PASHTO

خپل ماشوم ته په سړه هوا کې مناسبه جامی واغوندي
که چیری دهوا د تودوخی کچه د سانتی ګرېد منفی  ۱۰درجۍ ته ښکته راځي ،دا کافي
نه ده چې یو ماشوم د خپل په شان کالی واغوندی .د وړو ماشومانو د بدن حرارت ننظم
د لویانو په پرتله ډیر ضعیف دي او د ماشومانو پوستکي د لویانو په څیرمقاومت نه
لري.

ترش (مرور) او سوړ
سر

که چیری ماشوم ژاړي دا د ماشوم
دحرارت درجه څرګندوی چی دحرارت
درجه یی ټیټه ده او ماشوم سوړ شوی ده.

ټخلی چې  ،تندی ،اورمیږ(څټ)
غاړې د امکان په حد پوښوي.

سړه کریم
کله چی هوا ډیره سړه شي د ماشوم
بدن په داسی کریمو غول ګړی چې
اوبه په ترکیب کې نوی.

کنترول
د ماشوم ورمیږ السونه په صحی توګه
کنترول شي .که چیری ماشوم خولی
نوی او دیر سوړ نوی بیا نو د ماشوم د
بدن حرارت ښه ده.

غاړه
غاړکۍ ،د غاړی دستمال په
پرتله ښه ده.

باندنۍ دریشی
هغه چې د ابو او د باد په مقابل کی مقاوم
وی او پراخ(ازاد)وي.
د وړو ماشومانو د پاره د پارک دریشي.
د چکر د پاره همیشه هغه دریشی چې
خولی ولری او د ابو ضد وی هیر نشي.

الندیني جامې
لنازکۍ وړۍ (پشمی)
جامې.

منځنی جامی
ښه به وي چی زنګانه ټینګ
شي.

ډیری وړۍ (پشم) .دحیواناتو پشم چه
طبیعی وي او یا )پلیستر(ډیر مناسبه ده.

بوټان
ږمنی موزې باید داسی وي چې د
اوبو او سړی هوا سره مقاومت
ولري او پراخ وي یعنی چې تنګ
نوی.

لوی ماشومان
د لږ ډبلی جامی په ځای له څو نازکی او
نرمی جامی څخه اسفاده وکړي.

نوی زیږدلی ماشومان
کله چې دهوا د تودوخی کچه د سانتی ګرېد منفی  ۱۰درجۍ ته ښکته راځي ،نوی
زیږدلی ماشومان باید بهرته و نباسی او د ماشوم په مخ یخ کریم و نوهي.

همیشه د ډبلی
جورابو او د بوټان
اضافی تل ځای په
نظر کې ونیسي!

