
ما ټاکلي نه غواړم چې زما ماشوم 

دآوریدلوآزموینه وشي. څه اړدي 

چې باید زه وکړم؟

ستاسي ماشوم ته به دژوندپه لمړي څواونیوکې یولړ روغتیايي 

معاینات ترسره شي. یودهغونه به اوریدودالسه ورکول دي.

داوریدوپه هکله معاینات کیداي شي پیدایښت نه وروسته زرترزره 

ترسره شي اودابه په روغتون کې چې کله تاسي یاست اویا کله چې 

رخصت یاست، اویاپه سیمه ییزټولنه کې وشي.

والدین به ممکن دهغوي دنوي زیږدي ماشوم دآوریدلو دآزمویني 

کولونه ډډه وکړي. دابه ستاسي دماشوم دروغتیا په شخصي کتاب 

)شین کتاب( کې به درج شي. که تاسي دغه معاینه کیدل ردکړئ 

تاسي نه به غوښتنه وشي چې یوفارم د معایني دنه کولوپه هکله 

امضأ کړئ.

که تاسي ټاکي چي نه غواړئ دغه معاینه قبول کړئ، تاسی به بیا هم 

ددغي معایني داهمیت په هکله وپوهول شئ.

ولې دآوریدلو معایني ته بلنه ورکول کیږي؟ 
په هر1000 ماشومانوکې چې زیږي یویا دوه ماشوم په ښکاره ډول 

سره سم آوریدلي نه شي.

داډیره مهمه ده چې ممکن حده پوري زرترزره وموندل شي چې 

څنګه ستاسي ماشوم آوري ترڅوتاسي اوستاسي ماشوم په درسته توګه 

مشوره اومرسته واخستالي شي.

ترهغه چې ماشومان خپلي لمړي حرف ویل پیل کوي په هغه ډول 

چې مونږ ورسره خبري کوودیوکال دپاره غوږ نیسي.

که ماشوم په دغه موده کې سمه نه آوري، ددوي خبرې اوژبې وده به 

اغیزمنده شوي وي.

که تاسي نوري مالومات غواړي یا خپله فکرموبدله کړي اوغواړئ چې 

خپله ماشوم آوریدل معاینه کړئ، خپله سیمه ییز SWIS-H پروګرام 

جوړونکي سره ژرترژره چې امکان ولري اړیکه ونیسي.

داچې زما ماشوم ورو- ورو غټیږي څه ته اړه 

ده چې زه باید وکړم؟ 
دوخت په تیریدو سره به هرکله آوریدل یوشان پاتي نه شي. 

دا ډیره مهمه ده چې دخپل ماشوم خبري کول او ژبي پرمختیا 

اوهمدا رازدهغوي ځواب صوت یا صدا ته، وڅیړي. 

تاسي کولي شئ په دغه لست پاڼه کې دخپلي ماشوم ودې څیړل 

اومالحظه کړئ. 

که تاسي دخپلي ماشوم اوریدلو، ژبي یا خبري کولو راتلونکي 

ودې په هکله اندیښنه لرئ، لطفأ دخپل ماشوم د آوریدلوپه 

هکله دآزمویني بندوبست وکړئ. دخپلي ماشوم دآوریدلوآزمویني 

ته مناسبي خدمتونومعرفي کولوته خپل کورنۍ ډاکټرنه مرسته 

وغواړئ. 

دغوږآوریدل په هرسن اوسال کې معاینه کیداي شي.

healthdirect Australia روغتیايي مشوري دپاره اړیکه 
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

1800 022 222
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http://www.health.nsw.gov.au/kids-families
 

ییزاړیکه/وخت جوړولوجزئیات سیمه 

زیاتومالوماتوترالسه کولودپاره لطفأ الندې ویب پاڼې 
څخه کتنه وکړئ:
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جګ غږپه وړاندي غربګون3 میاشتوپوري زیږیدنه

بلدشوي آوازونواوغږونوپه وړاندي غربګون نه ښودل

نرمه آوازرسه غاملغال کول

خربې کولوپه مقابل کې خربې کوونکې رسه دهغي مخ ته کتل

رسیا سرتګي دآوازخواته ګرځول3-6 میاشتي

لکه آوازایستل خربې جوړول پیل کوي

خندیدل اوغاملغال کول چې وښئ دوي څرنګه احساس کوي

خولې نه اوبه وتل،`ډډه``مه مه`به به`6-9 میاشتي

چیغه/ رسوصدا پاملرنه اړول

همیشه به `نه` اوخپل نوم ته ځواب وايي

سندره اوموسیقي ته ځواب وايي

دنورودخربوکولو پیښي کول9-12 میاشتي

ساده حرفونه پوهیږي، لکه `توپ``سپې` `پالر` 

نرم آوازرسه رسګرځول

ملړۍ حرف خربې کوي

ښکاري چې په هره اونۍ کې نوي حرفو باندی وپوهیږي12-18 میاشتي

ساده ژبه ییز الرښوؤين تعقیبوي لکه `توپ واخله`

کله چې پوښتنه ويش ګوتې رسه خلکوته دبدن غړي یا لويب سامان ښئ

دوامداره توګه نوي حرفونه زده کوي چې ووايي رسه له دي چې روښانه هم نه وي

په منظم ډول د 100-200حرفونوپوري حرفونه استعاملوي18-24 میاشتي

ساده قيص یا سندروته غوږنیيس

دوه یا څوحرفونه د عبارت په توګه رسه یوځاي کوي لکه `نوررشبت`

یادونه:

آوریدلوآزمویني لست


