
 

  

 د ماشومانو د حالت د ارزونې معاينه 
 آيا تاسې د خپل ماشوم د ودې په اړه انديښمن ياست؟

 آيا ستاسې ماشوم کومه طبي اختالل يا پيدايښتي نيمګړتيا لري چې د هغوی د ودې د مخنيوي المل ګرځي؟ •
 آيا داسې ښکاري چې ماشوم دې په اورېدلو يا لېدلو کې ستونزه ولري؟ •
 آيا له کورنۍ څخه د باندې د نورو خلکو سره په خبرو اترو کولو کې ستاسې ماشوم ستونزه لري؟  •
 م د خپلو همزولو په پرتله د ورته شيانو په ترسره کولو کې ستونزه لري؟آيا ستاسې ماشو •
 احساساتي ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې، آيا ستاسې ماشوم په زده کړه کې ستونزې لري؟ -د ټولنيزو •

 
له زېږون څخه تر پنځه کلنۍ پورې د هر ماشوم کورنۍ يا پالونکي چې غواړي د خپل ماشوم د ودې په اړه نور معلومات 

 ترالسه کړي، کولی شي چې له خپلې محلي ادارې سره اړيکه ونيسي ترڅو د ماشوم د حالت د ارزونې معاينه ترسره کړي.

 د ماشوم د حالت ارزونې د معاينې پرمهال څه شی ترسره کېږي؟

د ماشوم د حالت د ارزونې موخه دا ده چې هغه مسايل وپيژنو چې ممکن ستاسې د ماشوم په زده کړه، وده او پرمختګ باندې  
 اغيز وکړي او د مور او پالر سره مرسته وکړی چې د خپل ماشوم قوتونه او کمزورتياوې وپيژنې.

 
اينې په جريان کې، ستاسې ماشوم کوالی شي کوچني بالکونه ډک کړي، د قيچي سره پرې کړي، رسم، حساب، د نوم د مع

 رنګونه، ټوپونه او نور ساتيری وکړي! 
 

له معاينه کولو څخه وروسته، يو کس به تاسې سره د پايلو په اړه خبرې وکړې او تاسې ته به وړانديزونه درکړل شي، د نورو  
اره حواله، او يا ټاکل شوی مهالويش درکړل شي چې څه وخت بايد بيا ځلې مهارتونه معاينه کړئ. تاسې به د خپل  ازموينو لپ

 دقيقې وخت نيسي! 45ماشوم د پرمختګ په اړه د هرډول پوښتنې کولو چانس ولرئ. ټوله پروسه شاوخوا 

 زه د معاينې کولو لپاره چيرته الړ شم؟

و ټولې ولسوالۍ د ماشومانو د حالت د ارزولو معاينې ترسره کوي. د نورو معلوماتو او د خپل  په واشنګټن ايالت کې د ښوونځي
 ښوونځي په ولسوالۍ کې د معاينې مهال ويش لپاره، مهرباني وکړئ اړيکه ونيسئ:

 
 نوم

 د ښوونځي ولسوالي
 1ادرس کرښه 
 2ادرس کرښه 

 د ټليفون شميره 
 بريښناليک

 

که چيرې ستاسې کورنۍ په موقتي حالت کې ژوند کوي، نو تاسو کولی شئ له هغه ادارې سره اړيکه ونيسئ 
 چيرته چې تاسې اوس مهال د معاينه کولو لپاره پاتې کيږي. 

 
WAC 392 - 172A - 02040 -  د ښوونځي ولسوالي بايد د ماشوم موندنې ټول هغه فعاليتونه ترسره کړي چې د ټول شکمنو

معلوليت لرونکو ته د رسيدو لپاره محاسبه کيږي تر څو د زده کوونکو موندلو، ارزونې او پيژندلو لپاره چې ځانګړي زده 
 شدت په پام کې ونيسي.کړې او اړوند خدماتو ته اړتيا لري، پرته له دې چې د دوی د معلوليت 
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