
ې موږ باور لرو چې د ماشومتوب روغتیایي ستونز
.حل کٻدی شي

د مور د شیدو الرښوونېGenVد 

.ستاسو د مرستې لپاره مننھ تر څو راتلونکی نسل تر ټولو روغ وي

:تاسو اړتیا لرئ1
د الرښوونې دغھ کارت•
ستاسو د شٻدو راټولولو ټیوب•
یو پاکټ لھ یوه جذبونکي پٻډ سره•
)نھ دي درکړل شوي(د ماشومانو دوه النده دستمالونھ •
)نھ دی درکړل شوي(یو قلم •

ښ د شٻدې د ټولولو د ټیوب سرپو•3
لرې کړئ

ې کوښښ وکړئ چې پوډر دننھ توی•
نکړئ

انتخاب کړئ چې لھ کومې سینې •2
څخھ شٻدې را وباسئ) تي(

لھ ھرې سینې څخھ چې وي فرق •
نکوي

د سینې سر او شاوخوا ځای، د •
ماشومانو پھ النده دستمال پاک کړئ

شٻدې د ټیوب دننھ واچوئ•4
لو لھ تاسو کوالی شئ، د شیدې راویست•

ا بی–یوه پاک پمپ څخھ کار واخلئ 
شٻدې پھ ټیوب کې واچوئ

ھڅھ وکړئ چې ټیوب نیمایي ډک •
)هد چای څښلو د قاشقې پھ انداز(کړئ 

ئ، کھ تاسو دومره اندازه نشئ را ټولول•
ھر څومره چې کوالی شئ  را ټولې 

کړئ

–د ټیوب سرپوښ بٻرتھ بند کړئ •5
چک کړئ چې کلک بند شوئ وي

یا د سینې سر او شاوخوا ځای یو ځل ب•
ئد ماشومانو پھ النده دستمال پاک کړ

د شٻدو پھ ټیوب وخت او تاریخ، پھ•
و تاریخ ا'کوم ځای کې چې ویل شوي 

ولیکئ' د راټولولو وخت
(‘Date and Time Collected’)

ٻډ ټیوب د پاکټ دننھ لھ جذبونکي پ•
سره یو ځای واچوئ

څومره -د پاکت څنډې یو ځای کړئ •
چې تاسو کولی شئ لږ ھوا سره یې

بند کړئ
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ورځو پھ عمر نمونھ 7د ماشوم لھ یوې اوونۍ څخھ کم عمر لري؟ •
راټولھ کړئ، یا لھ ھغھ وروستھ چې ھر څومره ژر کوالی شئ

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

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

–ي لھ تغذیې مخکې د شٻدو د نمونھ را ټولول کٻدای شي آسانھ اوس•
.لھ تغذیې وروستھ ھم سمھ ده

موږ سره اړیکھ ونیسئ-کڅوړه مو ورکھ کړې یا تٻروتنھ شوې؟ 
www.genv.org.auویب سایټ: 888 436 1800ټلیفون :

:د خوندیتوب معلومات
تھ ماشومانو تھ اجازه مھ ورکوئ چې ټیوب. لھ ماشومانو یې لرې وساتئ

.الس وروړي
، ھغھ خوندي دی، مګر دا کولی شي سترګې. ټیوب یو څھ پوډر لري

. پوستکي، یا د ھوا الرې خړوبې کړي
.پھ اوبو یې پریمنځئ-کھ پوډر پوټکي یا سترګو تھ ورسیږي 

.کھ خارښت دوام ولري د طبي مرستې غوښتنھ وکړئ

ر د نمونې لھ اخیستلو وروستھ، ژر ت•8
تھ پوسټ کړئGenVژره نمونھ

کې دا د آسټرالیا پھ کوم پوسټ بکس•
واچوئ

د پوسټ ټاپې تھ اړتیا نشتھ•

ې کڅوړه د بٻرتھ را استولو پاکټ ک•
واچوئ

د پاکټ سر بند کړئ•
دی دا د خونې پھ حرارت کې پاتې کی•

)نھ پھ یخچال یا فریزر کې(شي 
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یا کھ چٻرې ال ډٻرو معلوماتو تھ اړت•
کوډ سکن  (QR)لرئ، د کیو آر 

کړئ
وٻب پانې د بایو سمپلGenVدا د •

نمونو راټولولو پاڼې تھ ځي
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