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ستاسې ماشوم  Xxxxلپاره د  UXلپاره يادونه
ښاغلي والدين ،ښاغلي پاملرنه کونکو،
آيا تاسې کولی شئ د  UXلپاره د مالقات وخت اخيستلو ترتيبات وکړئ يا شايد واردمخه مو دا کار کړی دی؟
موږ ،د بلنه ورکولو او د تاييد راپور ورکولو مرکزي دفتر ،د برلين لپاره له مرکزي پلوه د معايناتو د ګډون کونکو ډيټا راټولولو مګر په
خواشينۍ سره موږ پدې تړاو کوم پيغام ندی ترالسه کړی .دا مختلف داليل درلودلی شي:
• که چيرې د معاينې نيټې نورې ھم د 10ورځو څخه شاته تللي وي ،نو شايد ستاسې د برلين ماشومانو ډاکټر او زموږ ترمينځ ارتباطاتو
کې تيروتنه شوې وي .پدې صورت کې ،مھرباني وکړئ د تليفون ،فکس يا بريښناليک له الرې موږ سره اړيکه ونيسئ.
• که معاينه واردمخه ترسره شوې وي يا تاسې واردمخه مالقات کړی وي ،نو موږ تاسې او ستاسې ماشوم لپاره ښې ھيلې وړاندې کوو او
دا يادونه له پامه وغورځوئ.
موږ انګيرنه کوو چې موږ به ډير ژر د معاينې تاييد ترالسه کړو.
• که تاسې ونشئ کولی مالقات واخلئ ـــ موږ پوھيږو ،چې د کوچنيو ماشومانو په تړاو يو شی يا بل شی ھيريږي ــ مھرباني وکړئ
سمدالسه خپل د ماشومانو ډاکټر سره اړيکه ونيسئ ،نو  UXد  dd.mm.yyyyنيټې څخه مخکې ترسره کيدی شي.
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که چيرې ستاسې د ماشومانو ډاکټر د مالقات لپاره پرانيستی وخت ونلري ،نو تاسې کولی شئ د ډاکټر د لټون په تړاو زموږ انټرنيټي پاڼه کې
نور معلومات ومومئ ،او ھمدارنګه د لنډمھاله مالقاتونو لپاره د ډاکټرانو د دفترونو د اړيکې ليست ھم ومومئ.
دا خبره ډيره مھمه ده چې ژر تشخيص شي چې آيا د  Xxxxوده نورمال پرمخ ځي يا که د فزيکي يا رواني ودې خطر شتون لري .يوازې
دمخه تشخيص سره کيدی شي چې مناسب درملنه او تراپي اغيزناکه اوسي .معاينات ) (U1- U9له  2017راھيسې په رواني – ټولنيز وده
کې د چلند ستونزو کشف کولو لپاره ھم کارول کيږي ،ځکه چې پدې برخه کې ھم لومړني او په وخت اقدامات ستاسې د ماشوم لپاره ښه دي.
د ھمدې لپاره :د خپل ماشوم د روغتيا لپاره ،د لومړني او دمخه کشف برنامو څخه ګټه پورته کړئ!
کله چې د معاينې مھالويش څخه لږ مخکې ،د ګډون ھيڅ تاييد ستاسې د ماشومانو ډاکټر يا د ځوانانو ډاکټر څخه ترالسه نشي ،نو موږ مکلف
يو چې ستاسې د ولسوالۍ د روغتيا څانګه خبر کړو .کارمندان شخصآ تاسې سره اړيکه نيسي او که الزمي وي نو تاسې ته په کور کې ليدنه
سپارښتنه کوي او مشوره/مالتړ درکوي .مھرباني وکړئ د مخکينيو مالقاتونو يادونه وکړئ ځکه چې يوازې مخکينۍ معاينې په پروسه اغيزه
لري )مالقاتونه نه(.
په درنښت،
د بلنو او د تاييد راپور ورکولو لپاره مسؤل مرکزي دفتر اړوند د ماشومانو د لومړني کشف معايناتو لپاره ستاسې ټيم.
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