د ﺑﻨﺴټﯿﺰ ښﻮوﻧځﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

د ﺳرﭘرﺳت ﻟﭘﺎره ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺼﻮص او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراک ﺗﮫ د ﺿﺮورت ﭘﺮ ﻣﮭﺎل
د ﯾﻮﺗﻲ ﺑﻮري ښﺎر د ﺑﻨﺴټﯿﺰ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ٬٬ﭘﮫ ښﻮوﻧځﯿﻮ او وړﮐﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراک او د ﺧﻮراک ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺘﻮﻧﻮ
ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺻﯿﺎت  ٬٬او ﭘﮫ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ رﯾﺎﺳﺖ  ٬٬ﭘﮫ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮراک وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻣﻠﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ٬٬ﺗﻄﺒﯿﻘﻮي.

د درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮرم ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﯾﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراک او د ﺧﻮارک ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ﺣﯿﺚ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ د
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮرم ﭘﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮګﮫ ډک ﮐړئ .د ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ دواړه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن د درﺧﻮاﺳﺖ دا ﻓﻮرم
ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړي .ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ﺣﯿﺚ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮ درﺳﻲ ﮐﺎل ﭘﮫ ﺳﺮ ﮐﯥ ﺗﺮ د ﮐﺎل ﺷﺮوع ﮐﯿﺪو څﺨﮫ دوو اوﻧﯿﻮ ﭘﻮرې دا ﻓﻮرم ﺳﺮه
د ډاﮐټﺮ د ﺗﺼﺪﯾﻖ د ټﻮﻟګﻲ ﻧګﺮان ﺗﮫ وﺳﭙﺎرئ .ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﻮراک د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮرم ﻟﮫ ﺳﺮه
ورﮐړل ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﯾﻮاځﯥ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﻮري ﯾﺎ دا ﭼﯥ داﺳﯥ ﺧﻮاړه ﺧﻮري ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺧﻨﺰﯾﺮ ﻧﮫ وي ﻧﻮ ددې ﻟﭙﺎره د
درﺧﻮاﺳﺘۍ ﻓﺎرم ډﮐﻮﻟﻮ ﺗﮫ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﮫ ،ځﮑﮫ ﭼﯥ دا رﻧګﮫ ﺧﻮاړه د ﺧﻮراک ﭘﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﮐﯥ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي .ﮐﮫ
ﭼﯧﺮې ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﮫ ﺧﻮراک ﮐﯥ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻏﻮاړي ﯾﺎ دا ﭼﯥ داﺳﯥ ﺧﻮاړه ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺧﻨﺰﯾﺮ ﻧﮫ وي او ﭘﮫ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ
ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ د ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﺧﻮراک ﻏﻮاړي ﻧﻮ دا ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ د درﺧﻮاﺳﺘۍ ﭘﮫ ﻓﻮرم ﮐﯥ وﻟﯿﮑﻞ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ښﻮوﻧځﯽ ﺳﺘﺎﺳﯥ
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
اﻟﻌﻤﻞ ﮐﻠﮫ ﺧﻔﯿﻒ او ﮐﻠﮫ ﺷﺪﯾﺪ وي .د اﻟﺮژۍ ﻣﺜﺎل دا دې ﻟﮑﮫ ﻟﮫ ﺳﻮﯾﺎ ،ھګۍ ،د ﻏﻮا د ﺷﯿﺪو ﭘﺮوټﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎھﻲ ﺳﺮه اﻟﺮژي.
ﺑﻌﻀﯥ داﺳﯥ وګړي ﺷﺘﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻮا ﯾﺎ اړﯾﮑﻮ ﺳﺮه اﻟﺮژي ﻟﺮي.
ﻣﺘﻘﺎطﻊ اﻟﺮژي :دا داﺳﯥ اﻟﺮژي ده ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﯾﻮ ﺷﺨﺺ د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﻟﺮګﻲ ﻟﮫ ګﺮد ﺳﺮه ﯾﺎ د ﮐﺒﻠﻮ ﻟﮫ ګﺮد ﺳﺮه اﻟﺮژي
وﻟﺮي ﻧﻮ وﺟﻮد دې ﺗﮫ ورﺗﮫ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه ھﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ښﺎﯾﯥ ﻟﮑﮫ زړي ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﯿﻮو ،ﻣڼﯥ ،ځﻨګﻠﻲ ﺑﺎدام او داﺳﯥ ﻧﻮرو
ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺳﺮه .ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول دا رﻧګﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دوﻣﺮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﮫ وي د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻣﻤﮑﻨﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﻮﻟﯥ ﯾﺎ ﻣﺮۍ
ﮐﯥ د ﺧﺎرښﺖ ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ .اﮐﺜﺮه وﻗﺖ داﺳﯥ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺧﻮړو ﺳﺮه ﭼﯥ ګﺮم ﺷﻮي وي ګﺬاره ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ .ﺧﻮ داﺳﯥ
وګړي ھﻢ ﺷﺘﮫ ﭼﯥ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ښﮑﺎره ﮐﻮي ،ﮐﮫ څﮫ ھﻢ دا ﻋﺎدي ﻧﮫ وي.
د ﻻﮐﺘﻮز د ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ :دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ ﯾﻮ وﺟﻮد ﮐﯥ د ﻻﮐﺘﻮز د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﮐﻤﺰورې وي .دا
وﺟﻮد ﺗﮫ ﮐﻮم ﺟﺪی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﮫ ښﺎﯾﻲ ﺧﻮ ﭘﮫ وﺟﻮد ﮐﯥ ﻧﺎراﺣﺘۍ ،د ﺧﯿټﯥ درد ،اﺳﮭﺎل او ﺧﯿټﮫ ﺑﺎدي ﮐﻮي .د ﻻﮐﺘﻮز د
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
ورﺗﮫ ورﺳﯿږي ،ﭘﮫ دې ﻧﺎروﻏﺘﯿﺎ ﮐﯥ د ګﻠﻮټﻦ څﺨﮫ ﺟﺪي ﭘﺮھﯧﺰ وﺷﻲ.
د ﻧﻮرو ډﯾﺮو ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره :د ﺑﻌﻀﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ د ﺧﻔﯿﻔﻮ ﻋﻼﯾﻤﻮ ﭘﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ وي ﻟﮑﮫ د ﺧﻮﻟﯥ ﺷﺎ
او ﺧﻮا ﺳﺮه ﮐﯿﺪل ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ھﻐﻮ د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﯿﻮې ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺗﺎن وﺧﻮري.

•

د ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮراک ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﻧﻮر ﻋﻠﺘﻮﻧﮫ ھﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ د درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮫ ﻓﻮرﻣﮫ
ﮐﯥ د  ٬٬ﺑﻞ څﮫ ٬٬ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮښﮫ ﮐړئ .ﮐﮫ ﺿﺮورت وو ﻧﻮ اداره ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮه ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻲ.

•

•

•
•

ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ﺣﯿﺚ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﮫ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره ھﻐﮫ ﺗﮫ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮراک ﻏﻮښﺘﻨﮫ
وﮐړئ؟
•
•
•
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د ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﻮ د ﺧﻮراک د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ :ﭘﮫ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻮی ﯾﻮ ﭘﻮره ﺧﻮراک.
د ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﺷﻮي ﺑﺮاﺑﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ :ﻋﺎدي ﺧﻮراک ﻟﮫ ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﺷﻮي ﺑﺮاﺑﺮﺗﯿﺎ ﺳﺮه د ﺷﺨﻮﻧﺪ او ﺗﯿﺮوﻟﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﮫ ﮐﺒﻠﮫ.
ﻟﮫ اﻧﺮژۍ څﺨﮫ ډک ﺧﻮاړه :ﻋﺎدي ﺧﻮراک ﻟﮫ اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺮژۍ څﺨﮫ ډک ،ډﯾﺮ وﺧﺖ د ﻏﻮړ ﭘﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ.
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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
ﻟﺮي ﭼﯥ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺻﺤﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ددې ﭘﮫ اړه ﻣﺸﻮره وﺷﻲ.
د ﺷﮑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﮫ وﺟﮫ وﺟﻮد ﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮراﮐﻮﻧﮫ :ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮراﮐﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺷﮑﺮ د ﻣﺮﯾﻀﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺨﺖ وي د
ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،اﯾﺸﻠﯥ ،ﺷﯿﺮﺑﺮﻧﺞ ،د اﻟﻮګﺎﻧﻮ ﺣﻠﻮا او ﺷﻮروا ،ﺧﻮ دا ﻣﮭﻤﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﯥ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاﺑﺮﺗﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮده وي.
د ﺧﻮړو د ﺑﺮاﺑﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ او/ﯾﺎ د ﺧﻮړو د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮراک ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷﻮم
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.

د ﻧورو ﺑراﺑرﺗﯾﺎ ﺣﺎﻟت
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺷﮑرﻧﺎروﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺑراﺑر ﺧوړو ﺗﮫ ،د ﮐﻣﯥ اﻧرژۍ ﺧوړو ﺗﮫ ،د ډﯾرې اﻧرژۍ ﺧوړو ﺗﮫ د
ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوي ﺑراﺑرﺗﯾﺎ ﺧوړو ﺗﮫ ،ﯾﺎ د ﯾو څو ټﺎﮐل ﺷوي ﺧوړو ﯾﺎ/او د ﻋﺻﺑﯽ او رواﻧﯽ ﻧﺎﺗواﻧۍ ﭘﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ وي ﻧو
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
ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوي ﺑراﺑرﺗﯾﺎ ﺧوړو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﻧو ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎﻟت ښووﻧځﻲ د ډاﮐټر ﺗﺻدﯾﻖ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو ﺳره ھر وګړي ﺗﮫ ﺑﯾﻠﮫ
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.
ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐوم وﺧت د ډاﮐټر ﺗﺻدﯾﻖ راوړئ؟
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:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

اﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ ﺷﻮک ﺧﻄﺮ وﻟﺮي
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﯾﻮ ﻋﺎﺟﻠﮫ دوا وﻟﺮي د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ادرﯾﻨﺎﻟﯿﻨﻮ ﻗﻠﻢ
څﻮ اﻟﺮژﯾﺎﻧﯥ )درې ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﯥ زﯾﺎﺗﯥ اﻟﺮژﯾﺎﻧﯥ(
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
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﮐﻤﻮي ) د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺳﺎه ﺗﻨګﻲ ،د ﺧﯿټﯥ درد ،اﺳﮭﺎل ،زړه ﺑﺪواﻟﯽ ،ورم ،ﺧﺎرښﺖ ،ﺳﭙﻮڼﻲ ،ﺳﺮدردی ،او د
ﺳﺎه ﻣﺸﮑﻼت 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

ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﮐﯥ ﮐﻮم څﮫ روښﺎﻧﮫ ﻧﮫ وو ﻧﻮ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ د ډاﮐټﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻏﻮړي.
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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
ښﮑﺎره ﺷﻮې او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻨﮫ طﺮﯾﻘﮫ ﺗﺪاوي ﺷﻲ .د ﻋﻤﻠﯽ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﻧﯿﺖ ﻣﻤﮑﻨﮫ ده ﭼﯥ د ﻣﺮﯾﺾ د ﺗﺎرﯾﺨﭽﯥ ﯾﻮه ﮐﺎﭘﻲ راوﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﯾﺎ
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؟
د ډاﮐټر ﺗﺻدﯾﻖ د ھﻐﮫ ﻣودې ﻟﭘﺎره د اﻋﺗﺑﺎر وړ وي څوﻣره ﻣوده ﭼﯥ ډاﮐټر ﭘﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﯥ ﻟﯾﮑﻠﻲ وي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ
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
اﺟرا ﮐوﻟو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد د روﻏﺗﯾﺎﯾﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘرﺳوﻧل ﺳره ﻣﺷوره وﺷﻲ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ د اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ دورې ﻟﭘﺎره
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
څوﻣره ﻣوده دوام وﮐړي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ دوره ﭘﺎې ﺗﮫ ورﺳﯾده ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه درﺧواﺳت ﻓورﻣﮫ د ډاﮐټر
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
رﺳﯾدو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د درﺧواﺳت ﻧوې ﻓورﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﮑړه ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ ﻣﺧﺻوﺻﮫ ﺧوراک ورﮐول ﺑﮫ ﺑﻧد ﺷﻲ.
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
ھﻐﯥ وروﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻣدا ﻏواړه د اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ دورې ﭘﮫ څﯾر ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﻲ ھم اﻣﺗﺣﺎن ﮐړي.
ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د ﺳرﭘرﺳت ﭘﮫ ﺣﯾث د درﺧواﺳت ﯾو ﻓورم ﺗﺳﻠﯾم ﮐړئ او ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﮫ دا وﻟﯾﮑﺊ ﭼﯥ اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ دوره ﺑﺎﯾد
څوﻣره ﻣوده دوام وﮐړي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ دوره ﭘﺎې ﺗﮫ ورﺳﯾده ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎزه د درﺧواﺳت ﻓورﻣﮫ
دښووﻧځﻲ ﺗﺳﻠﯾم ﮐړئ.
ﻟﮫ ﻣﺧﺻوص او ﻣﻧﺎﺳب ﺧوراک څﺧﮫ ﻏﯾرﺣﺎﺿری
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،
ﺧوارﮐﻲ ﺗوﮐﻲ او ﭘﯾﺳﻲ ﻣﺻرﻓﯾږي ،ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ورځ ﯾﯥ ﭼﯥ ھﻐﮫ واﻧﺧﻠﻲ .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻏﯾرﺣﺎﺿري د ښووﻧځﻲ
د وﺻوﻟو ﻣطﺎﺑﻖ ورﮐوئ .ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷوم د راﺗګ ﭘﮫ اړه ښوﻧځﻲ ﺗﮫ اﺣوال ورﮐړئ.
ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷوم ﻣﺧﺻوص ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺧوراک ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻟﮫ  14ورځو ﭘﺎې ﺗﮫ رﺳﯾږي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ د ﺧﭘل
ﻣﺎﺷوم د ﻏﯾرﺣﺎﺿرې اﺣوال د ښووﻧځﻲ د ﭘﺧﻠﻧځﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﻧو ﺗﮫ ﻧﮫ وي رﺳﯾدﻟﯽ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم ﻟﮫ  14ورځو
ﻏﯾر ﺣﺎﺿرې څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ھم ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺧوراک ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرﻟﮫ و ددې ﻟﭘﺎره ﺗﺎﺳﯥ اړ ﯾﺎﺳت ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوم د
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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