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اعالمیهء مطبوعاتی
نخستین خط تلفونی صحی برای جوانان در کابل
به مناسبت روز بین المللی جوانان افتتاح گردید
کابل  ۱۲اسد ۲۹۳۲
وزارت صحت عامه افغانستان به کمک تخنیکی صندوق جمعیت سازمان
ملل متحد و همکارش ،انجمن رهنمایی خانواده افغان یک خط
تلفونیء را جهت مشوره های صحی برای جوانان افتتاح نمود .با
تماس با شمارهء  ،۰۲۱حاال شما میتوانید در مورد صحت جوانان به
شمول صحت باروری ،مشوره و رهنمایی به خدمات و یا منابع مناسب،
معلومات دقیق اخذ نمایید.
شمارهء تلفون خدمات صحی برای جوانان از تمام شبکه های تلفونی
با تماس با شمارهء  ۰۲۱بصورت رایگان قابل دسترس می باشد.
خدمات خط تلفونی مذکور به زبانهای دری و پشتو از ساعت هشت صبح
اال چهار بعد از ظهر قابل دسترس میباشد .به دلیل اینکه هویت
تماس گیرنده محرم می ماند آنها میتوانند سوالهای را ارائه
نمایند که در صحبت مستقیم پرسیدن آن مشکل باشد.
"اکثرا در جامعه ما دختران و پسران هیچ کسی را ندارند تا جهت
کمک به آنها مراجعه نمایند .ولی با تماس با خط خدمات صحیء
جوانان ،۰۲۱ ،آنها میتوانند با یک مشاور صحی بدون احساس خجالت
و یا بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند صحبت نموده و به یک
کلینیک جوانان رهنمایی شوند تا در مورد وضعیت خود معلوماتی
بیشتر حاصل نموده بتوانند .وزارت صحت عامه خرسند است که روز
جهانی جوان را با خدمات جدید و جوان دوستانه که همخوان با
موضوع سال کنونی که "ساختن یک جهان بهتر ،با همکاری با
جوانان" بوده ،تجلیل مینماید" .پیام داکتر ثریا دلیل وزیر صحت
عامه.
خط ارتباطی جوانان دارای دو مشاور زن ومرد بوده که از طرف
وزارت صحت عامه آموزش دیده و به کار گماشته شده اند .مشاورین
مذکور مطابق به دستورالعمل خط خدمات صحی جوانان فعالیت نموده،
معلومات دقیق و به عرصه وقت ،امکان صحبت دوجانبه ارائه می

نمایند ،مراجعین را همایت نموده به حرف های آنها گوش فراداده
و مشوره میدهند .در صورت لزوم آنها را به مرجع مناسب رهنمایی
می نمایند.
با دایل نمودن شماره  ۰۲۱بطور
میتوانند در مورد مسایل مانند صحت
ازدواج پیش از وقت ،پیامدهای صحی
ساری و امراز جنسی ،چگونه سپورت و
احتیاط ،و برخورد با خشونت بر اساس

رایگان ،جوانان در کابل
باروری ،پالنگذاری خانوادگی،
بارداری پیش از وقت ،امراض
تغذی به صحت مرتبط میباشد،
جنسیت چه میتوان کرد.

"شواهد نشان داده است که آموزش همه جانبه جنسیء که مناسب سن
بوده ،حساس بر جندر و بر اساس مهارت های زندگی باشد جوانان را
با فهم ،مهارت ها ،و موثریت تصامیم اگاهانه در مورد جنسیت و
نوع زندگی آنها کمک میکند .هنگامی که جوانان معلومات دقیق و
مناسب ،و دسترسی به مشاورت و خدمات صحت باروری داشته باشند که
آنها را مورد قضاوت قرار ندهد و توان مالی آنرا داشته باشند،
آنها بهتر میتوانند که از فرصتهای آموزشی و ثایر فرصتها که
روی صحتمندی آنها در تمام زندگی اثر گذار باشد بهتر و بیشتر
فایده بردارند .و همچنان از باروری های ناخواسته ،و سقط ناامن
جلوگیری نمایند تا بتوانند صحت جنسی و صحت باروری خویشرا
بهبود بخشند و خودرا از امراز مقاربت جنسی مانند ایدز نگهداری
نمایند ".پیام داکتر لورنت زیسلر ،نماینده صندوق جمعیت سازمان
ملل متحد در افغانستان.
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