ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔدوﻧﮑﯥ د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن او ﭘﯾﺎوړی ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻔﻲ ﻻﺳرﺳﻲ او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺳﺎواﺗو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي
داﺳﯥ ﻓﮑر ﮐﭔږي ﭼﯥ د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  30ﺳﻠﻧﮫ اوﺳﭔدوﻧﮑﻲ د ﮐووﯾډ 19-ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول ﻧدي واﮐﺳﯾن ﺷوي .ﻣﻌﻠوﻣﺎت
څرګﻧدوي ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐول د وﯾروس ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐوي .ﭘﮫ وﯾروس د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐول د
ﺟدي ﻧﺎروﻏۍ او ﻣرګ اﺣﺗﻣﺎل راﮐﻣوي او د وﯾروس ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د ﺑﺳﺗري ﮐﭔدو د ﺷوﻧﺗﯾﺎ ﭘﮫ راﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د
ﮐووﯾډ 19-د ﻧوﯾو ﻓﺷﺎروﻧو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﯾﺳﺗم د ﻋﮑس اﻟﻌﻣل د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ د واﮐﺳﯾن ﻟوﻣړۍ ﻟړۍ او ﯾو
ﭘﯾﺎوړی ﮐووﻧﮑﯽ دوز ﺗرﺳره ﮐړئ .د ﭘﯾﺎوړي ﮐووﻧﮑو اوﺳﻧۍ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدې ﭼﺎرټ ﮐﯥ ښودل ﺷوې ده:
د ﻟوﻣړﻧۍ ﻟړۍ د وروﺳﺗﻲ دوز
)د ﭘﻠﻲ ﮐﭔدو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ د
اﺿﺎﻓﻲ دوز ﭘﮫ ګډون( او
ﭘﯾﺎوړي ﮐووﻧﮑﻲ دوز ﺗرﻣﻧځ
واټن

د دوزوﻧو ﺷﻣﭔر

د ﻟوﻣړﻧۍ ﻟړۍ واﮐﺳﯾن ﺑﺷﭘړ
ﺷو

د واﮐﺳﯾن ﭘﯾﺎوړي ﮐووﻧﮑو
ﻟﭘﺎره ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻣر

Pfizer-BioNTech

≤  12ﮐﻠوﻧﮫ

≤  5ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ

1

)(Moderna

≤  18ﮐﻠوﻧﮫ

≤  5ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ

1

Janssen

≤  18ﮐﻠوﻧﮫ

≤  2ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ

1

د ﺧﭘل ځﺎن او ھﻐو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ .د ھﻐو ﺧﻠﮑو اﮐﺛرﯾت ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐوره ﻧﺷﻲ وﺗﻠﯽ د ﺧﭘﻠو
ورځﻧﯾو اړﺗﯾﺎو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻧورو ﺧﻠﮑو ﺑﺎﻧدې ﺗﮑﯾﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧور ﺧﻠﮏ ﭘﮫ ﺑﺎﻗﺎﯾده او ﻣﻧظم ډول د ھﻐوی
ﮐور ﺗﮫ راځﻲ .دا ﺧﻠﮏ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﮫ وﯾروس د اﺧﺗﮫ ﮐﭔدو ﻟﮫ ګواښ ﺳره ﻣﺦ دي ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺷوي ﻧﮫ وي ﯾﺎ ﭘﮫ ﻧﺎﭘوھۍ ﭘﮫ
ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د وﯾروس ﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔږي.
ﮐﮫ ﭼﭔرې ﺗﺎﺳو ﯾﺎ ﺑل داﺳﯥ ﮐس ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﭘﭔژﻧۍ ﻟﮫ ﮐوره ﻧﺷﻲ وﺗﻠﯽ او د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﯾو ﭘﯾﺎوړي ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري،
ﻧو د ﻻﻧدې اﺧﺗﯾﺎروﻧو څﺧﮫ د ﯾوه ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯥ ھم دا ﻧن ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړئ:
• ﺧﭘﻠﯥ ﻣﺣﻠﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ادارې ﺗﮫ زﻧګ ووھۍ ﺗرڅو ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﮐوﻟو ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
• د ﮐووﯾډ 19-اﯾﺎﻟﺗﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺷﻣﭔرې ﺗﮫ زﻧګ ووھﺊ او ھﻐوی ﺗﮫ ﺧﺑر وﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ ﻟرئ 1-800-525-0127 .ﯾﺎ  1-888-856-5816داﯾل او ﺑﯾﺎ  #ﮐﭔﮑﺎږئ .د ژﺑﯥ ژﺑﺎړه ﺷﺗون ﻟري!
• د ﻣوﺟودې ښﺎري ﺳﯾﻣﯥ ادارې او/ﯾﺎ د واﮐﺳﯾن اﯾﺎﻟﺗﻲ ګرځﻧده ټﯾﻣوﻧو ﺳره د اړﯾﮑو ﻧﯾوﻟو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن
ﮐوﻟو ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐړي ،ﻻﻧدې ﭘﯾوﺳت ﺷوې د راﺟﺳﺗرﯾﺷن آﻧﻼﯾن ﻓورﻣﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړئ.
د ,DOH) Department of Healthد روﻏﺗﯾﺎ څﺎﻧګﮫ ( ﭘﮫ ﮐورﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو د ﻏوښﺗﻧﯥ ﻧظرﭘوښﺗﻧﯥ ﻟﯾﻧﮏ:
) https://redcap.link/WA_HomeBasedVaxاﻧګﻠﯾﺳﻲ(
ﮐﮫ ﭼﭔرې ددې ﺧدﻣت ﭘﮫ اړه ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟرئ ،ﻧو د ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ اﯾﻣﯾل واﺳﺗوئ.covid.vaccine@doh.wa.gov :
د ﭘروګرام ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
 DOHﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐول د  2021ﮐﺎل ﭘﮫ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﭘﯾل ﮐړل .د  DOHﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻏوښﺗﻧﯥ
ﻧظرﭘوښﺗﻧﮫ )اﻧګﻠﯾﺳﻲ( د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت ټوﻟﯥ  39ښﺎري ﺳﯾﻣﯥ ﺗرﭘوښښ ﻻﻧدې راوﻟﻲ .د ﺳﯾﻣﯥ واﮐﺳﯾن ﮐووﻧﮑﻲ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗرﻻﺳره
ﮐوﻟو ﻟوﻣړﻧﯾو واﮐﺳﯾﻧوﻧو او اړﻣﻧو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ د ﭘﯾﺎوړي ﮐووﻧﮑو دوزوﻧو د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ اداﻣﮫ ورﮐوي .ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐور
ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو د ﺧدﻣﺗوﻧو ﻏوښﺗﻧﮫ ﭘﮫ ﻧورو ژﺑو ﮐﯥ وﮐړئ ،ددې ﮐﺎر د ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﮫ
ﺷﻣﭔرې ) 1-800-525-0127ﯾﺎ  1-888-856-5816ډاﯾل ﮐړئ( ﺳره اړﯾﮑﮫ ټﯾﻧګﮫ ﮐړئ او ﺑﯾﺎ د ژﺑﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره  #ﮐﭔﮑﺎږئ.

د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ پﺎرە
� DOH.WA.GOV/Coronavirusﺎ : COVIDVaccineWA.orgوګﻮرئ
ئ
ژې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدە دە
.اړ�ﮑﻪ
وﻧ��  ،0127-525-800-1:وروﺳﺘﻪ د  � #ڼ �
ﺗ� ﮐ�کﺎږئ .د ب ې

د واﮐﺳﯾن ﻣﺳﺎواﺗو ﺗﮫ وده ورﮐول
ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺧدﻣت د اﯾﺎﻟت ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوي ﭼﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐول ﭘﮑﯥ
ﺷﺗون ﻧﮫ ﻟري .د ﺧدﻣت ﻣوﺧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘرﻣﺦ ﺑﯾول او د ھﻐوی ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ دی ﭼﯥ ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ډول:
•
•
•

ﻟﮫ ﮐوره ﻧﺷﻲ وﺗﻠﯽ ،ﭘﮫ ﻟﯾﮑﮫ ﮐﯥ ﻧﺷﻲ درﭔدﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﺎده واټن ﻧﺷﻲ وھﻠﯽ.
ﺟﺳﻣﻲ ﯾﺎ د زﯾرﮐﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺳره ﻣﺦ وي.
ﭘﮫ رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو اﺧﺗﮫ وي ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺗﮫ ﯾﯥ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣﺣدودوي.

ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺧدﻣت د اﯾﺎﻟت ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﺳﺎواﺗو ﭘرﻣﺦ ﺑﯾوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د واﮐﺳﯾن ﻟﮫ
اړﺧﮫ د ﻗﺣطۍ ﺳره ﻣﺦ ﺳﯾﻣو ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﭔږي .د واﮐﺳﯾن ﻟﮫ اړﺧﮫ د ﻗﺣطۍ ﺳره ﻣﺦ ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﺷﺗون ﻟري ﭼﯥ ﯾو ﻟﮫ ﻻﻧدې
ﻻﻣﻠوﻧو څﺧﮫ ﺻدق وﮐړي:
•
•
•

د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ھﯾڅ ځﺎی ﺷﺗون وﻧﻠري.
ھﯾڅ داﺳﯥ روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻻن ﺷﺗون ﻧﻠري ﭼﯥ واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐړي.
د ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﻣﯥ او ﻣوﺟود ﻧﻔوس د ﺧدﻣت ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻟږ ﺷﻣﭔر ﮐﯥ روﻏﺗﯾﺎﭘﺎﻻن ﺷﺗون وﻟري.

ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ډول د ﻋﺎﻣو وګړو ﻟﭘﺎره د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺷﺗون ﻧﻠري ﯾﺎ داﭼﯥ ﭘﮫ دې ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﺳﺧﺗۍ ﺳره د ﻻﺳرﺳﻲ
وړ وي .ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﺧدﻣت د ﻻﺳرﺳﻲ ھﻐﮫ ﺳﺗوﻧزه ﻟﻣﻧځﮫ وړي ﭼﯥ اﮐﺛره وﺧﺗوﻧﮫ د اﯾﺎﻟت ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د
اوﺳﭔدو ﭘرﻣﮭﺎل ورﺳره ﺧﻠﮏ ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔږي ﭼﯥ د ﺟﻐراﻓﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﻠوه ورﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﺳﺗوﻧزﻣن او ﻟرې ﭘرﺗﯥ ﺳﯾﻣﯥ وي.
د واﮐﺳﯾن ګرځﻧده ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول د ھﻐوی ﭘﮫ ﮐوروﻧو ﮐﯥ د ژوﻧد ژﻏوروﻧﮑﻲ واﮐﺳﯾن ﭘﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوي .دا ﺧدﻣت ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ټوﻟﻧﯾز ډول ﻟﮫ ﺧطر ﺳره د ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐﭔدو ﺷﺎﺧص ﯾﯥ ﻟوړ وي
ﭼﯥ دا ﺷﺎﺧص د ﺑﺎﻟﻘوه روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻧﺎﺑراﺑرۍ ښﮑﺎروﻧدﯾﻲ ﮐوي .ﺧﻠﮏ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ددې ﻧظر ﭘوښﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو
ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ھﻐوی د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ اوﺳﭔږي.
آﯾﺎ ﻟﮫ ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن څﺧﮫ ورھﺎﺧوا ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐﭔدوﻧﮑﻲ ﻧور ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري؟
ﭘﮫ اوس وﺧت ﮐﯥ د ﻧرﺳﺎﻧو ګرځﻧده ډﻟﮫ ﯾواځﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره واﮐﺳﯾن ﭼﻣﺗو ﮐوي .د اﻧﻔﻠوﻧزا
واﮐﺳﯾن او ﻧور ﺑﺎﻟﻘوه ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ د وﯾﻧﯥ اﺧﯾﺳﺗل ﭘﮫ اوس وﺧت ﮐﯥ ﺷﺗون ﻧﻠري.
د ګرځﻧده ډﻟﯥ ﺧدﻣت د ھﻐو وګړو ﻟﭘﺎره روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻﺳرﺳﻲ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﮐووﯾډ 19-ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣرګ او ﭘﮫ
روﻏﺗون ﮐﯥ د ﺑﺳﺗري ﮐﭔدو ﻟﮫ ﻟوی ګواښ ﺳره ﻣﺦ دي .د ﻣﮭرﺑﺎﻧۍ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﻟﭘﺎره ددې ﻧظرﭘوښﺗﻧﯥ ﺑﺷﭘړول ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ ﻣﮫ ﺑﺎﺳﺊ
ﭼﯥ ﻧن ورځ د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري.
زه د ﻏوښﺗﻧﯥ ﻟﮫ ﺳﭘﺎرﻟو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ د څﮫ ﺷﻲ ﺗﻣﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم؟
 DOHد ﻏوښﺗﻧو ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ ﯾو ځل راټوﻟوي او ﭘﮫ اړه ﯾﯥ د ګﺎم ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟو او ﮐﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د اوﺳﭔدوﻧﮑﻲ د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺣﻠﻲ
ادارې ﺗﮫ اﺳﺗوي .د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺣﻠﻲ دﻓﺗر ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻟﮫ ګرځﻧده ډﻟﯥ ﺳره اړﯾﮑﮫ ﻧﯾﺳﻲ .ﮐﮫ ﭼﭔرې د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺣﻠﻲ دﻓﺗر
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﭼﺎرې د ھﻣﻐږي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ،ﻧو ھﻐوی ﺑﮫ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره ﻟﮫ  DOHﺳره
ﺧﭘﻠﯥ ﭼﺎرې ھﻣﻐږې ﮐړي.
د ژﺑﺎړې اړﺗﯾﺎو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐرښﮫ ﻟﮫ ﻟرې د ژﺑﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﺷﺗون ﻟري .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﯾو ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ دﻓﺗر ﻣرﺳﺗﮫ ﻧﺷﻲ
ﮐوﻟﯽ ،ﻧو ﻧوﻣوړی دﻓﺗر ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ  DOHڅﺧﮫ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي .ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ﮐووﯾډ 19-واﮐﺳﯾن ﺗرﺳره ﮐوﻟو د ﺧدﻣت
د ﻣﮭﺎﻟوﯾش ټﺎﮐﻠو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ د ﻣﻌﺎﻓﯾت ګرځﻧده ډﻟﮫ ﻟﮫ ﻏوښﺗﻧﯥ ﮐووﻧﮑﻲ ﺳره اړﯾﮑﮫ ټﯾﻧﮑﮫ ﮐړي.
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