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نسخۀ انگلیسی این کتاب در فبروری  7002میالدی در ایاالت متحدۀ امریکا به نشر رسیده است.
به تعقیب ترجمه و نشر کتاب های دیگر از همین ناشر شامل" :یک کتاب برای قابله ها"  " ،آنجا که زنان داکتر ندارند" ،راهنمای
جامعه برای صحت محیط زیست" و "کمک نمودن به اطفال ایکه نابینا هستند" این کتاب نیز به ادبیات ساده و سلیس ترجمه شده است
تا باشد برای اکثریت مردم ساکن افغانستان یک منبع خوب معلوماتی بوده و ایشان بتوانند باهم یک جامعه ایرا بسازند که در آن برای
همه افراد بشمول زنان دارای معلولیت امکان آن وجود داشته باشد تا همه توانائی های خود را رشد و توسعه داده و هیچ محدودیتی
برای استفاده از مزایای زندگی نداشته باشند .حقوق بشری همه افراد حفظ بوده و باوقار بتوانند زندگی نموده و در امور اجتماعی سهیم
گردند.
ناشران و سهم گیرندگان تهیه و ترجمۀ این کتاب هیچگونه مسوولیت احتمالی را از سبب استفادۀ معلومات مندرجه پذیرفته نمیتوانند.
اگر شما مطمئن نباشید که در مورد یک مشکل چه باید بکنید ،از اشخاص ایکه تجربۀ بیشتر دارند ویا از کارمندان صحی محلی و
مسوولین صحی کمک بگیرید.
این کتاب معلومات اساسی را برای کمک به زنان دارای معلولیت ارائه مینماید تا صحتمند بمانند ،و همچنان به افراد ایکه به نیازمندی
های زنان دارای معلولیت رسیدگی مینمایند ،کمک میکند تا از آنها بهتر مواظبت کنند .شما میتواند ما را در بهبود این رهنمود صحی
کمک کنید  .لذا اگر شما یک زن دارای معلولیت هستید ،یک مواظبت کننده هستید ویا هر کسی هستید که نظریات یا پیشنهاداتی برای
بهبود این کتاب و بهبود صحت زنان دارای معلولیت داشته باشید ،لطفا برای ما بنویسید .ما عالقمند هستیم تا در مورد تجارب شما
بدانیم.
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