
 

 د بنسټیز ښوونځي مدیریت 
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 د سرپرست لپاره معلومات 
 د ضرورت پر مھال   تھ   او مناسب خوراکستاسې د ماشوم لپاره د مخصوص 

پھ ښوونځیو او وړکتونونو کې د مخصوص خوراک او د خوراک مناسب وختونو   ٬٬ښار د بنسټیز ښوونځیو مدیریت  ريیوتي بو د
 تطبیقوي.   ٬٬پھ ښوونځیو کې د خوراک وختونو ملي دستورالعمل ٬٬توکو ریاست  او پھ ضمن کې د خوراکي ٬٬ملي توصیات 

 فورم پھ اړه معلومات  درخواستد 
کلھ چې ستاسې ماشوم یو مخصوص خوراک او د خوارک لپاره مناسب وخت تھ اړتیا لري نو تاسې پھ حیث د سرپرست باید د  

د تقسیم شوي سرپرستۍ پھ حالت کې باید دواړه سرپرستان د درخواست دا فورم  درخواست فورم پھ صحیح توګھ ډک کړئ. 
دوو اونیو پورې دا فورم سره  څخھ کال پھ سر کې تر د کال شروع کیدو السلیک کړي. تاسې پھ حیث د سرپرست باید د ھر درسي 

باید د درخواست فورم لھ سره  ستاسې د ماشوم د خوراک د بدلون پھ صورت کې  د ډاکټر د تصدیق د ټولګي نګران تھ وسپارئ.
   .ورکړل شي

سبزیجات خوري یا دا چې داسې خواړه خوري چې پھ ھغې کې خنزیر نھ وي نو ددې لپاره د    ې ستاسې ماشوم یواځېکھ چیر 
کھ  ، ځکھ چې دا رنګھ خواړه د خوراک پھ خونھ کې سبزیجاتو پھ بخش کې موجود وي. نشتھ فارم ډکولو تھ ضرورت   ستۍدرخوا

ې پھ ھغې کې خنزیر نھ وي او پھ ضمن کې رې ستاسې ماشوم پھ خوراک کې سبزیجات غواړي یا دا چې داسې خواړه غواړي چچې 
ستاسې    پھ فورم کې ولیکل شي تر څو ښوونځیاک غواړي نو دا غوښتنې باید د درخواستۍ یا د مناسب وخت خورمخصوص 

 غوښتنو سره سم خواړه پاخھ کړي.  

 تاسې پھ حیث د سرپرست کلھ کولی شئ چې د خپل ماشوم لپاره د مخصوص خوراک غوښتنھ وکړئ؟ 

د الرژۍ پھ حالت کې: یعنې کلھ چې د وجود دفاعي نظام د یو خاص خوړو سره عکس العمل ښایې. د الرژۍ عکس   •
د الرژۍ مثال دا دې لکھ لھ سویا، ھګۍ، د غوا د شیدو پروټین یا ماھي سره الرژي.  العمل کلھ خفیف او کلھ شدید وي. 

 بعضې داسې وګړي شتھ چې لھ ھوا یا اړیکو سره الرژي لري.  
ګرد سره یا د کبلو لھ ګرد سره الرژي   لرګي لھ چې کلھ یو شخص د بیلګې پھ توګھ ددا داسې الرژي ده  متقاطع الرژي:  •

نو وجود دې تھ ورتھ شیانو سره ھم عکس العمل ښایې لکھ زړي لرونکي میوو، مڼې، ځنګلي بادام او داسې نورو  ولري 
عکس العمل دومره خطرناک نھ وي د مثال پھ توګھ ممکنھ ده چې پھ خولې یا مرۍ  رنګھ شیانو سره. پھ عمومي ډول دا 

ه چې ګرم شوي وي ګذاره کولی شي. خو داسې  کې د خارښت سبب وګرځي. اکثره وقت داسې شخص لھ ھغھ خوړو سر
 وګړي ھم شتھ چې شدید عکس العمل ښکاره کوي، کھ څھ ھم دا عادي نھ وي.  

. دا  کلھ پھ یو وجود کې د الکتوز د ماتولو توانائي کمزورې ويدا پھ دې معنی چې د الکتوز د عدم تحمل پھ صورت کې:  •
، د خیټې درد، اسھال او خیټھ بادي کوي. د الکتوز د  کې ناراحتۍ مل نھ ښایي خو پھ وجودوجود تھ کوم جدی عکس الع

 عدم تحمل پھ حالت کې د ډاکټر تصدیق تھ اړتیا نھ وي.  
د سلیاک ناروغتیا پھ صورت کې/ د ګلوټن عدم تحمل: پھ دې تکلیف کې د کولمو یوه برخھ ټپي کیږي کلھ چې ګلوټن  •

 ز وشي.  دي پرھې ناروغتیا کې د ګلوټن څخھ جورتھ ورسیږي، پھ دې 
خفیفو عالیمو پھ شکل کې وي لکھ د خولې شا   د عکس العملو د نورو ډیرو حساسو عکس العملونو لپاره: د بعضو خلک •

 توتان وخوري. او خوا سره کیدل کلھ چې ھغو د مثال پھ توګھ مختلفې میوې، سبزیجات یا 
لپاره ډیر نور علتونھ ھم شتون لري. پھ داسې حال کې تاسې کولی شئ چې د درخواست پھ فورمھ  د مخصوص خوراک  •

 خانھ خوښھ کړئ. کھ ضرورت وو نو اداره بھ لھ تاسې سره پھ دې ھکلھ اړیکھ ونیسي.   ٬٬بل څھ ٬٬کې د 

ھ تاسې پھ حیث د سرپرست کلھ کولی شئ چې د خپل ماشوم لپاره ھغھ تھ د برابر خوراک غوښتن 
 وکړئ؟ 
 د سبزیجاتو د خوراک د ټاکلو پھ صورت کې: پھ سبزیجاتو باندې بنیاد شوی یو پوره خوراک.  •
 لھ کبلھ. شخوند او تیرولو د ستونزو لھ موافقھ شوي برابرتیا سره د  خوراک ابرتیا پھ حالت کې: عاديد موافقھ شوي بر •
 ډک، ډیر وخت د غوړ پھ شکل کې. : عادي خوراک لھ اضافی انرژۍ څخھ اړهلھ انرژۍ څخھ ډک خو •
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د لږې انرژۍ خواړه: د بیلګې پھ توګھ ډیر وزن، چاغوالي یا ناروغیو پھ وجھ چې د وجود میتابولیز باندې اغیزه کوي.   •
مخکې لھ دې چې تاسې د خپل ماشوم لپاره د لږې انرژۍ د خواړو لپاره درخواست کوئ، نو ستاسې ماشوم دې تھ اړتیا 

 و صحي پاملرنې کارمندانو سره ددې پھ اړه مشوره وشي.  لري چې د روغتیا ا
بعضی خوراکونھ امکان لري چې د شکر د مریضانو لپاره سخت وي د  د شکر تکلیف پھ وجھ وجود تھ برابر خوراکونھ:  •

 مثال پھ توګھ، ایشلې، شیربرنج، د الوګانو حلوا او شوروا، خو دا مھمھ ده چې پھ دې کې انفرادي برابرتیا موجوده وي.  
ې ستاسې ماشوم  د خوړو د برابرتیا پھ وخت کې او/یا د خوړو د چاپیریال پھ وخت کې د منتخب خوراک پھ حالت کې چ •

 فقط یو څو مخصوص خواړه وخوري. 
د خوړو د برابرتیا پھ وخت کې او/ یا د خوړو د چاړیریال پھ وخت کې د د عصبي او رواني ناتوانۍ پھ حالت کې   •

)NPF.(   

 موږ د برابرتیا پھ خوړو کې څھ ورکوو؟ 
 موږ ھغھ زده کوونکو تھ چې سبزیجات غواړي، سبزي ورکوو.   

 

 برابرتیا حالت  نورود 
د   کھ چیرې ستاسې ماشوم شکرناروغتیا لپاره برابر خوړو تھ، د کمې انرژۍ خوړو تھ، د ډیرې انرژۍ خوړو تھ

کې وي نو پھ حالت  یا د یو څو ټاکل شوي خوړو یا/او د عصبی او روانی ناتوانۍموافقھ شوي برابرتیا خوړو تھ، 
 نوموړی ښوونځې تاسې او ستاسې ماشوم د ښوونځي نماینده سره یوې غونډې تھ غواړي. 

 
کھ چیرې ستاسې ماشوم شکرناروغتیا لپاره برابر خوړو تھ، د کمې انرژۍ خوړو تھ، د ډیرې انرژۍ خوړو تھ د  

کټر تصدیق تھ پھ کتو سره ھر وګړي تھ بیلھ  موافقھ شوي برابرتیا خوړو تھ اړتیا لري نو پھ داسې حالت ښوونځي د ډا
 مشوره ورکوي.  

 
کھ چیرې ستاسې ماشوم د یو څو ټاکل شوي خوړو یا/او د عصبی او روانی ناتوانۍ پھ حالت کې وي نو د ښوونځي 

 اداره ستاسې د ماشوم د برابرتیا ضرورت او د خوراک بھ وخت کې مرستو تھ توجھ کوي. 
 

 ډاکټر تصدیق راوړئ؟تاسې باید پھ کوم وخت د 
تاسې د سرپرست پھ حیث باید ھغھ وخت د ډاکټر تصدیق سره د مخصوصو خوړو درخواست او د خوراک د برابرتیا 

 موضوع راوړئ کلھ چې ستاسې ماشوم د:
 انافیالکتیک شوک خطر ولري  •
 کلھ چې ماشوم یو عاجلھ دوا ولري د بیلګې پھ توګھ د ادرینالینو قلم •
 الرژیانې (درې یا لھ ھغې زیاتې الرژیانې)څو  •
 لھ ھوا سره الرژي.  •
 د اړیکو الرژي.  •
د معیوبیت الرژي چې دا یو داسې الرژي ده چې ژوند تھ خطر نھ لري خو د ژوند کیفیت، عمل کول او موجودیت   •

وڼي، سردردی، او د  توانائي کموي ( د بیلګې پھ توګھ ساه تنګي، د خیټې درد، اسھال، زړه بدوالی، ورم، خارښت، سپ 
 ساه مشکالت پیدا کوي) 

 د سلیاک ناروغي/ د ګلوتن عدم تحمل.  •
 د شکر ناروغۍ لپاره برابرو خواړو تھ اړتیا •
 د موافقھ شوي برابرو خوړو تھ اړتیا د شخوند او تیرولو ستونزو لپاره  •
 لھ انرژۍ څخھ ډکو خوړو اړتیا •
 د کمې انرژۍ خوړو تھ اړتیا •

 ې کوم څھ روښانھ نھ وو نو امکان لري چې ښوونځې پھ ھغھ موضوع کې د ډاکټر تصدیق وغوړي. کھ چیرې ستاسې پھ قضیھ ک
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 تاسې باید د ډاکټر تصدیق ځکھ راوړئ
تاسې ځکھ باید د یو ډاکټر تصدیق راوړئ تر څو موږ پھ ھغې وکتلی شو چې ستاسې د ماشوم الرژي لھ تحقیق او تشخصی وروستھ  

نھ طریقھ تداوي شي. د عملی کیدو پھ نیت ممکنھ ده چې د مریض د تاریخچې یوه کاپي راویستل شي یا  ښکاره شوې او باید پھ بھتری 
 د خوارک متخصص د ډاکټر تصدیق پھ څیر حسابیږي.  

 
 تاسې بھ د ډاکټر تصدیق څرنګھ ورکوئ؟ 

تاسې بھ د سرپرست پھ حیث د ډاکټر تصدیق سره د درخواست فورمې د ھر کال پھ سر کې تسلیموئ. تاسې کولی شئ چې د تیر 
 کال د ډاکټر تصدیق راوړئ او یا دا چې نوی راوړئ.  

 
 د ډاکټر تصدیق د څومره وخت لپاره د اعتبار وړ وي؟

کھ چیرې پھ  موده چې ډاکټر پھ تصدیق کې لیکلي وي. د ډاکټر تصدیق د ھغھ مودې لپاره د اعتبار وړ وي څومره 
 تصدیق کې یې د اعتبار نیټھ نھ وي لیکلي نو تاسې مجبور یاست کھ چې ھر کال بھ نوی تصدیق راوړئ.  

 
 امتحاني دوره 

کھ چیرې ستاسې ماشوم د الرژۍ یا لھ حد څخھ ډیر حساسیت لھ کبلھ یو خواړه امتحانیو ترڅو ھغھ لھ خپلو خوړو لسټ  
څخھ وباسی یا غواړي چې یو خواړه امتحان کړي چې مخکې ورسره الرژي درلودلھ، نو دا مھم ده چې ددې عمل د  

شوره وشي مخکې لھ ھغې چې د امتحاني دورې لپاره  اجرا کولو څخھ مخکې باید د روغتیایې پاملرنې پرسونل سره م 
 درخواست ورکوئ. 

 
 کھ چیرې ستاسې ماشوم یو خواړه ددې لپاره امتحانوي چې ھغھ د خوړو لھ لسټ څخھ بھر کړي

تاسې بھ د سرپرست پھ حیث د درخواست یو فورم تسلیم کړئ او پھ ھغې کې بھ دا ولیکئ چې امتحاني دوره باید  
وکړي. کلھ چې امتحاني دوره پاې تھ ورسیده نو تاسې بھ د معلومات تازه درخواست فورمھ د ډاکټر   څومره موده دوام

د نوي تصدیق سره ضمیمھ او موږ تھ تسلیم کړئ. کھ تاسې د یو سرپرست پھ حیث د ماشوم د امتحاني دورې د پاې تھ  
 مخصوصھ خوراک ورکول بھ بند شي.   رسیدو پھ صورت کې د درخواست نوې فورمھ تسلیم نکړه نو ستاسې ماشوم تھ

 
 کھ چیرې ستاسې ماشوم یو خواړه ددې لپاره امتحانوي چې ھغھ ورسره مخکې الرژي درلوده 

زموږ غوښتنھ دا ده چې ماشوم دې دا غواړه لومړی پھ خپل کور کې امتحان کړي. کھ چیرې ھر څھ ښھ تیر شي نو لھ  
ه د امتحاني دورې پھ څیر پھ ښوونځي کي ھم امتحان کړي.  ھغې وروستھ ستاسې ماشوم کولی شي چې ھمدا غواړ

تاسې بھ د سرپرست پھ حیث د درخواست یو فورم تسلیم کړئ او پھ ھغې کې بھ دا ولیکئ چې امتحاني دوره باید  
کلھ چې امتحاني دوره پاې تھ ورسیده نو تاسې بھ د معلومات تازه  د درخواست فورمھ   څومره موده دوام وکړي.

 تسلیم کړئ. دښوونځي
 

 او مناسب خوراک څخھ غیرحاضری لھ مخصوص 
تاسې پھ حیث د سرپرست دا دنده لرئ چې ستاسې د ماشوم د نھ راتګ پھ وخت کې باید احوال ورکړئ تر څو مکتب   

د پخلنځي مسؤولین ھغې تھ ورسیږي. ستاسې د ماشوم پھ ھغھ مخصوص یا ھغھ تھ مناسب خوراک باندې وخت، 
د خپل ماشوم غیرحاضري د ښوونځي  خوارکي توکي او پیسي مصرفیږي، پھ کومھ ورځ یې چې ھغھ وانخلي. تاسې بھ

 د وصولو مطابق ورکوئ. مھمھ ده چې تاسې د ماشوم د راتګ پھ اړه ښونځي تھ احوال ورکړئ.  
ورځو پاې تھ رسیږي چې تاسې د خپل   14ستاسې د ماشوم مخصوص یا مناسب خوراک پھ ھغھ صورت کې بھ بعد لھ  

ورځو   14و تھ نھ وي رسیدلی. کھ چیرې ستاسې ماشوم لھ ماشوم د غیرحاضرې احوال د ښوونځي د پخلنځي مسؤولین
د ماشوم د  غیر حاضرې څخھ وروستھ ھم مخصوصی یا مناسب خوراک تھ اړتیا لرلھ و ددې لپاره تاسې اړ یاست چې 

 سرپرست پھ حیث د درخواست نوې فورمھ تسلیم کړئ. 
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 د خپل ماشوم ښوونځي سره اړیکھ ټینګھ کړئ

کھ تاسې چیرې د مخصوص یا مناسبو خوړو پھ اړه کومھ پوښتنھ یا نظر لرئ نو د خپل ماشوم ښوونځي سره پھ اړیکھ 
    کې شئ. 
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