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عامې پوښتنې چې ښایي د ماشوم ساتني له چمتو کوونکي څخه وپوښتل يش
د ماشوم ساتني با کیفیته پروګرامونه ماشومانو ته دا احساس ورکوي چې هغوی خوندي دي، مالتړ یي کیږي او روزنه یي کیږي. دا پروګرامونه له 

کورنیو او ښوونکو رسه د اړیکو جوړولو له الرې، او د یوه هڅوونکي چاپیریال په چمتو کولو رسه، د ماشومانو له زده کړي او پرمختګ رسه 
مرسته کوي، تر څو ماشومان په ښه توګه وده وکړي.

د ماشوم ساتني د با کیفیته خدمتونو د موندلو لپاره، چې ستايس او ستايس د ماشوم اړتیاوي په نظر کې نیيس، له دي پوښتنو څخه کار واخلئ.

لګښتونه او وړتیا
ایا زما د ماشوم لپاره ځای لرئ؟ (که ځای نه لر ئ، د انتظار لست شته دی او په لست کې څومره  1.

 کسان دي؟)
د پروګرام لګښت څومره دی؟ ایا اضايف فیس هم لري؟ (له څارونکي څخه  وغواړئ چې اضايف 2.

 لګښتونه، لکه د رخصتي ورځي، د ناروغي ورځي، د ناوخته وړلو او د درخواست فیس) تايس  
 ترشیح کړي

ایا په دي مرکز کې سبسایډي ځایونه شته دی؟ 3.

ایا تايس د ټولې ورځې او نیمې ورځې لپاره نوم ثبتوئ؟ 4.

د راتګ او بیرته تللو وختونه څومره د بدلون وړ دي؟ 5.

څارونکي له والدینو رسه څه ډول اړیکي نیيس او والدین څه وخت کوالی يش لیدنه وکړي؟ 6.

حقیقت: 
تايس کوالی يش د جواز 

لرونکي مرکز او کور دننه ساتني څخه 
یو انتخاب کړئ. ځیني چې په کور کې 
د ساتني خدمتونه چمتو کوي، له جواز 

لرونکي ادارې رسه اړیکې لري، او 
نور یي جواز نه لري. لګښتونه یي فرق 

کوي.

روغتیا او مصؤنیت
ایا تايس جواز لرئ او که نه لرئ؟ 1.
تايس د څومره ماشومانو ساتنه کوئ؟ 2.
تايس د ماشومانو له روغتیا څخه څه ډول اطمینان ترالسه کوئ (یعني، خوب، نظافت)  3.
کله چې یو ماشوم ناروغ وي څه پیښیږي؟ (یعني، ایا هغوی کور ته لیږل کیږي او که هغوی ته  4.

 درمل ورکول کیږي)

حقیقت: 
هغوی چې جواز نه لري، په خپل 

کور کې تر پنځو زیاتو ماشومانو ساتنه 
نيش کوالی.
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د مصونیت او خوندیتوب لپاهره څه اقدامات شوي دي (یعني، له اور څخه د خربولو زنګ، د لوګي  5.
 څخه خربونکی ماشین، د لومړنیو خدماتو بسته، مصونیتي دروازي او ساکټونه)

په عاجل حالت کې ستايس د تخلیې پالن کوم دی؟ 6.

ایا تايس د هغو ماشومانو لپاره چې سخت حساسیت لري د اناپیلکیس پالن لرئ؟ 7.

خواړه او تغذیه
تايس څه ډول خواړه برابروئ؟ 1.
ایا خواړه همدلته په مرکز کې دننه چمتو کیږي او که تیار له بل ځای څخه راوړئ؟ 2.
ایا په مرکز کې ځیني مشخص خواړه (لکه، دانه باب او نور حساسیت لرونکي خواړه) منع دي؟ 3.
ایا تايس کوالی يش زموږ د کورنۍ د خوراک د پرهیز اړتیاوي پوره کړئ؟ 4.
ایا د مور د شیدو لپاره یخچال شته او د خوراک لپاره مهال ویش شته دی؟ 5.

ولټوئ: 
د خوړو دايس پالن په نظر کې 

ونیيس چې د خوراکونو ټول 4 ګروپونه 
پکې شامل وي.

زده کول او لويب
په ټوله ورځ کې به زما ماشوم څه کارونه کوي؟ 1.
د لوبو سامان څنګه له زده کړي، تخلیق او ټولنیز چال چلند رسه مر سته کوالی يش؟ 2.
تايس څه ډول د ودانۍ دننه او بهر لويب دواړه تشویقوئ؟ بهر څومره وخت تیروي؟ 3.
بیالبیل فر هنګي او کلتوري دودونه په پروګرام کې څه ډول ځای کیږي؟ 4.
د کورنۍ غړ ي په پروګرام کې څه ډول برخه اخيل؟ 5.
که یو ماشوم غوسه او یا هم خپه وي، څه کیږي؟ 6.

ولټوئ:
دايس یو چاپیریال ولټوي چې د لويب -

او پلټني له الرې د ماشومانو له زده
کړي رسه مرسته کوي.

د کورنۍ برخه اخیستل هڅول کیږي -
 او ښه راغالست ورته وایي.

څارونکي او روزل شوي مسلکي کسان
د مرکز کارکوونکي او چمتو کوونکي کومې وړتیاوي او روز نې لري؟ (یعني، د تنکیو ماشومانو د1.

 زده کړي لپار ه ثبت شوي)
ایا په مرکز کې کوم کس د CPR  او لومړنیو مرستو تصدیق نامه لري؟ 2.
کله چې کارکوونکي یا روزونکي ناروغ وي او یا چیرته تللی وي، څه کیږي؟ 3.

ولټوئ: 
دايس کارکوونکي یا روزونکي 

چې له ماشومانو رسه د کار کولو په 
ارتباط وړتیاوی یا روزنه ولري.
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