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که تاسې پدې پوښتنو کې کومې يوې ته په "هو" يا "باوري نه يم" سره ځواب ويلی وي، ستاسې ماشوم د وينې د سرپو ازموينې ته اړتيا لري۔

سرپ يوه ستونزه ده، خصوصأ د 6 کالو څخه ټيټ ماشومانو لپاره۔ دا ستاسې او ستاسې د روغتيا د پاملرنه کوونکي لپاره مهم دي چې د خپل ماشوم/
ماشومې په وينه کې د سرپو کچه مالومه کړئ۔

ايا ستاسې ماشوم/ماشومه د 
سرپو ازموينې ته اړتيا لري؟

ايا ستاسې ماشوم/ماشومه په داسې ودانۍ کې اوسيږي يا ورته په منظم ډول ورځي چې د 1978 څخه . 1
مخکې جوړه شوي وي او د سرپو د څرګندتيا پوتنسيال لري، لکه جال شوي د رنګ پوستکي لري، 

اوسمهال پکې ترميم يا بدلون روان وي، يا د څکلو په اوبو کې د سرپو لوړه کچه موجود وي؟ 
باوري نه يمنههو

باوري نه يمنههوايا په تېر کال کې مو ماشوم/ماشومه له امريکا د متحده آياالتو څخه بهر وخت تېر کړی؟ . 2

ايا ستاسې ماشوم/ماشومه د يو داسې ماشوم سره اوسيږي يا لوبې کوي چې په وينه کې يې د سرپو کچه . 3
باوري نه يمنههولوړه وي؟ 

ايا ماشوم/ماشومه مو پرمختيايي معلوليت لري، په خوله کې د نه خوړلو توکي نيسي، يا رنګ شوې . 4
باوري نه يمنههوسطحې څخه پوستکي لرې کوي يا يې ګډوډوي؟

ايا ماشوم/ماشومه مو د يو لوی کس سره په منظم ډول اړيکې لري څوک چې کور ته له کارځای څخه يا . 5
ذوقي کار له ځايه د سرپو ټکړې راوړي لکه: د کور رنګ، د پايپونو کار، بيا رغونه، ساختمان، د ګاړو 

مرمت، کوشيرول، د برقي االتو مرمت، د بيټرۍ بيا نوي کول، د سرپو ويلې کول، زيورات، رنګداره 
ښيښه يا لوښي جوړول، کب نيونه )وزنونه "سنکرز"(، د ډزو وسلې، يا د سرپو يا د سرپو د اميزې 

نمونې راټولول؟ 

باوري نه يمنههو

ايا ستاسو کورنۍ دوديز درمل، روغتيايي درملنې، د سينګار توکي، پوډرې، مصالې، يا د نورو . 6
باوري نه يمنههوهيوادونو څخه وارد شوي خواړه کاروي؟ 

ايا ستاسو کورنۍ په کرستل، جس، يا نورو هيوادونو څخه وارد شوي لوښو کې خواړه پخوي، ساتي يا . 7
باوري نه يمنههووړاندې کوي؟ 

ايا ماشوم/ماشومې مو د سرپو ازموينه له السه ورکړې؟ د New York State غواړي د ټولو . 8
باوري نه يمنههوماشومانو د 1 او بيا 2 کالو په عمر کې د سرپو لپاره ازموينه وشي۔ 
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