
ل ہمارا ماننا ہے کہ بچپن میں صحت کے مسائ

کو دور کیا جا سکتا ہے۔

GenVے کی طرف سے نیپی س

نمونہ لینے کے لیے ہدایات
اپنے بچے کے پاخانے کا نمونہ لینا

آغاز سے پہلے-
براہ مہربانی یہ ہدایات پڑھیں•

7بچے کی عمرکیا آپ کے بچے کی عمر ایک ہفتے سے کم ہے؟ •

دن ہونے پر، یا اس کے بعد جلد از جلد، نمونہ حاصل کریں

جلد از جلد کیا آپ کے بچے کی عمر ایک ہفتے سے زیادہ ہے؟ •

نمونہ حاصل کریں

نا نمونہ کسی بھی وقت اپکیا آپ بھول گئی تھیں یا یہ کام مشکل رہا؟•

ہر نمونہ اہم ہے–ہمیں بھیج دیں 

طہ ہم سے راب-کیا کٹ گم ہو گئی ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ •

:کریں

1800فون 436 888 www.genv.org.au: ویب سائیٹ:
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آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہو▪

:گی

یہ ہدایات1.

نیپی سے نمونہ لینے کے2.

لیے کٹ، اور 

ایک پین3.

یںاپنے بچے کا گندا نیپی بدل▪

رف گندے نیپی کو تب تک ایک ط▪

چہ پڑا رہنے دیں جب تک آپ کا ب

محفوظ جگہ پر واپس نہ پہنچ 

(ںجیسے بے بی کاٹ می)جائے 

طح گندے نیپی کو ایک ٹھوس س▪

پر رکھ کر کھولیں

کر ٹیوب کو مروڑ کر اور کھینچ▪

ل کھولیں تاکہ سواب کا سرا نک

آئے

ا دھیان رکھیں کہ سواب کا سر▪

آپ کی جلد یا کسی اور سطح 

سے نہ چھوئے

پی سواب کے سرے کو گندے نی▪

میں پڑے پاخانے سے اس طرح

ا نرمی سے چھوئیں کہ تھوڑا س

پاخانہ اس پر لگ جائے

بہت زیادہ پاخانہ نہ لیں▪

ڑا سواب کے سرے کو صرف تھو▪

سا رنگین ہونا چاہیے

ب سواب کو اسی وقت واپس ٹیو▪

میں ڈال دیں

یا سواب کے سرے کو اپنی جلد▪

کسی دوسری سطح سے نہ 

چھونے دیں

وطی ٹیوب کو کلک کر کے مضب▪

سے بند کر دیں

ں ٹیوب پر اس جگہ تاریخ لکھی▪

لکھا ‘’Date collectedجہاں 

ہے
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ں ڈالیںٹیوب کو سفید تھیلی می▪

ے تھیلی کے سروں کو اکٹھ▪

یں دباتے ہوئے اسے  بند کر د

اور کوشش کریں کہ اس میں

ہوا کم سے کم رہے 

میں سفید تھیلی کو اس لفافے▪

ا ڈالیں جس کا ڈاک خرچ ادا کی

جا چکا ہے

لفافے کو بند کریں▪

اسے کمرے کے درجۂ ▪

حرارت پر رکھا جا سکتا ہے

(ھیںفریج یا فریزر میں نہ رک)

ز ایک ہفتے کے اندر یا جلد ا▪

کو پوسٹ GenVجلد یہ لفافہ

سٹ اسے آسٹریلیا پو-کر دیں 

میں کے کسی بھی لیٹر باکس

ی ڈال دیں، ڈاک ٹکٹ لگانے ک

ضرورت نہیں

ا شکریہ۔اگلی نسل کو صحتمند ترین نسل بنانے میں مدد دینے کے لیے آپ ک

V2.0 2022-05-20


