ﭘﮫ  ND RYAN WHITE PART Bﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻠﯿﮑﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ
د ﺷﻤﺎﻟﻲ ډﮐﻮټﺎ د روﻏﺘﯿﺎ څﺎﻧګﮫ
د ﺟﻨﺴﻲ ﻟﯧږد او د وﯾﻨﯥ د ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﺑﺮﺧﮫ
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ﻻﻧدې ﻣﻌﻠوﻣﺎت اړﯾن دي ﺗرڅو د  North Dakota Ryan White Part Bﺑرﻧﺎﻣﯥ ﻟﭘﺎره ﺳﺗﺎﺳو د وړﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ وﮐړئ.
ﭘﯾژﻧدﻧﮫ/ﻋﻣر :ھﻐﮫ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ راوړئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ھوﯾت او ﻋﻣر ﺛﺎﺑﺗوي )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﻣوټر ﭼﻠووﻧﻲ ﺟواز(.
ﻋﺎﯾد :ھﻐﮫ ﯾﺎداښﺗوﻧﮫ راوړئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ﮐور د ټوﻟو ﻏړو ﻟوﻣړﻧﯽ )د ﻣﺎﻟﯾﯥ ﻣﺧﮑﯥ( ﻋﺎﯾد ښﯾﻲ )ﻟﮑﮫ ،د ﻣﺎﻟﯾﯥ ﻧوې ﻓورﻣﮫ ،د ﻣزدورۍ
ﭼﮏ.(SSDI, SSI ،
ھﺳﺗوګﻧځﯽ :ھﻐﮫ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ راوړئ ﺗرڅو وښﯾﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭼﯾرﺗﮫ اوﺳﭔږئ )د ﻣوټر ﭼﻠوﻟو ﺟواز ،د ﮐراﯾﯥ رﺳﯾدوﻧﮫ ،د ﺗﺎدﯾﯥ ﺑﯾﻠوﻧﮫ(.
ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد وﮐوﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﺳﭘﺎرﻟو وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ  60ورځو ﮐﯥ د دوﻟت ﻟﺧوا ورﮐول ﮐﭔدوﻧﮑﯥ ﭘﭔژﻧﭘﺎڼﮫ ﯾﺎ  IDﺑراﺑره ﮐړئ.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﮫ :د ﺑﯾﻣﯥ د ﮐﺎرت )ﺷﺎ و ﻣﺦ( ﯾو ﮐﺎﭘﻲ راوړئ.
طﺑﻲ/روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ :د طﺑﻲ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو د ﮐﺎرت )ﺷﺎ و ﻣﺦ( ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ راوړئ.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ دا ﻓورﻣﮫ ﭘﮫ ﭘوره ﻏور ﺳره ډﮐﮫ ﮐړئ او د ذﮐر ﺷوﯾو اﺳﻧﺎدو ﺳره ﯾﯥ د  Ryan Whiteځﺎﯾﯽ ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺗﮫ وﺳﭘﺎرئ .ﺗﺎﺳو
ﮐوﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ دﻏﮫ ﺷﻣﯾرې  701-328-0338ﺗﮫ ﻓﮑس ھم وﻟﭔږئ ﯾﺎ Ryan White Part B Program; 600 E Boulevard Ave,
 Bismarck, ND 58505-0200ﺗﮫ ﺑرﭔښﻧﺎﻟﯾﮏ وﻟﭔږئ .د ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ,ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘر دﻏﮫ ﺷﻣﭔره  701-328-2378ﺷﻣﭔره زﻧګ
ووھﺊ ،ﯾﺎ  ndhealth.gov/hivوګورئ.
د ﻏﻮﺧﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾرﯾت څﺎﻧګﮫ Ryan White
اﺻﻠﻲ ﻧوم

د  ND Ryan Whiteد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﺷﻣﯾره

 ND ADAPد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﺷﻣﭔره

وروﺳﺗﯽ ﻧوم

د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ﺷﻣﯾره

د ﮐوڅﯥ ﭘﺗﮫ

ښﺎر

وﻻﯾت

زﯾپ ﮐوډ/رﻣز

د ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ ﭘﺗﮫ )ﮐﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ وي(

ښﺎر

وﻻﯾت

زﯾپ ﮐوډ/رﻣز

د ﺗﻠﯾﻔون ﻟوﻣړﻧۍ ﺷﻣﭔره

د ﺗﻠﯾﻔون دوھﻣﮫ ﺷﻣﭔره

ﺑرﭔښﻧﺎﻟﯾﮏ

د زﭔږﭔدﻧﻲ ﻧﭔټﮫ

د زﭔږﭔدﻧﻲ ھﯾواد

ﻟوﻣړﻧۍ ژﺑﮫ

ﺟﻧس
ﻟﮫ ښځﯾﻧﮫ څﺧﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ ﺗﮫ ﺑدل ﺷوی
ﻟﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ څﺧﮫ ښځﯾﻧﮫ ﺗﮫ ﺑدل ﺷوی
ښځﯾﻧﮫ
ﻧﺎرﯾﻧﮫ
ﺗوﮐم )د اﺟرا وړ ټول اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ(
ﺳﭘﯾن
ارام ﺳﻣﻧدرګﯽ ټﺎﭘو
ﺗور/اﻓرﯾﻘﺎﯾﻲ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ
ھﻧدی اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ
اﺳﯾﺎﯾﻲ
د ھﻐﮫ ﺷﺧص ﻧوم ﭼﯥ ﺑﯾړﻧۍ اړﯾﮑﮫ ورﺳره د ھﻐﮫ ﺷﺧص د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﭔره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﭔړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ
اړﯾﮑﮫ ورﺳره ﻧﯾول ﮐﭔږي
ﻧﯾول ﮐﭔږي
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
د ډاﮐټر ﻧوم
د ﻟوﻣړﻧﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﯾټﮫ )ﻣﯾﺎﺷت/ﮐﺎل(

ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﯾل

ﻧور:
ھﺳﭘﺎﻧوي ﯾﺎ ﻻﺗﯾﻧﯽ
ﻧﮫ
ھو
اړﯾﮑﮫ
درﻣﻠﺗون

د ﺗﺷﺧﯾص ښﺎر/اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ھﯾواد )ﮐﮫ ﻟﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺑﮭر وي(

د ﺧطر ﮐټګوري )ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ټول ھﻐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ د اﺟرا وړ وي(
د ﺳﺗﻧﯽ ﻟﮫ ﻻري د ﻣﺧدراﺗو
د ﺟﻧﺳګراﯾﻲ اړﯾﮑﮫ
ھﻐﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺳره ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﯥ ﻟري )(MSM
وﻻدت )ﻟﮫ ﻣور څﺧﮫ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ( ﮐﺎرول )(IDU
ھﯾﻣوﻓﯾﻠﯾﺎ/د وﯾﻧﯥ د ﺟرﯾﺎن ګډوډي
د ﻏړو اﭔښودل ﯾﺎ د وﯾﻧﯥ ﻟﯾږد
ﻧﺎﻣﻌﻠوم
د ﮐﺎر اړوﻧد اﻓﺷﺎ ﮐول
د ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺣﺎﻟت
ﺑﯥ اﺳﻧﺎده
ﻣوﻗﺗﻲ وﭔزه
داﯾﻣﻲ ھﺳﺗوګن
ﺗﺑﻌﮫ
د اﺳﺗﺧدام ﺣﺎﻟت
زده ﮐوﻧﮑﯽ
ﻣﻌﯾوب
ﺗﻘﺎﻋد ﺷوی
ﺑﯥ ﮐﺎره
ازاد ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ
ﻧﯾم وﺧت ﮐﺎرﯾګر
ټوﻟﮫ ورځ ﮐﺎرﯾګر
د ﮐﺎر ګوﻣﺎروﻧﮑﻲ ﻧوم
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د ﺑﯾﻣﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ھﻐﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﺿﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺋﯥ اوس ﻟرئ او د ﺑﯾﻣﯥ د ﮐﺎرت )ﺷﺎ و ﻣﺦ( ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ ورﺳره وړاﻧدي ﮐړئ.
زه ﻟﮫ )ﻧﯾټﯥ(
Marketplace
ﻧور
درﻣﻠﻧﮫ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت
ﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾﻣﮫ
ﺑﯾﻣﮫ ﭼﯥ د  Ryanراھﯾﺳﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
VA
ﺑرﺧﮫ A/B
دودﯾز
د ګوﻣﺎروﻧﮑﻲ ﭘر ﺑﻧﺳټ
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﮫ ﻟرم:
 Whiteﺑرﻧﺎﻣﯥ
IHS
 Dﺑرﺧﮫ
ﭘراﺧواﻟﯽ
ﺷﺧﺻﻲ اﻧﻔرادي
ﻟﺧوا ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﯾږي
ﻧور:
)درﻣﻠﻲ ﭘوښښ(
دوه ګوﻧﯥ وړﺗﯾﺎ
د ﻏﺎښوﻧو
ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷوئ ،ﻟطﻔﺎ ً د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﺿﻣﯾن
ﻟﯾد
)طﺑﻲ/درﻣﻠﻧﮫ(
د ﭘﻠټﻧو او ﺗﺻدﯾﻘوﻟو ﻓورﻣﮫ ډﮐﮫ ﮐړئ.
ﻧور:
د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ د ﭘﯾل ﻧﯾټﮫ
د ﻏړي ID
د ﺑﯾﻣﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﻲ ﻧوم )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ (BCBS
د ﻏړي

د ﺑﯾﻣﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﻲ ﻧوم )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ (BCBS

ID

د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ د ﭘﯾل ﻧﯾټﮫ

د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺗﺿﻣﯾن ټﯾﺳټ او ﺗﺻدﯾﻖ
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اوس روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﻧﮫ ﻟرئ ﯾﺎ د  Marketplaceﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻲ ﭼﯥ د  Ryan Whiteﻟﺧوا ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﭔږي ﺷﺎﻣل ﯾﺎﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً
دﻏﮫ ﺑرﺧﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړئ.
زﻣﺎ د ﺗﭔرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﻋﺎﯾد د  20000اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟرو څﺧﮫ ﮐم دی.
ﻣﺎ ﭘﮫ ﺗﭔرو  6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د  NDطﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻋرﯾﺿﮫ ﮐړې ده ﺧو زﻣﺎ د ﻻﻧدﻧﯾو دﻻﯾﻠو ﭘﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﺗرد ﺷوې ده:
د ﻧﯾﻣګړي ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ درﻟودل
ﺗﺎﺑﻌﯾت/ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت
ﻋﺎﯾد
ﻣﺎ ﭘﮫ ﺗﭔرو 6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﻲ د  NDطﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻋرﯾﺿﮫ ﻧﮫ ده ﮐړې.
زﻣﺎ د ﺗﭔرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﻋﺎﯾد د  20000اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟرو څﺧﮫ زﯾﺎت دی .زه ﯾﺎ زﻣﺎ د ﮐورﻧۍ ﻧور ﻏړي ﭘﮫ دﻧدو ګﻣﺎرل ﺷوي دي ،ﺧو:
زﻣﺎ ﮐﺎرګوﻣﺎروﻧﮑﯽ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﮫ ورﮐوي.
زﻣﺎ ﭘﮫ ﮐورﻧۍ ﮐﯥ ﭼﯥ زه ﯾو وړ ﺷﺧص ﯾم ھﯾﭼﺎ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﮫ ورﮐول ﮐﭔږي.
د ﮐور ټول ﭘرﮐﺎر ﺷوي ﻏړي ﺑﺎﯾد د دوی د ﮐﺎر ګوﻣﺎروﻧﮑو ﻟﺧوا ﻣﮑﻣل د ﮐﺎرګوﻣﺎروﻧﮑو د ﭘوښښ وﺳﺎﺋل ﺑﺷﭘړ ﮐړي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻣﺳﺗﺣﻖ ﯾﺎﺳت ،او د طﺑﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ درﻣﻠﻧﻲ ،ﯾﺎ د ﮐﺎرګوﻣﺎروﻧﮑو ﺧﺻوﺻﻲ ﭘﻼﻧوﻧو د ﻻري ﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﻧﮫ وي ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړی ،ﺗﺎﺳو "د آﺧرﻧۍ ﻣرﺳﺗﻲ ورﮐووﻧﮑﻲ" اړوﻧد د  Ryan White Part Bد ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘر اﺻوﻟو ﺑراﺑر ﻧﮫ ﯾﺎﺳت .دا ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺗرھﻐﮫ وﺧﺗﮫ د
 Ryan Whiteد ﺧدﻣﺎﺗوڅﺧﮫ ﺑﯥ ﺑرﺧﻲ ﮐړي ﺗرڅو ﺗﺎﺳو ﯾو ﻣﻧﺎﺳب ﭘوښښ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ .د ﭘﻼﻧوﻧو د ﻓﻌﺎﻟوﻟو ﺗر وﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د درﯾو
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﻟﭘﺎره د درﻣﻠﻧﻲ او ﺧدﻣﺎﺗو د وړاﻧدي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗوﺟﮫ ﮐﭔږي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د طﺑﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ درﻣﻠﻧﻲ ،ﯾﺎ د ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑو ﺧﺻوﺻﻲ ﭘﻼﻧوﻧو دﭘﺎره ﻋرﯾﺿﮫ ﮐړې وي ﺧو ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻧﮫ ﯾﺎﺳت ،ﺗﺎﺳﻲ ﺑﺎﯾد د
 Whiteد ﺗﺎﺋﭔد ﺷوي ﭘﻼن ﻣطﺎﺑﻖ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﻲ د  Marketplaceد روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ د ﺑﯾﻣﯥ ﻟﮫ ﻻري ﭘﮫ ﯾو ﻣﻧﺎﺳب روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼن ﮐﻲ ﺷﺎﻣل ﺷﺊ .د
 Ryan Whiteﭘروګرام ﺳﺗﺎﺳو ﺑرﺧﮫ ﺑﭔﻣﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﮐوﻻی ﺷﻲ .ﮐﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﺗﺎﺳو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﯾو ﭘﻼن ﮐﯥ د ﺷﺎﻣﻠﭔدو ﻟﭘﺎره ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺊ،
دا ﺑﮫ د  Ryan White Part Bﭘروګرام ﻟﺧوا د ﯾو ﮐﻠﻧﻲ ځﻧډ ﻻﻣل ﺷﻲ او ﯾﺎ ﺗر ھﻐو ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﯾﻣﯥ ﭘوښښ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐﭔږي.
Ryan

________)ﻟطﻔﺎ ً ﻟوﻣړی( زه ﭘوھﭔږم ﭼﯥ  Ryan White Part Bﭘروګرام وروﺳﺗﯽ ﻣرﺳﺗﮫ ورﮐووﻧﮑﯽ دی او ﮐﭔدای ﺷﻲ ﯾواځﻲ ھﻐﮫ
وﺧت ﺧدﻣﺎت وړاﻧدي ﮐړي ﭼﯥ ﻧور ﺗﺎدﯾﮫ ﮐووﻧﮑﻲ ﻣوﺟود ﻧﮫ وي .دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ دی ﮐﮫ زه د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﺟوګﮫ ﯾم ﺧو ﭘﮑښﻲ
داﺧل ﻧﮫ ﺷم Ryan White ،ﺑﮫ زﻣﺎ وړﺗﯾﺎ ﻟﮫ Ryan White Part Bڅﺧﮫ وځﻧډوي ﺗر ھﻐو ﭼﯥ زه ﯾو ﻣﻧﺎﺳب ﭘوښښ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوم.
د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾراﻧو ﻟﭘﺎره:
دﻏﮫ ﻋﺎرض د اوس ﻟﭘﺎره د ھﯾڅ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ او د  Ryan Whiteد ﺧدﻣﺗوﻧو ﺟوګﮫ ﻧﮫ دئ.
دﻏﮫ ﻋﺎرض د ﻋﻣوﻣﻲ او ﺧﺻوﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﺟوګﮫ دئ او د  RWﭘوښښ درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ وﯾﻧډو دوره ﭼﯥ ﭘر ﻻﻧدي ﻧﭔټﮫ
ﺧﺗﻣﭔږي ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.______________________________ :
دا ﭘﯾرودوﻧﮑﯽ د  Ryan Whiteد ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺳره ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﮫ ﻟري او د  Ryan Whiteد ﺧدﻣﺎﺗو ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻧﮫ دی.
ﻧﯾټﮫ
د ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ/ﺳرﭘرﺳت ﻻﺳﻠﯾﮏ
د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ
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د ﮐورﻧۍ ﺧﺻوﺻﯾﺎت
د ھﺳﺗوګﻧﯥ ډول )ﻟطﻔﺎ ً ﯾو اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ(
ځﺎﻧﻲ
ﮐراﯾﮫ
داﯾﻣﻲ ھﺳﺗوګﻧﮫ )اﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﮐور ،د ﮐراﯾﯥ ﮐور(
ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ )د ﺑﯥ ﮐوره ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ھﺳﺗوګﻧﮫ ،د ﻣﻠګرو ﯾﺎ ﮐورﻧۍ ﺳره اوﺳﭔدل(
ﺑﯥ ﺛﺑﺎﺗﮫ )ﻋﺎﺟﻠﮫ ﺳرﭘﻧﺎه ،زﻧدان ،ﻋراده ،ﺳړﮐوﻧﮫ ،ھوټل ﯾﺎ ﻟﯾږدﯾز ھوټل ﭼﯥ د ﻋﺎﺟﻠﻲ ﺑودﯾﺟﯥ ﻟﺧوا ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﯾږي(
ھو ،ﻟطﻔﺎ ً ﺋﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړئ:
ﻧﮫ
ﺗﺎﺳو د ھﺳﺗوګﻧﯥ ﻣرﺳﺗﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ) ،HOPWAﻋﻣوﻣﻲ ھﺳﺗوګﻧﮫ 8 ،ﺑرﺧﮫ(؟
د ژوﻧد ﮐوﻟو اوﺳﻧﯽ ﺗﻧظﯾم ﻣو ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړئ )ﺛﺑﺎت ،ﺧوﻧدﯾﺗوب ،زﻏم/ﺑراﺑري(
ﭘﮫ ﺗﭔرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ھﺳﺗوګﻧﻲ ﮐوم ﺣﺎﻟت ډﭔر ﺑﯥ ﺛﺑﺎﺗﮫ وو ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړ؟
ﻣوﻗﺗﻲ ھﺳﺗوګﻧﮫ
ﺑﯥ ﮐوري ﯾﺎ ﺑﯥ ﺛﺑﺎﺗﮫ ھﺳﺗوګﻧﮫ

ﻗﯾﻣت/ﻣﯾﺎﺷت
ﺛﺎﺑﺗﮫ ﯾﺎ داﯾﻣﻲ ھﺳﺗوګﻧﮫ

د ﮐورﻧۍ اﻧدازه او ﻋﺎﯾد
ازدواﺟﯽ ﺣﺎﻟت
ﻧور:
ﮐوﻧډ ﺷوی
طﻼق ﺷوی
ﭘﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗوګﮫ ﺑﭔل ﺷوی
ﻣﯾړوښﮫ
ﻣﺟرد
د ﮐورﻧۍ ھر ﻏړی ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ژوﻧد ﮐوي ذﮐر ﮐړئ )ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﯾرﻣن ،اﺻﻠﻲ اوﻻدوﻧﮫ/د اوﻻد ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻣﻧل ﺷوې/د ﻣﭔرﻣﻧﻲ ﯾﺎ ﺧﺎوﻧد
اوﻻدوﻧﮫ( او ھرھﻐﮫ څوک ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ادﻋﺎ ﮐوئ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗو ﭘورې اړه ﻟري .ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻟري د دوی ﻋﺎﯾد وﻟﯾﮑﺊ .د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ
ﻧوري ﭘﺎڼﻲ ور اﺿﺎﻓﮫ ﮐړئ.
ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻋﺎﯾد
)د ﻣﺎﻟﯾﺎﺗو دﻣﺧﮫ(
د ﻋﺎﯾد ډول
د زﭔږﭔدﻧﻲ ﻧﭔټﮫ
اړﯾﮑﮫ
ﻧوم
ﺧﭘل ځﺎن

د ﮐورﻧۍ ﻣﺟﻣوﻋﻲ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ ﻋﺎﯾد

د ﮐورﻧۍ اﻧدازه

د ﮐورﻧۍ ﻓدراﻟﻲ د ﻏرﺑت ﺳطﺣﮫ )ﺑﺎﯾد د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﻻ ﻟوري ﺑﺷﭘړه ﺷﻲ(
د ﻧﮫ ﻋﺎﯾد ﺳﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اوس ﻋﺎﯾد ﻧﮫ ﻟرئ ،ﻟطﻔﺎ ً ﻻﻧدي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ډک ﮐړئ.
ﻣﺎ ﭘﮫ ____ 20ﮐﻲ د ﻋﺎﯾد ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻧﮫ ده درج ﮐړې .دﻏﮫ ﺑﯾﺎن زﻣﺎ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘر اﺳﺎس ﺻﺣﯾﺢ دئ.
زه اوس ﻋﺎﯾد ﻧﮫ ﻟرم او د راھﯾﺳﻲ ﻣﻲ ﻋﺎﯾد ﻧﮫ دی ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی.

ﻟطﻔﺎ ً دا وواﯾﺎﺳت ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ژوﻧد ﻣﺻﺎرف څﻧګﮫ ﭘوره ﮐﭔږي ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﻧﮫ ﻋﺎﯾد راﭘور ورﮐوئ.
د  Ryan Whiteد ﺧدﻣﺎﺗو ارزوﻧﮫ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د  ND Ryan Whiteﻟﮫ ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ ھﻐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ.
) (ADAPدرﻣل
د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت
د ) (ADAPﺑﯾﻣﯥ ورﮐړه
د ازادو ﻣرﯾﺿﺎﻧو د  HIVاﯾډز طﺑﻲ درﻣﻠﻧﮫ
د ﺳﺗرګو درﻣﻠﻧﮫ
د ﻏﺎښو درﻣﻠﻧﮫ
د ﺗﻐذﯾﯥ ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ
ذھﻧﯽ روﻏﺗﯾﺎ
ﺗراﻧﺳﭘورټ
د ﮐراﯾﻲ او ګټﻲ اﺧﯾﺳﺗﻧﻲ ﻣرﺳﺗﮫ
د  HIVد ﻣرﺳﺗﻲ ګروﭘوﻧﮫ
ﻧور
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د اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎو ارزوﻧﮫ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ھﻐﮫ ﺳﺎﺣﯥ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ھﻠﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻟو او ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ.
ﺗﺎﺑﻌﯾت/د ﮐډواﻟۍ ﺣﺎﻟت
ھﺳﺗوګﻧځﯽ/اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې
ژﺑﮫ/ﮐﻠﺗوري ﺧﻧډوﻧﮫ
طﺑﻲ ﺑﯾﻠوﻧﮫ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ/د ﺑﻧدﯾﺎﻧو ﻗﺿﯾﯥ
ﺧواړه او ﮐﺎﻟﻲ
د ﺑﯾﻠوﻧو ﺗﺎدﯾﮫ/د ﭘﯾﺳو اداره ﮐول
د دﻧدې ﻣوﻧدل/ﺳﺎﺗل
ﻧور
طﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ ﮐﯥ ځﺎن ﺳﺎﺗﻞ او د  HIVد ﺧﻄﺮ ارزوﻧﮫ
د  HIVﺑراﺑروﻧﮑﻲ ﺳره ﺳﺗﺎﺳو وروﺳﺗۍ ﻟﯾدﻧﮫ ﮐﻠﮫ وه؟
ﭘﮫ ﺗﭔرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ
ﭘﮫ ﺗﭔرو  6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ

ﺗر  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ډﭔر

اﯾﺎ ﺗﺎﺳو اوس د ﻣﮭﺎل ﭘﮫ وﯾروس اﺧﺗﮫ ﯾﺎﺳت؟

اﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو  CD4د  200ﺣﺟرو mL/څﺧﮫ ﭘورﺗﮫ دی؟

زه ﻧﮫ ﭘوھﭔږم
ﻧﮫ
ھو
ﺗﺎﺳو دا ﻣﮭﺎل د  HIVﮐوم درﻣل اﺧﻠﺊ؟

زه ﻧﮫ ﭘوھﭔږم

ھو

ﻧﮫ

اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﮐوم ډوز ﭘرې اﭔښﯽ دی؟
ھو ،ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﯥ ﮐړئ:
ﻧﮫ
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﻣو ﻏﯾر ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﻲ ﻧﯾوﻟﻲ ،ﯾﺎ ھم د ډﯾرو ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺎﻟوﻣو ﺟﻧﺳﻲ ﻣﻠګرو ﺳره اړﯾﮑﻲ ﻟرﻟﻲ دي ،ﯾﺎ ﻣو
ھو ،ﺗﺷرﯾﺢ ﯾﯥ ﮐړئ:
ځواب ﻧﮫ ورﮐوم
ﻟﮫ ﺑل ﭼﺎ ﺳره ﺷرﯾﮑﮫ ﺳﺗن ﻟګوﻟﯥ ده؟ ﻧﮫ

ﭘﮫ  HIVد اﺧﺘﮫ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻻري ﭼﺎري
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﻣو د ﺳﯾﻔﯾﻠس ﻟﭘﺎره ټﯾﺳټ ورﮐړی دی؟
د ﺟﻧﺳﻲ اړﺧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺗﮫ
ﻧﮫ
ھو
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﮐﻠﯾﻣﯾﺎ او ګوﻧورﯾﺎ ﻟﭘﺎره ټﯾﺳټ ﮐړی دی؟
د ﺟﻧﺳﻲ اړﺧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺗﮫ
ﻧﮫ
ھو
ﮐﮫ ځواب ھو وي ،اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د زﯾږون ﻣﺧﮑﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو اوس اﻣﯾﻧدواره ﯾﺎﺳت؟
ﺧدﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ؟
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
ھو

د ټﯾﺳټ ﻧﭔټﮫ

د ټﭔﺳټ ﻧﺗﯾﺟﮫ

د ټﯾﺳټ ﻧﭔټﮫ

د ټﯾﺳټ ﻧﺗﯾﺟﮫ

د زﭔږون اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻧﭔټﮫ

ﻧﮫ

د درﻣﻠﻮ ﮐﺎرول او د رواﻧﻲ روﻏﺘﯿﺎ ارزوﻧﮫ
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﮫ ﺗوګﮫ د ﺳګرﯾټ
اﯾﺎ اوس ﻣﮭﺎل د ﺗﻧﺑﺎﮐو ﭘرﯾښودﻟو ﺗﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﯾﺎﺳت؟
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﺗﻧﺑﺎﮐو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟوئ؟
ﻧﮫ
ھو
ﻟوګﻲ ﺗﻧﻔس ﮐړي دي؟
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
ﻣﺧﮑﯥ
ﻧﮫ
ھو
ﮐﮫ ځواب ھو وي ،ټول ھﻐﮫ څﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ ﮐﭔدل
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو اوس ﻣﮭﺎل ﻣﺧدره ﺗوﮐﻲ ﯾﺎ اﻟﮑول اﺳﺗﻌﻣﺎﻟوي؟
ﺳﺗن ﻟګول
د ﻧﺳﺧﯥ ﻟﮫ ﻻري
ﭘر ﺳړک
اﻟﮑول
ﻣﺧﮑﯥ ﻣﯥ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟول
ﻧﮫ
ھو
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﻏواړئ ځﺎن وﺳﭘﺎړئ؟
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ﺗﻧﺑﺎﮐو ﭘرﭔښودل
د ﺳﺗن ﻟګوﻟو ﺧدﻣﺎت
د ﻣوادو څﺧﮫ د ﻧﺎوړه ګټﻲ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﺷوره
ﻣﻼﺣظﺎت
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﯥ ﻟرئ؟
ﻣﺧﮑﯥ
ﻧﮫ
ھو
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺧﭘل ژوﻧد ﮐﯥ د ذھﻧﻲ ټﮑﺎن ﭘﭔښﮫ ﻟرﻟﯥ ده؟
ﻧﮫ
ھو
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﻣﺷورې/درﻣﻠﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ؟
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو

ﻣﻼﺣظﺎت
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﻓزﯾﮑﻲ ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻲ ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ څﺧﮫ اﻧدﯾښﻧﯥ
ﻟرئ؟
ﻧﮫ ،زه د اراﻣۍ اﺣﺳﺎس ﮐوم
ھو
اﯾﺎ د ﻣرﺳﺗﻲ د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺳره ﻋﻼﻗﮫ ﻟرئ؟
د اﺟراء وړ ﻧﮫ دي
ﻧﮫ
ھو
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د ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﺨﻮا ﺑﺸﭙړﭔږي  -د ﺷﺪت ﮐﭽﮫ
د ژوﻧد ﺳﺎﺣﮫ
& ﻧﺗﯾﺟﮫ
د طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﺳره اړﯾﮑﯥ او
ځﺎن ﺧوﻧدي ﮐول
د ﺷدت درﺟﮫ:

 0ﻧوﻣرې
ځﺎﻧﻲ اداره

 1درﺟﮫ
اﺳﺎﺳﻲ ﻏوښﺗﻧﮫ

 2درﺟﮫ
ﭘﮫ ﻣﺗوﺳطﮫ اﻧدازه اړﺗﯾﺎ

 3درﺟﮫ
د ﻟوړي ﮐﭼﯥ ﻏوښﺗﻧﻲ

د طﺑﻲ ﭼﺎرو ﻣدﯾرﯾت
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ ﭘﮫ
ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د HIV
ﭘﮫ ټوﻟو طﺑﻲ ﻣﻼﻗﺎﺗوﻧو ﮐﯥ

ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ ﭘﮫ
ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﯾوه
ﻧﺎﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړې ﯾﺎ ﺋﯥ
ډﯾری طﺑﻲ ﻟﯾدﻧﻲ ﻟﮫ ﺳره
ﺗﻧظﯾم ﮐړي دي.

ﭘﮫ ﺧطروﻧو ﭘوھﭔږي ،د
ﺧطر د ﮐﻣښت ﭘر ﻻروﭼﺎرو
ﻋﻣﻼً ﮐﺎر ﮐوي او د ﻣﻠګرو
ﺳره د ﻣﺣﻔوظﻲ ﺟﻧﺳﻲ
اړﯾﮑﯥ ﭘﮫ اړه ﺧﺑري ﮐوي
)ﻣﺛﻼً :د ﮐﻧډوم اﺳﺗﻌﻣﺎل،
 ،PrEPټﯾﺳټ ﮐول(

ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﯥ ده.

ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ ﭘﮫ ﺗﯾرو 12
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﻟﮫ ﯾوه څﺧﮫ ډﯾر طﺑﻲ
ﻣﻼﻗﺎﺗوﻧﮫ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړي دي.

ﭘﮫ ﺗﯾرو  12ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﻻﺑراﺗوار
ھﯾڅ راﭘور ﻧﮫ دی وړاﻧدي ﺷوی .ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐوﻧﮑﯽ:
ﻧوی ﺗﺷﺧﯾص ﺷوی دی
اﻣﯾﻧدواره
ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﻲ ﻧﻘص ﻟري
ﭘﮫ ﺗﭔرو  90ورځو ﮐﯥ د ﯾو اﺻﻼﺣﻲ
ﻣرﮐز څﺧﮫ ﺧوﺷﻲ ﺷوی دی.
ﭘﮫ ﺗﭔرو  30ورځو ﮐﯥ ﭘﮫ روﻏﺗون
ﮐﯥ داﺧل ﺷوی دی ﯾﺎ ﯾﯥ  ERﯾﺎ ﺑﭔړﻧۍ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﯥ ده

ﭘﮫ  HIVاو
ﺧطرﻧﺎک ﭼﻠﻧد
ﺑﺎﻧدي ﭘوھﭔدل

ﭘﮫ ﺧطروﻧو ﭘوھﭔږي او
ډﭔر وﺧت د ﺧطر ﭘر ﮐﻣښت
ﻋﻣﻼً ﮐﺎر ﮐوي.

ﭘﮫ دې اړه ﻟږ ﭘوھﮫ ﻟري او
ﭘﮫ ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐړﻧو ﮐﻲ ښﮑﭔل دی.
وﯾروﺳﻲ ﺑﺎر ﮐﺷﻔووﻧﮑﯽ .د
ﻣﻠګرې ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

ﭘﮫ ﻣﮑرره ﺗوګﮫ ﭘﮫ ﺧطرﻧﺎﮐو ﮐړﻧو
ﮐﯥ ښﮑﭔل دی د وﯾرس ﻣﺧﮫ ﻧﮫ ده ﻧﯾول
ﺷوې .د  HIVد اﻧﺗﻘﺎل ﻟوړ ﺧطر .د
ﻣﻠګرې ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

درﻣل ﺗﻌﻘﯾﺑول
د ﺷدت درﺟﮫ:

د درﻣﻠو دواﻣداره
ﺗﻌﻘﯾب د ﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾﺻﭔدوﻧﮑﻲ
واﯾرس ﭘﮫ ﺑﺎرﮐﭔدﻟو ﮐﯥ
ﻣﻧﻌﮑس ﺷوی دی.

ﮐﻠﮫ ﻧﺎﮐﻠﮫ د وﯾروس د
دواﻣداره ﻓﺷﺎر ﺳره ډوزوﻧﮫ
)درﻣﻠﻲ ﺧوراﮐوﻧﮫ( ﻟﮫ ﻻﺳﮫ
ورﮐوي.

ډﭔر وﺧت ډوزوﻧﮫ )د درﻣﻠو
ﺧورک( دﻻﺳﮫ ورﮐوي .د 200
ﮐﺎﭘﻲ mL/څﺧﮫ ﻟږ ﮐﺷﻔووﻧﮑﯽ
وﯾروﺳﻲ ﺑﺎر ﻟري.

روزﻣره ډوزوﻧﮫ )د درﻣﻠو ﺧوراک(
ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐوي او د  200ﮐﺎﭘﻲ mL/څﺧﮫ
اﺿﺎﻓﮫ وﯾروﺳﻲ ﺑﺎر ﻟري.
د ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺷورې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﻟري.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ ﺗﮫ د
ﻻﺳرﺳﻲ وړﺗﯾﺎ ﻟري.

ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﮐﻲ
ﺷﺎﻣل ﺷوی دی ﻣګر د دﻏﮫ
ﭘوښښ د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﻣرﺳﺗﻲ
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﻟري ﻣګر
د  ADAPځﺎﻧګړي ﮐوﻣﮏ او
 CMﻣرﺳﺗﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ دا
ﭘوښښ وﺳﺎﺗﻲ.

اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوي

ﻏذا ،ﮐﺎﻟﻲ ،او ﻧور
اﺳﺎﺳﻲ ﻣواد ﭼﯥ د ﻣراﺟﻌﯾﻧو
د ﺧﭘﻠو ﺷﺧﺻﻲ وﺳﺎﺋﻠو د
ﻻري ﻣوﺟود دي.

د ﺷدت درﺟﮫ:

د ﺷدت درﺟﮫ:

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﻧﮫ ﻟري.
د ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﭘوښښ ﻟﭘﺎره وړﻧﮫ دی.
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ وړ دی ﻣګر
ﺷﺎﻣل ﺷوی ﻧﮫ دی.

د ﻏﯾر طﺑﻲ ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت

د ﺷدت درﺟﮫ:

د ﻣرﺳﺗﻲ ﭘروګراﻣوﻧو
ﺗﮫ روان ﻻﺳرﺳﯽ ﻟري ﭼﯥ
اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوي ﺛﺎﺑﺗﻲ
وﺳﺎﺗﻲ.
ﭘﮫ ﺧﭘﻠواک ډول د
ورځﻧﻲ ژوﻧد د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د
ﻣﺧﺗﮫ وړﻟو وړﺗﯾﺎ ﻟري
).(ADL

اﺳﺎﺳﻲ ﺿرورﺗوﻧﮫ ﭼﯥ
ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د ځﯾﻧو اړﺗﯾﺎوو
ﺳره د ﻣرﺳﺗﻲ د ﻻﺳرﺳﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو د ﭘروګراﻣوﻧو ﺳره
ﺑراﺑرول.
ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻻی ﭼﯥ د
ﺑﭔړﻧۍ ﻣرﺳﺗﻲ ﭘرﺗﮫ اﺳﺎﺳﻲ
اړﺗﯾﺎوي ﭘﮫ ورځﻧﻲ ډول ﭘوره
ﮐړي.
ﭘﮫ اووﻧﯾز ﺷﮑل د
 ADLد ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
ﻣرﺳﺗﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

د اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﯾﺎوو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ
ورځﻧﻲ ډول د ﻣرﺳﺗو د ﻻﺳرﺳﻲ
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﭘروګراﻣوﻧو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟري.
ﭘﮫ ﯾواځﯥ ﺗوګﮫ و
ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﭘروګراﻣوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ
ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﻲ د ﻣﺷﮑﻼﺗو ﺳﺎﺑﻘﮫ.
ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ د ﺧواړو ،
ﭘوښﺎک  ،ﯾﺎ ﻧورو ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎو
ﭘرﺗﮫ.
ﭘﮫ ورځﻧﻲ ډول ﭘﮫ ﮐور ﮐﻲ
د  ADLﻣرﺳﺗﻲ اړﺗﯾﺎوې.
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ﻏذا ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﮫ ﻟري.
د ﻟوﻣړﻧﯾو اړﺗﯾﺎوو ﭘرﺗﮫ.
د ډﭔرو  ADLد ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺗواﻧﺎﯾﻲ
ﻧﮫ ﻟري.
د  ADLﺳره د ﻣرﺳﺗﻲ د ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐور ﻧﮫ ﺷﺗﮫ.

د ژوﻧد ﺳﺎﺣﮫ
& ﻧﺗﯾﺟﮫ
ارواﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎ

 0ﻧوﻣرې
ځﺎﻧﻲ اداره

 1درﺟﮫ
اﺳﺎﺳﻲ ﻏوښﺗﻧﮫ

 3درﺟﮫ
د ﻟوړي ﮐﭼﯥ ﻏوښﺗﻧﻲ

 2درﺟﮫ
ﭘﮫ ﻣﺗوﺳطﮫ اﻧدازه اړﺗﯾﺎ

د ارواﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺳﺗوﻧزو ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﮫ ﻟري.
ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﺷﺗﮫ.

ﺗﭔري ﺳﺗوﻧزي او/ﯾﺎ د
اوﺳﻧﯾو ﻣﺷﮑﻼﺗو/ﻓﺷﺎر
راﭘوروﻧﮫ – ﮐﺎر ﮐوي ﯾﺎ
ﭘﺧوا د ارواﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐﻲ داﺧﻠول.

ﭘﮫ ورځﻧﻲ ﮐﺎر ﮐﻲ ﺳﺗوﻧزه
ﻟري .ډﭔري ﻣرﺳﺗﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ
ﻟري .د ارواﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ
ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

ځﺎن ﯾﺎ ﻧورو ﺗﮫ ﺧطر دی او ﺑﭔړﻧۍ
ﻣداﺧﻠﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د ارواﯾﻲ روﻏﺗﯾﺎ د
ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

د ﻣوادو اﺳﺗﻌﻣﺎل

د ﻣوادو ﭘﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﻲ
ﺳﺗوﻧزي ﻧﺷﺗﮫ .ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻧﺷﺗﮫ.

ﺗﭔر ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺗﮫ ،ﺧو
اوس د ﺑﯾﺎ ﺳﻣﭔدو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ.
د ورځﻧﻲ ﮐﺎر ﯾﺎ طﺑﻲ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘر وړﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﺗﺎﺛﯾر
ﻧﮫ ﻟري.

د ﻣوادو اوﺳﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل –
ﻏواړي ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړي .د ﮐﺎر ﯾﺎ طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘر
وړﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﺗﺎﺛﯾر ﻟري.

د ﻣوادو اوﺳﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل – ﻧﮫ ﻏواړي
ﭼﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻻی
ﭼﯥ ﭘﮫ ورځﻧﻲ ډول ﮐﺎر وﮐړي ﯾﺎ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ وﺳﺎﺗﻲ.

ھﺳﺗوګﻧﮫ

ﭘﮫ ﯾو ﭘﺎک ،داﺋﻣﻲ ﮐور
ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوي .ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري.

داﺋﻣﻲ ﮐور )ﻣﺎﻟﻲ
ﻣرﺳﺗﮫ ورﺳره ﮐﭔږي ﮐﮫ ﻧﮫ(.
ځﯾﻧﯥ وﺧت د ﮐور ﻣرﺳﺗو ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟري )ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ >2
ځﻠﯥ(.

ﻣوﻗﺗﻲ ﮐور )ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗﮫ
ورﺳره ﮐﭔږي ﮐﮫ ﻧﮫ(.
ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ ﺳرﻏړوﻧﯥ او د اﯾﺳﺗﻠو
اﺧطﺎروﻧﮫ او د ﺑﯥ ﮐوره ﮐﯾدو
ﺳﺎﺑﻘﮫ.

ﺑﯥ ﺛﺑﺎﺗﮫ ﮐور.
اوس د ﮐورڅﺧﮫ د اﯾﺳﺗﻠو ﯾﺎ ﺑﯥ ﮐورۍ ﺳره
ﻣﺧﺎﻣﺦ دي.

ژﺑﻧﯾز/ﮐﻠﺗوري ﺧﻧډوﻧﮫ

ځﯾﻧﻲ ژﺑﻧﯾز/ﮐﻠﺗوري
ﺧﻧډوﻧﮫ ﭘر روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ
ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﯥ
زﯾﺎت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﮫ ﻟري.

ھﻐﮫ ژﺑﻧﯾز او ﮐﻠﺗوري
ﺧﻧډوﻧﮫ ﭼﯥ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯽ د
طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﻲ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ د
ﻻﺳرﺳﻲ څﺧﮫ راګرځوي.

ژﺑﮫ/ﮐﻠﺗوري ﺧﻧډوﻧﮫ .ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯽ
د ژﺑﺎړې د ﺧدﻣﺎﺗو او  CMﻣرﺳﺗﯥ ﭘرﺗﮫ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﯾﺎ درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ﻧﮫ ﺷﻲ ﭘﯾدا ﮐوﻻی.

ځﯾﻧﯥ وﺧﺗوﻧﮫ ﭘﮫ
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره د ﺗراﻧﺳﭘورت
ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

ﻣوټر ﯾﺎ ﺑس ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ﻟري ﺧو د ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘﮫ
ھﻣږﻏﻲ او ﺗﺎدﯾﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ د
 CMﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.

ﺗراﻧﺳﭘورت ﺗﮫ ﻣﺣدود ﯾﺎ ﻧﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
)ژﺑﮫ ،ادراﮐﻲ وړﺗﯾﺎ ،رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ(
ﮐوﻣﻲ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺧدﻣﺎﺗو
ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ اﻏﯾزه ﮐوي.

د ﺷدت درﺟﮫ:

د ﺷدت درﺟﮫ:

د ﺷدت درﺟﮫ:

ژﺑﻧﯾز او ﮐﻠﺗوري
ﺧﻧډوﻧﮫ
د ﺷدت درﺟﮫ:

ﺗراﻧﺳﭘورت
د ﺷدت درﺟﮫ:

ﻣﺟﻣوﻋﻲ ټﮑﻲ:

ﻧﺷﺗﮫ.

د ادارې ﻣﻼﺗړ ﻟﮫ اړﺗﯾﺎ
ﭘرﺗﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت ﺗﮫ
دواﻣداره او ﺑﺎوري ﻻﺳرﺳﯽ
ﻟري.

د ھرې ﮐرښﯥ څﺧﮫ ټوټل ټﮑﻲ اﺿﺎﻓﮫ ﮐړئ ﺗرڅو ټول وټﺎﮐﺊ
 1-10ټﮑﻲ :د ﺳﺎده ﻗﺿﯾﯥ ادارې اداره ﮐول
 0ټﮑﻲ:د ځﺎن اداره ﮐول
 21-30ټﮑﻲ :د ﺗﺷدﯾدي ﻗﺿﯾﯥ اداره ﮐول
 11-20ټﮑﻲ:د ﻣﻧځﻧۍ ﮐﭼﯥ ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت

ﯾﺎدوﻧﻲ:

ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل او راﺟﻊ ﮐﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي )د ﻗﻀﯿﯥ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره(
د  HIVروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
د  HIVد ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﻣﺷوره ورﮐړل ﺷوې
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
د درﻣﻠو ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
ﻋﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
ﻧور ﻣراﺟﻌﺎت

ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﮐﯥ د ﺷﻣوﻟﯾت ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
د درﻣﻠو د ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺷوره ورﮐړل ﺷوې
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
د ھﺳﺗوګﻧﯥ ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول
د اﺟرا وړ ﻧﮫ دی
ﻧﮫ
ھو
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د  ND Ryan White Program Part Bد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﮫ او ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﮫ
د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﺣﻘوق:
د  ND Ryan Whiteﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ب ﭘروګرام ﮐښ د ګډوﻧوال ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﺗﺎﺳو ﺣﻖ ﻟرئ ﭼﯥ:
• ﭘﮫ درﻧﺎوي ،وﻗﺎر ،ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺷﻔﻘت ﺳره ﺳﻠوک درﺳره وﺷﻲ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ،ﭘﮫ درﻧﺎوي ،وﻗﺎر ،ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﺷﻔﻘت ﺳره ﺳﻠوک درﺳره وﺷﻲ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎت د ﻧژاد ،رﻧګ ،ﺟﻧس/ﺟﻧډ ،ﺗوﮐم ،ﻣﻠﯾت ،ﻣذھب ،ﻋﻣر ،طﺑﻘﯥ ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﯾل ،ﻓزﯾﮑﻲ او/ﯾﺎ ذھﻧﻲ وړﺗﯾﺎ ﭘراﺳﺎس ﻟﮫ
ﺗﺑﻌﯾض ﭘرﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﺊ.
• ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د ﺷﺗﮫ ﺧدﻣﺎﺗو او اﺧﺗﯾﺎروﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر اوﺳﺊ.
• ﭘﮫ ﺷﺧﺻﯽ ډول ﯾﺎ د ټﯾﻠﯾﻔون ﻟﮫ ﻻرې ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﺳره د اړﯾﮑﯥ د ﻓرﯾﮑوﻧﺳﻲ )دوام( ﭘﮫ اړه ﻣواﻓﻘﯥ ﺗﮫ ورﺳﯾږئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ﯾﯥ
ﻟرئ.
• ﺧﭘل طﺑﻲ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ او د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ ﭘټ/ﻣﺣرم وﺳﺎﺗﺊ.
• د ھﻐﮫ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ﯾﺎ د ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ د اﻧﮑﺎر ﭘﮫ اړه ﺷﮑﺎﯾت درج ﮐړئ.
د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ:
د ﺷﻣﺎﻟﻲ ډﮐوټﺎ  Ryan White Program Part Bﮐښ د ګډوﻧوال ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﺗﺎﺳو ﻣﺳؤﻟﯾت ﻟرئ ﭼﯥ:
• د دې ﻧﻣﺎﯾﻧدګۍ د ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺳره ﭘﮫ درﻧﺎوي او ﭘﮫ ادب ﺳره ﺳﻠوک وﮐړئ.
• د ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑوﭼﯥ ﭼﺎ ﺳره ﻣﻣﮑن ده ﺗﺎﺳو ﭘدې اداره ﮐﯥ ورﺳره ﻣﺦ ﺷﺊ ﻣﺣرﻣﯾت ﺧوﻧدي ﮐړئ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾراﻧو ،ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ،ﯾﺎ ﻧورو ﭘﯾرودوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻓزﯾﮑﻲ ،ﺟﻧﺳﻲ ،ﻟﻔظﻲ او/ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻲ زوروﻧﻲ او ګواښوﻧو ﺳﺑب ﻧﮫ ﺷﺊ.
• د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره د ﭘﻼن ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ څوﻣره ﭼﯥ ﺗﺎﺳو وړﺗﯾﺎ ﻟرئ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﺊ.
• ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﭘﻼن ﯾﺎ اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﺑدﻟوﻟو ﮐﻲ د ھر ډول اﻧدﯾښﻧو ﭘﮫ اړه ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺧﺑر ﮐړئ.
• څوﻣره ﭼﯥ ﻣو ﺗوان وي ھﻐوﻣره ﻟﯾدﻧﻲ ﺑراﺑري او وﮐړئ ،او د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﻲ ،د ﻟﯾدﻧﻲ د وﺧت ﻓﺳﺦ ﮐوﻟو ﯾﺎ ﺗﻐﯾروﻟو ﻟﭘﺎره ټﯾﻠﯾﻔون
وﮐړئ.
• د ﺧﭘل ﭘﺗﻲ ﯾﺎ ټﯾﻠﯾﻔون ﺷﻣﯾرې او ﻋﺎﯾد ﮐﻲ د ﺗﻐﯾر ﭘﮫ اړه د ﺧﭘل ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺳره ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐﻲ اوﺳﺊ او د ﺧﭘل ﺗوان ﭘﮫ اﻧدازه د ده ټﯾﻠﯾﻔوﻧو ﯾﺎ
ﺧطوﻧو ﺗﮫ ﺟواب ورﮐوئ.
• ﺧﭘل د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺗﮫ د ﺑﯾﻠوﻧو ﺗﺎدﯾﯥ ټوﻟﻲ ﻏوښﺗﻧﯥ د اﻋﻼن د ﻧﯾټﯥ څﺧﮫ ﭘﮫ  30ورځو ﮐﯥ وﺳﭘﺎرئ ،او اړﯾن اﺳﻧﺎد ورﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړئ.
• د ﻧورو ﻣوﺟودو ﺑرﻧﺎﻣو او ﺧدﻣﺎﺗو څﺧﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﻻرښووﻧﯥ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ.
• ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د ﺧﭘل ډاﮐټر ﺳره ﭘﮫ ﻟﯾدو ﮐﯥ ﻣﺣﺗﺎط اوﺳﺊ او وړاﻧدﯾز ﺷوي درﻣل واﺧﻠﺊ ﺗرڅو ﺳﺗﺎﺳو روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻲ.
• ﭘﮫ ھرو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د  ND Ryan White Part Bﺑرﺧﯥ ﭘروګراﻣو ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو وړﺗﯾﺎ او ﺷﻣوﻟﯾت ﻟﮫ ﺳره ﺗﺻدﯾﻖ ﮐړئ .ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد
ھرﮐﺎل د  Ryan Whiteدواﻣداره وړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د اﭘرﯾل  30ﻣﺧﮑﻲ ﺑﯾﺎ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ وﮐړئ د اﮐﺗوﺑر ﺗر 31ﭘورې او ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ وﮐړئ.
زه ﭘﮫ ﭘورﺗﻧﯾو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘوھﯾږم ،او ﻣﺎ د ﺧﭘﻠو رﯾﮑﺎرډوﻧو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړې ده.

د ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ/ﺳرﭘرﺳت ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ

د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ
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د  ND Ryan White Program Part Bد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول
زه ،_________________________________ ،د ND Ryan Whiteﺑرﻧﺎﻣﯥ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﯾﺎ د دوی اﺳﺗﺎزو ﺗﮫ واک ورﮐوم ﭼﯥ )ﮐﮫ
اړﺗﯾﺎ وي( زﻣﺎ د ﻗﺿﯾﯥ او ﺗﺷﺧﯾص ﭘﮫ اړه د ذﮐر ﺳوو وړاﻧدي ﮐوﻧﮑو ﺳره ﺑﺣث وﮐړي ﺗر څو ھﻐﮫ ﺧدﻣﺎت ﭼﯥ زه ﯾﯥ وړﺗﯾﺎ ﻟرم ﺗرﻻﺳﮫ او وﺳﺎﺗم:
د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾران
ﺳﯾﻣﯾﯾز ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ
ډاﮐﺗر
د ﺑﯾﻣﯥ ﺷﻣوﻟﯾت ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ
د طﺑﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻧور وړاﻧدي ﮐوﻧﮑﻲ
)درﻣل ﺟوړوﻧﮑﯽ ،د ﻏﺎښوﻧو ډاﮐټر ،او ﻧور(

ﻣداﻓﻌﯾن  /ﻣداﻓﻊ وﮐﯾﻼن
د  NDروﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﻧﻣﺎﯾﻧده
د ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧدان
د ﺑﯾﻣﯥ وړاﻧدي ﮐوﻧﮑﻲ
ټوﻟﻧﯾز ﮐﺎرﮐوﻧﮑﯽ

زه ھﻣدارﻧګﮫ د  ND Ryan Whiteﺑرﻧﺎﻣﯥ ﺗﮫ واک ورﮐوم ﭼﯥ د ﺧﺻوﺻﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﮐوﻧﮑو او ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑو ﺳره زﻣﺎ د روﻏﺗﯾﺎ ﯾﺎ ﻏﺎښوﻧو ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ اړه
وګوري .دا واک ﯾواځﻲ د وړﺗﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻧﯾټو او د ﺑﯾﻣﯥ د ورﮐړي د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو د ھدف ﻟﭘﺎره دی ﺗرڅو د ﺑﯾﻣﯥ د ورﮐړي ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړي او ﻣﻧﺎﺳب روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘوښښ ﺗﺿﻣﯾن ﮐړي.
دا اﺟﺎزه ﻟﯾﮏ ﺑﮫ زﻣﺎ د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﯾټﯥ څﺧﮫ ﯾو ﮐﺎل وروﺳﺗﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾږي .زه ﻣﻣﮑن ھر وﺧت د  ND Ryan Whiteﺑرﻧﺎﻣﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ﺷﮑل دا
واک ﻟﻐوه ﮐړم .ﮐﮫ زه دا واک ﻟﻐوه ﮐړم ،د  ND Ryan Whiteﺑرﻧﺎﻣﯥ ﮐﺎرﻣﻧدان او ھﻐﮫ اﺷﺧﺎص ﭼﯥ ﭘورﺗﮫ ﭘﮫ ﻧښﮫ ﺷوې ﻣﻣﮑن زﻣﺎ ﭘر ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو
ﻋﻣل وﮐړي ﭼﯥ د ﻟﻐوه ﮐﯾدو ﺗر ﻧﯾټﯥ ﭘورې ﺧﭘﺎره ﺷوي دي.
زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت د اﯾﺎﻟﺗﻲ او ﻓدراﻟﻲ ﻣﺣرﻣﯾت ﻗواﻧﯾﻧو ﻟﺧوا ﺧوﻧدي ﺷوي .زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﻣﺎ ﻟﮫ رﺿﺎﯾت ﭘرﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ
ﺧﭘرﭔدای ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐو ﭼﯥ د ﻗﺎﻧون ﻟﺧوا وړاﻧدي ﺷوي وي.
زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ زه ﻣﺟﺑور ﻧﮫ ﯾم ﭼﯥ دﻏﮫ اﺟﺎزه ﻟﯾﮏ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړم .ﮐﮫ زه دا ﻓورﻣﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﮫ ﮐړم ،ﮐﭔدای ﺷﻲ ھﻐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺣدود ﯾﺎ ﮐم ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﮫ
ﯾﯥ د وړاﻧدﯾز ﮐﭔدو اﻣﮑﺎن ﺷﺗﮫ .ﮐﮫ زه دا ﻓورﻣﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړم ،زه د ﺗﮑﻣﯾل ﺷوي اﺟﺎزه ﻟﯾﮏ د ﮐﺎﭘﻲ د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺣﻖ ﻟرم.

د ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ/ﺳرﭘرﺳت ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ

د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ

د  ND Ryan White Program Part Bﺗﺼﺪﯾﻖ
زه دا ﺗﺻدﯾﻖ ﮐوم ﭼﯥ زﻣﺎ د ﻋﺎﯾداﺗو ،ﺑﯾﻣﯥ او ﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗو ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﯾوه رښﺗﯾﻧﯥ او دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ده او ھﻐﮫ اړﯾن ﺷراﯾط ﭼﯥ ﭘورﺗﮫ ذﮐر ﺷوي
دي ﭘوره ﺷوي او ﻣﺳﺗﻧد ﺷوي دي.
زه ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ﺣﻘوﻧو او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﭘوھﯾږم ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐﯥ دا ھم راځﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ھرو  6ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د اړﺗﯾﺎ وړ اﺳﻧﺎدو ﺑﺷﭘړول ،ﭘﮫ ﻋواﯾدو ،د
ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ وﺿﻌﯾت او د ھﺳﺗوګﻧﻲ ﭘﮫ اړه د ھرډول ﺑدﻟون ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﮫ زﻣﺎ د ﻗﺿﯾﯥ ﻣدﯾر ﺗﮫ ﺳﻣدﺳﺗﻲ راﭘور ورﮐوم.
زه ﭘوھﭔږم ﭼﯥ د دواﻣداره وړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ھر ﮐﺎل د اﭘرﯾل د  30ﻧﭔټﯥ ﻣﺧﮑﻲ ﺑﯾﺎ ﺷﻣوﻟﯾت وﮐړم او د اﮐﺗوﺑر د  31ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ
وﮐړم .ﮐﮫ ددې ﮐﺎروﻧو ﭘﮫ ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷم ،ﻧو زه ﺑﮫ د  ND Ryan Whiteﭘروګرام ﻟﮫ ﻻري د ﺧدﻣﺎﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو څﺧﮫ
ﺑﯥ ﺑرﺧﻲ ﺷم.
ﻧﯾټﮫ
د ﻣراﺟﻌﮫ ﮐوﻧﮑﯥ/ﺳرﭘرﺳت ﻻﺳﻠﯾﮏ
د ﻗﺿﯾﯥ د ﻣدﯾر ﻻﺳﻠﯾﮏ

ﻧﯾټﮫ
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