
د نپي  سواب الرښوونېGenVد 
ستاسو د ماشوم د مدفوع موادو نمونې راټولول

مخکې لدې چې پیل وکړئ-
مھرباني وکړئ دغھ الرښوونې ولولئ•
ورځو پھ عمر 7د ماشوم لھ یوې اوونۍ څخھ کم عمر لري؟ •

نمونھ راټولھ کړئ، یا لھ ھغھ وروستھ چې ھر څومره ژر 
کوالی شئ

څومره ژر چې ماشوم لھ یوې اوونۍ څخھ زیات عمر لري؟ •
کوالی شئ، نمونھ راټولھ کړئ

ھر وخت د نمونې را ټولول مو ھٻر شوي یا ګران کار دی؟ •
ھره نمونھ مھمھ ده-خپلھ نمونھ بٻرتھ را واستوئ 

موږ سره اړیکھ -کھ چٻرې کڅوړه ورکھ شوه یا غلطي وشوه •
:ونیسئ
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1تاسو بھ اړتیا ولرئ:
دا الرښوونې،1.
د نپي سواب کڅوړه او2.
یو قلم 3.
ړئد خپل ماشوم ناپاکھ نپي بدل ک
ر ناپاکھ نپي یو اړخ تھ کیږدئ ت

ھغھ چې ستاسو ماشوم بیرتھ پھ
ھ د بیلګې پ(خوندي حالت کې وي 

)توګھ پھ کټ کې

2انیزئناپاکھ نپی پھ کلکھ سطحھ پر
ئ د خالصولو لپاره ټیوب تاو کړ

او را وباسئ، ترڅو د سواب سر 
آزاد شي

ھ محتاط اوسئ ترڅو د سواب سر ل
ره پوټکي یا کومې بلې سطحې س

لمس نشي

3 پھ نرمۍ سره د سواب پر سر لھ
د مدفوع موادو ناپاکھ نپي څخھ
نمونھ را واخلئ

CLICK

5ې سواب بٻرتھ د ټیوب پھ منځ ک
کٻږدئ

 مھ پرٻږدئ چې د سواب سر لھ
ره پوټکي یا کومې بلې سطحې س

لمس شي
د ټیوب سر بٻرتھ کلک کړئ

6ئ پر ټیوب ھغھ ځای نٻټھ ولیک
’د راټولولو نٻټھ'چې لیکلي 

(‘Date collected’)

7چوئټیوب پھ سپینھ کڅوړه کې وا
اره د کڅوړې څنډې تھ د بندولو لپ

ر یوځای فشار ورکړئ، د امکان ت
حده لږ ھوا سره

8ولو سپینھ کڅوړه، د بٻرتھ را است
پاکټ تھ واچوئ

پاکټ بند کړئ
 دا د خونې پھ حرارت کې پاتې

زر نھ پھ یخچال یا فری(کیدی شي 
)کې

9د خط پاکټ د یوې اونۍ پھ اوږدو
ر تھ واستوئ، یا ژر تGenVکې 
ټ دا د آسټرالیا پھ کوم پوس-ژره 

لو بکس کې واچوئ، ھیڅ پست کو
تھ اړتیا نشتھ

.ستاسو د مرستې لپاره مننھ تر څو راتلونکی نسل تر ټولو روغ وي
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ډٻر مدفوع مواد مھ را اخلئ
 د سواب سر باید یوازې یو څھ

رنګھ شي

4

ل موږ باور لرو چې د ماشوم روغتیایي ستونزې ح
.کیدی شي
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