانه ټیمونه او  •

 روغتیایي کارکوونکي، مخکښ کسان، د ښوونځیو ښوونکي او مدیران؛ •

 د ټولنې مخور او د محلي شبکو مشران؛  •

 راډیو او ټلویزیون.رسنۍ،  •
 

 والیگد دې سند د کارونې څرن
ناروغۍ له    ۱۹-دغه الرښود د ښوونځیو بیا پرانستل کېدو په برخه کې د ټولنو لپاره د پیغام رسونې په موخه چمتو شوی او په کې د کوویډ

 ول شامل دي.  گ یو کې د پوسټرونو لگ انتقال څخه د مخنیوي لپاره د خوندي چلند په اړه په درسي ټول
 او هم متن ته داسې بدلون مه ورکوئ چې د سپارښتنې مانا د پام وړ بدله کړي.  له لنډو خبرو ډډه وکړئکلمې مهمې دي.  (1
 روښانه او د پلي کېدو وړ سپارښتنې وړاندې کړی.له دې ډاډ ترالسه کړئ چې د غوره عادتونو او ورپسې پړاوونو لپاره  (2
که هغوی د کوم څه په اړه اندېښنه لري، کوالی شی شته مطالب او د اصلي پیغامونو سند د مناسب ځواب   ټولنې ته غوږ ونیسئ؛ (3

موندلو لپاره ولټوئ. که چېرې نوی مطلب وړاندې شو یا هم ستاسو او هغوی لپاره کوم څه روښانه نه دي، له ځانه سره یې نوټ 
 نتقال کړئ.  ډون کاري ډلې ته یې اگ د خطر اړیکو او ټولنیز کړئ او

روس په  پام مو وي چې ښایي د کرونا ویورئ چې معلومات منسوخ شوي نه وي. گواو  د تاریخ له روښانتیا ډاډ ترالسه کړی (4
اړه د ال ډېرو معلوماتو ترالسه کولو، یا د دولت د نویو پالیسیو او یاهم مقرراتو او نورو عواملو په رامنځته کېدو سره، زموږ د 

 ځواب بڼه بدلون مومي. د دې سند په پای کې راغلي د مخنیوي/ پالنې اصلي پیغامونه بدلون نه کوي. 
ې د سواد کچه ټیټه ده، تاسو کوالی شئ مهم معلومات په ځینو غږیزو یا انځوریزو له دې امله چې د هېواد په اکثریت سیمو ک (5

لکه د مرستې کولو مهم او د پلي کېدو وړ معلومات  رسنیو کې د کارونې لپاره چمتو کړئ او بیا یې ولولی. ډاډ ترالسه کړی چې  
 په کې ځای پرځای او تکرار کړی دی.لپاره ځای مو 

 اصل په پام کې ولرو. د زیان نه رسولو ټولنې سره د مشورې په برخه کې کار کوو، باید  موږ ټول هغه کسان چې له  (6
 
 
 

 
 پر وړاندې د انفرادي مراقبتونو په برخه کې د خطر اړیکو او ټولنیز ګډون کاري ډلې له الرښود څخه اخیستل شوې. ۱۹-دغه سرچینه په افغانستان کې د کوویډ 1
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 کوم کسان باید له ښوونځي لرې او کورونو کې پاتې شي؟

د ښوونځیو له اوږدمهاله تړل کېدو وروسته بیاځل د زده کړو بهیر ته ستنېدل مهم دي، خو که چېرې ښوونکي او زده کوونکي د ناروغۍ  
ناروغۍ اخته دی، نه باید سمالسي ښوونځي   ۱۹-ومان کوي چې ښایي له هغه چا سره په اړیکه کې وي چې په کوویډ  گاس کوي یا هم  احس

او همدا المل شي چې ښوونځی یو ځل بیا وتړل  ته راشي. که چېرې هغوی په ویروس ککړ وي، ښایي ټوله ټولنه له خطر سره مخ کړي
 شي او د زده کړو فرصت بیا هم له السه ووځي.  

 
 تاسو د کرونا ویروس نښې نښانې لری ( 1

 تبه/ د تودوخې لوړه درجه  •

 نوی او پرله پسې ټوخی •

 برېښ، څړیکې او د بدن دردونه  •

 د سر درد  •

 نس ناستی •

 د نښو لیکلړ جوړ کړئ(کې بدلون راتلل )د بویولو یا څکلو حس له السه ورکول یا په  •
 د کرونا ویروس ټېسټ یا ازموینه مثبته وه( 2
 فکر کوئ چې ښایي په کرونا ویروس اخته وی.( 3
رو کې کوم څوک د کرونا ویروس نښې لري یا یې د ازموینې پایله مثبته وه یاهم له داسې چا  گ ستاسو په کورنۍ، خپلوانو یا نیږدې مل( 4

 سره په اړیکه کې و چې د کرونا ویروس ازموینه یې مثبته وه یا یې هم د دې ناروغۍ نښې نښانې درلودې.  
 

پر وړاندې د ځان ساتنې په برخه  ۱۹ –وویډ که چېرې هر یو له دغو موقعیتونو لیدل شوی، د ټولنې غړیو ته سپارښتنه وکړئ چې د ک
 ( ژبو وڅاري. لیسيگنااو  دری، پښتوډون کاري ډلې الرښوونې په )گکې د افغانستان لپاره د خطر اړیکو او ټولنیز 

 
 ه کوالی شو په ښوونځي کې یې مخه ونیسو؟  گڅه دی او څن گنن
ي ده یا شرم د هغه کس یا کسانو ترمنځ منفي همکار گروغتیا په برخه کې ټولنیز ننډون کاري ډلې په اند، د گخطر اړیکو او ټولنیز د 

ړې ناروغي لري. دغه مطلب ښایي د یوې ټولنیونې پرمهال په دې مانا وي چې پر ځینو کسانو د گ ړتیا یا هم یوه ځانگ چې یوه خاصه ځان
ه تر درملنې الندې ونیول گره تعصب یا تبعیض وشي، په جال توناروغۍ لرلو له امله ټاپه ووهل شي، پېغور یا کنایه ورکړل شي، ورس

  شتون ښایي:  گشي او یا هم خپأ موقعیت له السه ورکړي. په ښوونځیو کې د نن

خلک اړباسي چې خپله ناروغي پټه کړي ترڅو له تبعیض ځان وژغوري. دغه کار ښایي نورو کسانو ته د ویروس د ال ډېر انتقال  •
 سبب شي؛ 

 گناروغۍ څخه ښه شوي هم وي، بیا هم د نورو د تعبیض او ناوړه خبرو له امله ښوونځي د ورت  ۱۹-لک له کوویډ  که چېرې خ •
 زړه نه کوي؛

 خلک د روغتیایي کړنو له ترسره کولو منع کړي )د السونو وینځل، د ماسک اغوستل، په غېږ کې نیول یا نه مچي کول( •
 

لیت ډېرولو لپاره، د قرآنکریم آیتونو ته اشاره له مسئلې اندېښنه لرئ، د خواخوږۍ او ټولنیز مسؤ گکه په ښوونځیو کې د شرم او نن
 ي. د السرسي وړ د ( ژبولیسيگنااو  دری، پښتوپه ) وکړئ. دلته

 
 چاپېلایر کې(ناروغۍ له پراختیا څخه مخنیوی وکړو )په یوه آرماني یا زړه پورې  ۱۹-ه کوالی شو په ښوونځیو کې د کوویډگڅن

باید چې ټولنو ته یادونه کیږي چې هر کله یوه له پورته یادو شویو نښو وویني، باید خپل اوالدونه په کور کې وساتي؛  گد دې ترڅن
د عمومي الرښوونو ه د عملي مشورې له الرې د ښوونځیو په بېالبېلو چاپېریالونو کې وویل شي.  گامونه په روښانه توگړي احتیاطي  گځان

په دوام راځي چې په یوه داسې »په آرماني یا زړه پورې چاپېلایر« کې پلې کیږي په کې تر ټولو غوره مخنیوي لپاره سرچینې او زېربناوې 
 به »آرماني یا په زړه پورې« نه وي. له همدې امله، هغه څه چې وروسته راځي،  ڼو ښوونځیو چاپېلایرگموجودې دي. له دې ټولو سره، د  

له پراختیا څخه د غوره مخنیوي لپاره د سناریو له مخې الرښوونې دي. له دغې لیکنې څخه له   ۱۹-د ټولنې امکاناتو ته په کتو د کوویډ 
د  –ی تر ټولوغوره بڼې سره د ښوونځیو له خوندي بیا پرانستلو سره ټه واخلئ ترڅو وکوالی شگه گټولنې سره د تعامل د الرښود په تو

 مرسته وکړئ.    –ښوونځي شرایطو ته له پاملرنې پرته 
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 عمومي الرښود
یو کې د مناسب واټن  گېرنې: په صابو، عفوني ضد مایعاتو او پاکو اوبو سره د السونو وینځلو ځای ته السرسی او په درسي ټولگان]

 رعایتولو لپاره د کافي ځای شتون[
 ورځو لپاره په کور کې پاتې او ځان قرنټین کړئ؛  ۱۴که چېرې د نا آرامۍ احساس لرئ، د نښو له لیدو وروسته د  ✓
 خپله خوله او پوزه په طبي ماسک، ساده )لنډمهاله( ماسک، رومال یا پاکې ټوټې سره پټ کړئ؛ ✓
 تل له نور کسانو سره یو متر واټن وساتئ؛ ✓
 امونه په پوره غور سره پورته کړئ؛گروغتیایي او د پاکۍ ساتلو  ✓
لمس کېدونکی غولی او سطحې د ورځې په لړ کې د امکان ترحده پاک کړئ )که چېرې ښوونځی څو شیفټونه لري، لږترلږه   ✓

 ي له پیل وړاندې او پای وروسته وکړئ؛گ دغه کار د هر درسي ټول
وړاندې، له تشناب څخه تر وتلو وروسته او د  گي ته له راتگ ه )ټولگاو پرله پسې توخپل السونه د ورځې په لړ کې په منظمه  ✓

 خوراکي توکو له خوړلو وړاندې او وروسته( په اوبو او صابون سره ووینځئ؛ 
ي کړکۍ او گ ي په داسې چاپېلایر کې جوړ کړئ چې پرانستی وي یا د ټولگ که چېرې امنیتي او اقلیمي شرایط اجازه درکوي، ټول ✓

 دروازې پرانستې وساتئ؛ 
 د لوست پرمهال یا هم له یوبل سره د لوبو کولو پرمهال السونه مه ورکوئ او یو بل مه نیسئ؛ 
  روغبړ له لرې وکړئ، یانې یو بل په غېږ کې مه نیسی او مخونه مه مچي کوئ؛ 
 د زړه په سر د خپل ښي الس اېښودلو سره له لرې سالم وکړئ. ✓

 

 نسټ الرښوونېد سناریو پر ب

 سپارښتنې ...که چېرې ښوونځی

 ی الندې امکانات لري:گ( ټولCBEد محلي زده کړو پر بنسټ )
 په صابون سره د الس وینځلو ځای ✓
 پاکې اوبه ✓
 د ښوونکو او زده کوونکو د مخ پټوالی ✓
 ي د ضد عفوني کولو وسایل )لکه ډیټول(گ د ټول ✓
 دروازه او کړکۍ ✓
 مناسب واټند زده کوونکو ترمنځ یو متر  ✓

 دغه عمومي الرښوونې عملي کړئ؛ ✓
د پروژې کارکوونکي د ښوونکو او د ښوونځي  ✓

انو لپاره د روغتیایي کړنو پر نمونه جوړونې گشورا
 بوخت کړئ. 

 د زده کړو یوه لنډمهاله فضا باید الندې شرایط ولري:
  د ښوونکو او زده کوونکو مخونه پټ نه وي؛ 
 وسایل نه لري؛ ي ضدعفوني کولو گ د ټول 
 ودانۍ نه لري) په خېمه کې وي(؛ 
  .د زده کوونکو ترمنځ یو متر مناسب واټن نه وي 

 هرځای امکان شته چې دغه الرښوونې عملي کړئ؛ ✓
 تل خپله خوله او پوزه په یوه رومال پټه کړئ؛ ✓
ي د گ که امنیتي او اقلیمي شرایط اجازه ورکوي، ټول ✓

خېمه کې وي، د  ي په گ باندې جوړ کړئ، که چېرې ټول
 هوا تخلیه کولو امکانات چمتو کړئ. 

  

یو لرونکی دولتي ښوونځی دغه گپه یوه ودانۍ کې د څو ټول
 شرایط لري:

 په صابون او پاکو اوبو سره د الس وینځلو ځای؛ ✓
د هر زده کوونکي لپاره کافي ښوونیز وسایل او  ✓

 کتابچې؛
 د ښوونځي روغتیایي کمېټه؛ ✓
  شتون؛د مخ پټولو پوښښ نه 
  .د یو متر واټن رعایتونو لپاره د کافي ځای نه شتون 

 هرځای امکان شته چې دغه الرښوونې عملي کړئ؛ ✓
وړاندې، له تشناب څخه له وتلو   گي ته له راتگ ټول ✓

وروسته، د خوراکي توکو له خوړلو وړاندې او وروسته 
ي څخه تر وتلو وروسته خپل السونه په اوبو گ او له ټول

 ؛او صابون ووینځئ
 تل خپله خوله او پوزه په یوه رومال پټه کړئ؛ ✓
ي یا هر بل مشترک ځای  گ د امکان تر حده، په درسي ټول ✓

 کې، د زده کوونکو ترمنځ واټن رامنځته کړئ؛
له ښوونځي وړاندې او وروسته له بېځایه ټولېدنو ډډه   ✓

 وکړئ؛ 
ي سره گ هرځای امکان شته، اجازه مه ورکوی چې ټول ✓

 یوځای شي؛
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د یو بل په وسایلو له الس وهلو ډډه وکړئ، که مو د بل   ✓
چا په وسایلو الس پورې کړ او بیا مو نه شو کړای چې 

 ژر یې ووینځئ، نو بیا السونه پر خپل مخ مه وهئ؛  
د ښوونځي روغتیایي کمېټه باید د زده کوونکو د پاکۍ  ✓

ساتنې څارنه وکړي، لکه د السونو وینځل او په درسي 
مناسب واټن په پام کې نیول )هرځای امکان یو کې د  گ ټول

 لري(. 

ي لرونکی دولتي ښوونځی  الندې گپه یوه ودانۍ کې څو ټول
 شرایط لري:

  په پاکو اوبو او صابون سره د الس وینځلو ځای نه
 لرل 

  د ماسک نه اغوستل 
 ډ ښوونیز امکانات او کتابچېگ 
  د یو متر واټن رعایتولو لپاره د کافي ځای نه شتون 
  ښوونځي کې د روغتیایي کمېټې نه شتونپه 
 

 هرځای امکان شته چې دغه الرښوونې عملي کړئ؛ ✓
د ښوونځي مدیریت باید له میندو، پلرونو او ماشومانو  ✓

 گوغواړي چې کور ته له ښوونځي څخه تر رات
 وروسته خپل السونه ووینځي؛ 

تل خپله خوله او السونه په یوه رومال یا پاکې تیکې پټ  ✓
 کړئ؛ 

تر هغه ځایه چې شونې وي، په خپل ځان او مخ له   ✓
 الس وهلو ډډه وکړئ؛ 

یو یا بل هر  گ تر هغه ځایه چې امکان لري، په درسي ټول ✓
مشترک ځای کې د زده کوونکو ترمنځ فاصله رامنځته 

 کړئ؛ 
ي گ ورکوي، د ټولکه امنیتي او اقلیمي شرایط اجازه  ✓

ی په  گ دروازه او کړکۍ پرانیزئ یا هم درسي ټول
 پرانستي چاپېلایر کې جوړ کړئ؛ 

تر هغه ځایه چې امکان لري، اجازه مه ورکوئ چې   ✓
 ي سره یوځای شي؛ گ ټول

ټه اخلئ، یوه تن ته گکه چېرې له یوې مشترکې کتابچې  ✓
 دنده ورکړئ چې پاڼې یې واړوي؛

ه او پرله پسې د ورځې په لړ کې  گسطحې په منظمه تو ✓
د لوست له پیل وړاندې او وروسته یا له هر شیفت 

 وړاندې او وروسته پاک کړئ.  

امونه پلي گی چې احتیاطي  گد محلي زده کړو مرکز یو داسې ټول
 پراختیا تجربه کوي.  ۱۹-کوي، خو بیا هم د کوویډ 

ورځو لپاره   ۱۴ه د گي په لنډمهاله توگ درسي ټول ✓
وځنډوی، ښوونکو او زده کوونکو ته ووایئ چې د 

ورځې نور هم   ۱۴ناروغۍ د نښو له ورکېدو وروسته 
 په کورونو کې پاتې شي؛

 ډ چاپېلایر ضد عفوني کړئ؛  گي او گ درسي ټول ✓
په بېړنیو حاالتو کې زده کړې د ځان ښوونې له الرې   ✓

د ښوونکي د لرې الرې مالتړ په مرسته یاهم د ښوونې  
 روپ په مرسته تعقیب کړئ. گاري روزنې د ک

 

امونه پلې کوي، خو بیا گیو داسې دولتي ښوونځی چې احتیاطي 
 ویروس پراختیا تجربه کوي:  ۱۹-هم د کوویډ

ي په بهیر کې یا گ ي جال وي او ماشومان د ټولگ که ټول ✓
هم له هغه وروسته له یو بل سره اړیکه او تعامل نه 

ورځو لپاره   ۱۴ي د گ لري، هغه وخت باید ککړ ټول
وځنډول شي) ماشومان او ښوونکي باید د نښو نښانو له  

 ورځې په کور کې پاتې شي(؛  ۱۴ورکېدو وروسته هم 
ي له یو بل څخه جال نه وي او زده  گ که چېرې ټول ✓

کوونکي د ورځې په لړ کې له یو بل سره اړیکه لري،  
 ورځو لپاره وځنډول شي؛  ۱۴ي د گ نو باید ټول ټول
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ځي روغتیایي کمېټه باید د زده کوونکو د پاکۍ د ښوون ✓
چارې سمبال کړي، لکه د السونو وینځل او درسي 
ورځو په لړ کې د مناسب واټن په پام کې نیول )هرځای  

 امکان لري(؛  
ي او مشترک چاپېلایر باید گ له دې ور هاخوا، درسي ټول ✓

 هر څومره ژر چې وي، ضد عفوني شي. 
 

 
 ي لپاره مهم پیغامونه د ساتنې او عمومي مخنیو

که د کوم چا د روغتیا په اړه اندېښنه لرئ یا هم که چېرې کوم څوک په کور کې د خپل ځان د خوندیتوب په اړه : پیغامونه د ساتنې مهم
اندېښنه لري، کوالی شی الندې اصلي پیغام انتقال کړئ؛ له دې الرې، خلک د بېړنیو ټکو د راپور لپاره الرې لري او د کور پرېښودلو 

 په موده کې هغوی ته وویل شي:   شرایط یوازې د اړتیا پرمهال د قرنټین
څخه ډډه وکړئ. که چېرې په کور کې د نا آرامۍ احساس کوی یا هم   گرات گ»هیله لرو په کور کې پاتې شئ او له هر ډول نا اړین ت

اس ستاسو ژوند په خطر کې وي، د ماسک له اغوستلو وروسته کور پرېږدئ او داسې ځای ته الړ شئ چې په کې د ال ډېر امنیت احس
شمېرې سره)د عامې روغتیا  ۱۶۶لری، یا هم د محلي تعلمیاتو مرکز اوسئ. که چېرې ستاسو جسمي وضعیت بدتر شوی، کوالی شی له 

شمېرې سره اړیکه  ۴۱۰وزارت ارتباطي شمېره( اړیکه ونیسی. که چېرې د نا آرامۍ احساس یا هم کومه بله بېړنۍ ستونزه لری، له 
 ستونزې راپور ورکړئ« ونیسی او په لوړ غږ د خپلې

 
د مخنیوي په اړه الندې پیغام ته ونډه ورکړل شي. که چېرې دغه پیغام تر اوسه پورې ښه نه  ډېره مهمه ده چې  د مخنیوي مهم پیغامونه:

 دی درک شوی، نو ښه ده چې په بشپړه او الندې بڼه وړاندې شي:  
و، خوله او پوزه کې له الس وهلو گه پاک ساتی او په سترگسمه او پرله پسې تو»د ځان ساتنې لپاره، ډاډ ترالسه کړئ چې خپل السونه په  

امونو له ډلې دي چې روغتیایي گډډه کوی. په صابون د السونو وینځل، د ماسک اغوستل او د دوه متره واټن په پام کې نیول د هغو لومړنیو  
-که چېرې فکر کوئ چې په کوویډ  په موخه خلکو ته سپارښتنه کوي.کارپوهان یې د خلکو ساتنې او د ویروس له پراختیا څخه د مخنیوي  

ناروغۍ اخته یاست، د نورو خلکو پر وړاندې باید ماسک واغوندئ. همدارنگه که چېرې د داسې کس پالنه کوی چې په کرونا ویروس   ۱۹
د داسې ماشینونو په وسیله پالنه کیږي  اخته دی، هم باید ماسک واغوندئ. هغه کسان چې شدیدې نښې لري، په روغتونونو کې له هغوی

چې له هغوی سره مرسته کوي چې ساه واخلي. له دې ټولو سره، ډېری خلک د پالنې دغې سطحې له رسېدو وړاندې ښه کیږي. که چېرې  
اټن ونیسئ. له  ورځې د کورنۍ له نورو غړیو و ۱۴په خفیفو نښو سره د ناروغۍ احساس کوی، ځان په کور دننه قرنټین کړئ او لږترلږه 

دې امله چې تاسو ناروغ یاست، امکان شته چې د کورنۍ بل غړی هم ناروغ شي او دغه شرایط د هغه په اړه هم پلې کیږي. که په دې اړه  
شمېرې )د عامې روغتیا وزارت ملي کرښه( سره یا هم د عامې روغتیا وزارت له والیتي کرښې  ۱۶۶ال ډېرو معلوماتو ته اړتیا لری، له  

ه اړیکه ونیسئ. دا مهمه ده چې د طبي خدمتونو په کارونې سره منظمو روغتیایي معایناتو، لکه واکسیناسیون، له زیږون وړاندې  سر
 مراقبتونو، د شکرې ناروغۍ یا د وینې لوړ فشار معایناتو او هم د ماشوم له خوندي زیږونې څخه ډاډ ترالسه کولو ته دوام ورکړئ.«

 
*** 


