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نسخۀ انگلیسی این کتاب در سپتمبر  0222میالدی توسط  Hesperian Health Guidesدر 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 "رهنمود صحی برای زنان دارای معلولیت" این کتاب
نیز به ادبیات ساده و سلیس ترجمه شده است تا برای اکثریت مردم ساکن افغانستان یک منبع خوب معلوماتی
بوده و مردم بتوانند باهم یک جامعه ایرا بسازند که در آن برای همه افراد بشمول افراد 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.
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در مورد تصاویر
از آنجا ایکه متن اصلی این کتاب برای مردم تمام جهان نوشته شده است ،آنها ایکه از اطفال دارای مشکالت بینائی
مواظبت میکنند ،تصاویر افرادی را از فرهنگ های مختلف نشان میدهد .ما امیدوار هستیم این تصاویر به شما خاطر
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است .این بخاطریست که جامعه فکر میکند مردان مهمتر از زنان اند و این عقیده در لسان نیز
رشد کرده است.
در واقعیت دختران نه تنها از لسان ها خارج مانده اند ،بلکه آنها
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متن انگلیسی این کتاب زمانیکه به اطفال اشاره شده کوشش
بعمل آمده است تا بصورت مساوی ضمایر مفرد مؤنث و مفرد
مذکر بکار گرفته شود .البته چون در لسان فارسی (دری)
ضمیر مفرد برای مؤنث و مذکر یکیست ،کوشش بعمل آمده تا
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