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 ناروغانو د پاره  یبرخ 3الج د ع يزولنټد نظارت شوي 

 برخه) 17A اليحه د دماغي روغتيا  1983(د 
 

 د ناروغ نوم .1      

عالج  د د ھغه کس نوم چه ستاسو  .2      
پاره  د ستاسو د معالجي  ًصالحيت لري (
  مسول شخص ً)

 يزولنټھغه تاريخ چه ستاسو نظارت شوي  .3      
 يږعالج شروع کي

 

 يم ؟  الندي عالجولنيزټنظارت شوي يوه  دولي زه 

برخه الندي قرار لري ددي دپاره چه ستاسو  17Aتر  ياليحد دماغي روغتيا  1983د ولنيزعالج ټنظارت شوي تاسو د 
ه دي چه بايد روغتون  ترک ښي چه ستاسو روغتيايي حالت ) فکر کوستاسو د معالجي د پاره مسول شخصمسؤل کس( 

ي، او يا کيداي شي چه ته بيا روغتون ته د ړتاسو نشي کوالي چه خپل عالج ته دوام ورک ي چيږداسي فکر کيي الکن ړوک
  د نور عالج د پاره حاضر شي. ي وروستهيادون يډلنيوي 

 
او کوشش کوي چه روغ پاته رسوي مرسته  هواظبت تيم تاسوته زياددا معني لري چه ستاسو د م ولنيزعالج ټنظارت شوي  

فکر کوي چه  يي، الکن که چيري ستاسود کيلنيک مسؤل کارکونکږخه رخصت کيڅشي البته پس له دي چه تاسو د روغتون 
غتون ته ي عالج د پاره بيا رورووايي چه تاسو د ضرو تاسوته بيا د عالج د پاره روغتون ته ضرورت لري،  کوالي شي

  . راشي
 
ي او  ستاسو د ړد عالج د ترتيب کولو په باره کي خبري وکسره کيداي شي چه تاسو ستاسو د معالجي د پاره مسول شخص  

 .يړوته کګوروسته په رخصت کيدوته  نه د روغتوند عالج او مواظبت ضرورت دماغي ناروغي 
 

 ه شي دي؟څ امر ولنيز عالجټنظارت شوي  

يوه  د پاره ل کسان او  د دماغي ناروغيه فورمه دي چه ستاسو د کلينيک مسئويو (امر) عالج  سفارش  زنيولټ نظارت شوي د
  کي وي. ولنيزعالج ټنظارت شوي ي چه ووايي چه تاسو بايد په  ړقبول شوي متخصص بايد ھغه  خانه پوري ک

 
ي ليدلي وي چه ھغه ته په ړزده ک يٻ هګتو ماھرانه هيرډيو قبول شوي دماغي روغتيايي متخصص ھغه کس دي چه ھغه په 

الندي په  ياليحته ضرورت دي چه تر دماغي روغتيايي ي ړناروغ سخه څي چه ايا اضافه له دي ړدي فيصله کي مرسته وک
 روغتون کي پاته شي.
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 ؟شي ښه شي به پيڅخه چه زه روغتون  ترک څپس له دي 

 .  شي ښه شي پيڅپه موده کي  ولنيزعالجټنظارت شوي چه د  ويخبري ک ستا سره ستاسود معالجي د پاره مسول شخص
 

وساتي، او يا نور  په نظر کي ترتيباتاکلي ټوشي چه  تاسو د خپل عالج د پاره  تنه ښغواحتماالَ خه څکيداي شي چه تاسو 
 شرايط َ په نامه   َددغه شيان  .يړاجرا ک يړولنه مرسته وکټپه سره ترتيباتو  چه د ستاسو د ژوند مصؤنيت او روغتيا  

  ي.ږبرخه الندي اجازه ورکول کي 17Bتر   د اليحهي ، او د دماغي روغتيا د ږيادي
 

ي چه دغه شرايط مناسب ړاو يو قبول شوي دماغي روغتيائي متخصص بايد موافقه وک معالجي د پاره مسول شخصستاسو د 
 معالجي د پاره د مسئول شخصتاسو بايد  خپل د  تي. وساپه نظر کي شي چه دوي ويني ضروري مرستي ځدي، او تاسو ته 
ولنيز عالج په دوران ټد نظارت شوي  ياست کله چيپه تشويش کي  ني داليلو په اسلسځد  ي که چيري تاسوړسره خبري وک

 ي.ږکيخه څتنه درښغويني شيانو د اجرا کولو، او نه اجرا کولو ځد  کي
 

 به وشي؟ هڅنه شم  اي کواليځپر که چيري زه شرايط 

په روغتون کي د عالج  اوراتک  بيرته ستاسو د روغتون تهيم ټستاسو د مواظبت  يړاي نکځپريو شرايط  ھم که چيري تاسو 
  . کويفکر د ضرورت په ھکله 

 
ي چه ړفکر وک معالجي د پاره مسئول شخصکيداي شي چه تاسو ته وويل شي چه بيا روغتون ته راشي که چيري ستاسو د 

ول ټيني وخت دغه ممکن ضروري وي حتي که چيري تاسي ځ تاسو يقيناً عالج ته ضرورت لري.  ده اوي الر نځدغه يوا
 ي. ږپه نامه ياديتنه ً ښغود بيا ته  ًدغه  روغتون  .ي ھم ويړاي کځپرشرايط 

 
رورت لري، ي چه ته روغتون ته د بيا راتک او بيا يادونه ضړفکر وک معالجي د پاره مسئول شخصکه چيري ستاسو د 

ول، او يا په ډتاسو ته خط ليکي چه تاسو ضرورت لري چه بيا روغتون ته په مستقيم   معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
جبري ته که چيري تاسو رانشي کله چه تاسو ته ويل شوي دي، کيداي شي چه تاسو  روغتون  راشي. کي يوه مشخص وخت

 ل شي.  ړراو
 

که  ساعت پوري وساتل شي.  72تنه وشي، تاسو کوالي شي چه دلته تر ښبيا يادونه او يا غو ستاسو که چيري  روغتون ته
ير وخت پاته شي، يوه ډي چه تاسو ضرورت لري چه په روغتون کي ړفکر وک معالجي د پاره مسئول شخصچيري ستاسو د 

وخت  په خپلول شيان تاسو ته ټدغه  ي. ړتاسره خبري وکسي چه ږتنه کيښغو خهڅ قبول شوي دماغي روغتيائي متخصص
 ي. ږکي تشريح کي

 

 ولرم؟  کي ولنيز عالجټنظارت شوي ه عالج زه بايد په ګه رنڅ

ه  په ګرنڅچه کله او  اکيټمشوره کوي او  و په ھکلهستا سره ستا د عالج د ضروريات معالجي د پاره مسئول شخصستاسو د 
  عالج  وشي.ستاسو ولنه کي ټ

 

 م؟ړالج رد کزه کوالي شم چه خپل ع

ي، الکن دغه دا معني لري چه ړي که چيري تاسو ھغه  نه غواړرد وک ھغه مخالفت او ياسره تاسو دا حق لري چه عالج 
  راتک ته بيا تر کتني الندي ونيسي.  بيرته ستاسوته  روغتون   يچويني ضرورت دا معالجي د پاره مسئول شخص ستاسو د 

 
خبري سره معالجي د پاره مسئول شخص ي، تاسو بايد ژر تر ژر د ستاسو د ړج  نه غواشوي عال پيشنھادشويکه چيري تاسو 

 ي. ړوک
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 م؟ړفيصله  وک سره د موافقيد خپل عالج  او نشم کواليير ناروغ وم ډکه چيري زه شي  ښپيه به څ

ي، ړپاره فيصله وکان د عالج دځچه تاسو  دا توانائي نلري چه خپل ي ړفکر وکستا  عالج کوي  چي خلک ھغه که چيري
 .   ي چي دوي فکر کوي چه ته ورته ضرورت لريړي وکڅھغه  کوالي شي چه ستا د عالج دپارهدوي 

 
دا يوعاجل  چي ي، پرته له ھغهړي که چيري تاسو مخالفت وکړتاسو  تحميل کپر زور دغه عالج په نشي کوالي دوي الکن 

 دي. ضرورت 
 
ير ډيو او يا  چي وشيان ولورڅدغه الندي له نشي کوالي چه  له کبلهدماغي ناروغي  دوچه تاس د ظرفيت کموالًي دا معني لري ً

  :سر ته ورسوي

 . شيل شوي دي بايد پوه ړھغه معلومات چه تاسو ته د عالج په باره کي ورک •

 ي. ړفيصله وک وکوالي شي يوهو چه تاسو څپوري تردي مودي ږاو يساتل د يو ود دغه معلومات •

 ي.  ړتاسو يو فيصله وک سم د سنجش سره وشوي معلوماتل ړد ورک •

خه استفاده کول، او يا حتي د ساده څ، لکه خبري کول، د ژبي د اشاري ممکنه وسايلو له الرييني ځخپله فيصله د  •
 ي.ړک وھل او يا د الس فشار ورکول په واسطه ارتباط ورکګحرکاتو سره لکه ستر

 
که چيري تاسو د مخه  ويکيدالي چي تاسوتر عالج الندي ونيول شدي، ھمدا راز  نشي يو عاجل کار چي دغه پرته له ھغه 

ل ړورکاجازه چي يني نور کسانو ځ، او يا وي يړالندي رد ک ياليحد دماغي ظرفيت تر   2005يوه کلکه قانوني فيصله د 
دغه کسان کوالي  .ه تداوي راته اخليبايد دغتصميم ونيسي ويلي دي چه تاسو کي د مقرراتو سره سم چه ستاسو په غياب  شي

ي وي، تاسو د پاره ړوي چه تاسو ھغوي ته د مدافع وکيالنو په يوه لست ورک ي ويړته دوامداره صالحيت ورک شي ھغوي
کوالي شي چه  يد روغتون کارکونک ارني  محکمي خپله وي.څاو يا د له خوا ارني د محکمي څيوه تعين شوي استازي د 

 .يړدرکپه باره کي نور معلومات  اليحهدماغي ظرفيت د  د 2005تاسوته د 
 

 په باره کي عالجد په واسطه درملخاص مقررات د دوا او د 

درمل يني خاص مقررات د دوا او ځ، زياده موده و اوسيخه څ  يمياشت يد يو کي ولنيز عالجټنظارت شوي کله چه تاسو په 
 ي. ږينيول ک کي عالج په باره کي په نظرپه واسطه د  

 
ي د ھغه ونه اضافه  وي، او دا د دري مياشتږکيدرکول که چيري تاسو ته دوا او يا طبي عالج ستاسو د دماغي ناروغي دپاره 

نظارت شوي ل شوي ؤ کله چه تاسو په روغتون کي او يا په ړرکدل دپاره دغه رقم عالج ځي ړوخت نه چه تاسو ته د لم
يو مستقل داکتر (چه ھغه د دغه روغتون له خوا چه  تنه وشي چيښد اجازت پوخه څوي، کيداي شي چه ستا  کي ولنيزعالجټ

  .  يړکي نه وي) تاسو معاينه ږتاسو عالج کي
 

مؤظف ي او د يوه مستقل کمسيون په واسطه ږاکتر ) په نامه ياديډودونکي ښ( د دوھمه نظريه  SOADاکتر د يوهډدغه مستقل 
 ي.ږه استفاده کيګنڅ خهڅو ي روغتيا مقرراتي چه نظارت وکوالي شي چه د دماغږکي
 

ول ډه څخبري کوي  چه تاسو  خه دغهڅد فيصلي  دغه داکتر چک کوي چه دغه عالج ستاسو دپاره صحيح دي، او تاسو سره
 ي. ړعالج  ته دوام ورک

 
دي صحيح دي،  پرته له ي چه تاسو دپاره وي چه دغه مستقل داکتر ويلي ږرکول کيددوائي او يا طبي عالج ھغه تاسو ته فقط 

  ي. ومسئله  هعاجل هدا يوچي 
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نظارت شوي د يو مستقل داکتر کتل د  ي. ړي چه تاسو معاينه کړاکتر غواډتاسو ته بايد وويل شي چه کله او چيري مستقل 
نه ويني،  يږاي او ھغه وخت چه تاسو ته ويل کيځخه يو دي. که چيري تاسو مستقل داکتر په ھغه څ ود شرايطوانيز عالج ټ

ي چه تاسو د مستقل داکتر د کتلو دپاره روغتون ړمجبور دي چه تاسو ته بيا يادونه وکمعالجي د پاره مسئول شخص ستاسو د 
 ته راشي.   

 
که چيري خلک فکر  .(ECT)عالج  ورکونکي يني خاص عالج دپاره وجود لري، لکه د برقي تکانځدلته مختلف مقررات د 

 ي.  ږخه يوه خاص عالج ته ضرورت لري، مقررات تاسو ته تشريح کيڅج د جملي ي چه تاسو د دغه عالړوک
 

 ؟ پاتي شمبايد  کي عالجولنيزټنظارت شوي زه په  ودهومره مڅ

خه چه ستاسو کلينيک مسئول څپوري دوام کوي، پرته له ھغه  ومياشت ږل کي تر شپځي ړعالج امر په لم زولنيټستاسو د 
  نه دي.  تاضافه ضرور ته غهي چه دړکارکونکي فيصله وک

 
تر اخره  ومياشت ږدغه شپد ي چه تاسو ړته اجازه ورکمعالجي د پاره مسئول شخص ي چه تاسو خپل د ږتنه کيښخه پوڅستا 
کيداي شي چه  پاته شي. ولنيز عالج ټنظارت شوي تاسو ضرورت لري چه  په  چي اياوري ګي وو، چه ديړمعاينه ک پوري

  ي. ړي چه تاسو معاينه کړغوامعالجي د پاره مسئول شخص کله او چيري ستا سي د  تاسو ته  وويل شي چه
 

که  خه يو دي. څ ود شرايطولنيزعالج ټنظارت شوي د  دپاره ومعاينات او دکتل مسئول شخص  د معالجي د پارهد ستاسو د 
معالجي د ي نه ويني، ستاسو د ږياي او ھغه وخت چه تاسو ته ويل کځپه ھغه معالجي د پاره مسئول شخص چيري تاسو د 

 ي د دي دپاره چه تاسو د معاينه دپاره روغتون ته راشي.   ړمجبور دي چه تاسو ته بيا يادونه وکپاره مسئول شخص 
 

نظارت شوي ي چه تاسو ضرورت لري چه د عالج دپاره په ړفکر وک معالجي د پاره مسئول شخص که چيري ستاسو د 
ي، او پس له دي نه يو ړمياشت نور ھم  دوام ورک ږي کوالي شي چه دغه ته تر شپواته شي، دير وخت پډکي ولنيز عالج ټ

خبري  پايه پوريتر  دوره د دغه  سره کيداي شي چه تاسومعالجي د پاره مسئول شخص ستاسو د  ل دپاره. ځکال فقط د يو 
 ي.  ړوک
 

 کوالي شم؟(دعوي) ايا زه درخواست 

 ولنيز عالج ټنظارت شوي ي چه ستاسو د ړخه وغواڅد منيجر  روغتون مسئولد الجي د پاره معتاسو کوالي شي چه د  .ھوا
خاص  وه ي  په روغتون کي د ننه د اشخاصوتاسو دغه ته په ھر وخت کوالي شي. د روغتون منيجران  ي.   ړپاي ورکته 

  پاته شي.   کي ولنيز عالجټشوي نظارت تر اوسه پوري ضرورت لري چه په  کوم ناروغانکميته دي چه فيصله کوي چه 
 
شي ته په ھغه  ړته والولنيز عالج ټنظارت شوي چه  تر دي ستاسو مسئول روغتون معموالً ھغه روغتون دي چه تاسو د مخه 

 ي. ږکه چيري ستاسو مسئول روغتون بدل شي تاسو ته ويل کي کي وي.
 

، تاسو په دي شکل دوي ته ورسويپاي ته ولنيز عالج ټنظارت شوي ي چه د رغتون منيجران ستاسو ړکه چيري تاسو وغوا
  ليکلي شي.   
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پاي ته ولنيزعالج  ټنظارت شوي ي چه ايا ستاسو د ړتاسو سره خبري وک د فيصلي د مخه د روغتون منيجران کوالي شي
  .    ورسوي

 
نظارت ي ستاسو د ړي چه دوي غواړھمدا راز ستاسو نژدي قريبان ھم  کوالي شي چه د روغتون د منيجران سره خبري وک

 وک ستاسو نژدي قريبان دي. څتشريح کوي چه اندي ړودغه نشريه  ي.ړپاي  ورک تهولنيزعالج  ټشوي 
 

په غير د ي، ږساعت پاي ته رسي 72پس له  ولنيزعالجټنظارت شوي که چيري ستاسو نژدي قريبان دغه کار کوي، ستاسو د 
ته  وان ته او يا نور خلکځته وايي چه تاسو خپل  ود روغتون منيجران ه مسئول شخصمعالجي د پارستاسو د ھغه صورت چي 

  ي. ړکي توقف ورکولنيز عالج ټنظارت شوي کيداي شي چه خطرناک وي که چيري تاسو خپله موجوديت په 
قادر وي چه د روغتون  ستاسو نژدي قريبان  د پاي ته رسيدو د مخه به ومياشت وږشپ  بيا د نورو ته شوه ځکه چيري دغه رامن

 .   ورسويپاي ته  ولنيزعالجټنظارت شوي ي چه ستاسو ړته بيا ووايي چه دوي غوا ومنيجران
 

  ي.   ږبايد پاي ته ورسي ولنيزعالجټنظارت شوي ي چه ووايي چه ستاسو  ړھمدا راز تاسو کوالي شي يوه محکمه وغوا
 

 ي؟ږه پيشيڅه شي دي او څاه ګد محکمي داد

بايد پاي ته  ولنيزعالجټنظارت شوي تاسو  سي چه ايا ړاه يو مستقل ھيئت دي چه کوالي شي فيصله وکګادد محکمي د
دغه  اه کيداي شي چه دوي ستاسو سره او د ھغو کارکنانو سره چه تاسو وپيژني يو مجلس ونيسي. ګد محکمي داد .   يږورسي

ي تاسو د اوريدلو مرستسي چه دوي ړوشتنه وکنه  غکسانو  ونوريني ځتاسو کوالي شي چه  ي.ږمجلس د ًاوريدًل په نامه يادي
ي ستاسو په باره کي د ړاه غګد اوريدلو نه د مخه، د محکمي د داد ي.ړته راشي، که چيري تاسو وغوا مجلس ته تاسوته

شي چه راشي خه يوه کس کيداي څد جملي  ويړاه د غګد محکمي داد .لوليراپورونو  ولنيز عالجټنظارت شوي روغتون او د 
  ي. ړاو تاسو سره خبري وک

 

 م؟ړانديز ورکړاه دپاره وګکله زه کوالي شم چه د محکمي د داد

په دوره   ولنيزعالجټنظارت شوي مياشت  ږشپ ونيړاه دپاره يو وار  ھر وخت ستاسو د لمګتاسو کوالي شي د محکمي د داد
ي او وروسته ړانديز وکړوکي  ومياشت ږراتلونکي شپپه تبه پس له دي نه تاسو کوالي شي چه يو مرا ي.  ړانديز ورکړکي و

 ي. ږپاته کيولنيزعالج ټنظارت شوي يوه وار په ھره کال کي چه تاسو پس له ھغه چه په 
 

پاي ته  ولنيزعالجټنظارت شوي تل چه  ښغو وچه د روغتون منيجران شوي چه وويل و تهکه چيري ستاسو نژدي قريبان
ستاسونژدي قريبان  نو،  يږو نه رسيچه دغه بايد پاي ته معالجي د پاره مسئول شخص وايي د شي ، الکن ستاسو ورسول 

ستاسو د  خه چيڅه ټد ھغه ني و کيځور 28 پرستاسو نژدي قريبان بايد  ي.ړدرخواست وک يمحکم يکوالي شي چه د يو
  ي.ړکرد اقدام و چاريد پاي ته رسولو  ولنيزعالجټنظارت شوي ستاسو د  معالجي د پاره مسئول شخص

 
 ي تاسو کوالي شي چه دغه شي وليکي: ړاه دپاره درخواست ورکګي چه د محکمي د دادړکه چيري تاسو وغوا
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په جريان کي اوريدلو  سره د ي چه  محکمي ته ستاسو دپاره وليکي او تاسو ړوکخه پوشتنه څتاسو کوالي شي چه د يوه وکيل 
تاسو  وک په دغه کي متخصص دي. څد وکيالنو يو لست لري چه   هولنټحقوقي ستاسو مسئول روغتون او  ي.ړمرسته وک

 اس چارج نلري او مفت دي. دغه د قانوني مرستي د پالن په اس ي. ړمجبور نه يي چه د مرستي د يوه وکيل دپاره پيسي ورک
 

 يږي چه ستاسي نژدي قريبان وپوھيړاجازه ورک

 ستاسو نژدي قريب دي.ھغه ووايي چه  ۀاليح ي چه د دماغي روغتياږيوه کاپي ھغه کس ته ورکول کي يد دغه نشري
 
ه په لست کي ، ھغه شخص چولډپر طبعي لست دي چه کوم کسان ستاسو قريبان دي.   کي يو اليحهروغتيا په دماغي  د

ي چه ړکوالي شي چه تاسو ته يوه نشريه ورک يد روغتون کارکونک ي.ږنل کيګقريب لري ھغه ستاسو د نژدي يتوب ړلوم
 ه حقوق لري.څي چه ستاسو نژدي قريبان ستاسو د مواظبت او اعالج په ارتباط ړدغه  تشريح ک

 
 
 

      

 
،  د  معالجي د پاره مسئول شخص د يي، لطفاً خپلړي يوه کاپي نشريه تر السه وکړي چه دغه سړکه چيري تاسو نه غوا

 ووايي.   ي دهړدرکتاسو ته  يٻ ي ته او يا ھغه شخص ته  دغه نشريهړغلي ډکارکونکو 
 

 بدلول وانستاسو د نژدي قريب

مربوطه دي، تاسو کوالي شي چه د نه ي ړکه چيري تاسو فکر  کوي چه دغه ستاسو د نژدي قريبانو په حيث يو مناسب س
د  ي. ړي چه ھغه وکوالي شي ستاسو د نژدي قريب په عوض چلند وکړکرپه محکمه کي د يو بل کس دپاره درخواست ومحل 

 ي چه په ھغه کي دغه تشريح شوي دي:  ړنشريه ورکروغتون کارکونکي کوالي شي چه تاسو ته يوه 
 

 د تمرين کود

ھغه وته او نور معالجي د پاره مسئول شخصپه باره کي ستاسو د  ياليح د دلته د تمرين يوه کود دي چه د دماغي روغتيا
ندي ونيسي چه ھغوي مجبور دي چه کود  تر کتني ال ته چه ستاسو په مواظبت او عالج کي اخته دي مشوره ورکوي.  وخلک
د ي چه د کود يوه کاپي ړتاسو کوالي شي  پوشتنه وک تصميم نيسي.   ه ويلي دي کله چه دوي ستاسو د مواظبت په ھکلهڅکود 

 ي. ړ، که چيري تاسو وغواه شيړليدو د پاره ورک
 

 ه زه شکايت کوالي شم ؟ ګنڅ

په ولنيزعالج ټنظارت شوي و د مواظبت او عالج په ني شيانو د سرته رسولو  په باره ستاسځي چه د ړکه چيري تاسو وغوا
کيداي شي چه دوي قادر وي چه موضوع ته  ي. ړي سره خبري وکړي ، لطفاَ د کارکونکو د يوه غړکي شکايت وک  دوره 
ي، ړرکدھمدا راز دوي کوالي شي چه تاسو ته ستاسو د مسؤل روغتون د شکاياتو د طريقي په باره کي معلومات  . يړحل ک
ھمدا رنکه  ي.ږي چه د  داخلي حل په نامه ياديړک ړاستفادي  خپل شکايات د ھغه له الري جوپه کوالي شي  د ھغه  وتاسو چه

  ي. ړي وکي خبري وکګپه باره کي چه  ھغوي کوالي شي  ستاسو شکايت ته رسيد وني خلکځدوي کوالي شي چه تاسوته د 
 

ه ګرنڅ ومقرراتد کمسيون نظارت کوي چه د دماغي روغتيا  ي. ړيت وکشکاته تاسو ھم کوالي شي چه  يوه مستقل کميسون 
خه چه څد ھغه وخت  و تهه استفاده شوي دي او دغه ناروغانګپه صحح توھغي ته چه ي ړحاصل کي ، اطمنان ږاستفاده کي
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شي چه تاسوته  کارکونکو کوالي ه توجه شوي دي.  ګپه صحح تو کي ولنيزعالجټنظارت شوي دوي په روغتون کي او يا په 
  ي.  ړارتباط پيدا کسره ه کمسيون ګرنڅچه ي ړدرکيوه تشريح شوي نشريه 

  

 زيادتر مرستي او معلومات

پوه شوي، ستاسو د ياست چه تاسو په ھغه  نه وي  سو د مواظبت او عالج په باره کي تاني شيان سځکه چيري دلته 
خه څلطفاً د دوي  ي. ړمرسته وکتاسو سره کوشش کوي چه ي ړاو يا د کارکونکو نور غمعالجي د پاره مسئول شخص 

ني شيان په دغه نشريه کي ستاسو دپاره واضح نه وي او يا ځي که چيري ړکري چه ستاسو د پاره تشريح  وړپوشتنه وک
  . شوي  ړورکواب نه دي ځ کي تنه لري چه دغه نشريهښپو هته پوه نشي او يا که چيري تاسو بل

 
 ي.ړکاپي د يو بل چا دپاره ورک هيوه بل يکه چيري تاسو عالقمندي لري چه د دغه نشري يړتنه وکښلطفاَ پو

 

 

 

 


