ځینې مصالحې ،نبايت درمل،
د ځانګړو مراسمو پورډ ،او
سینګارتوکي ،په ځانګړې توګه هه
چې له هند ،اسیا ،مکسیکو ،او
منځني ختیځ څخه واردېږي ،ښايي
رسپ ولري.

a

په مصالحو او نورو کلتوري توکو کې رسپ

د رسپ مسمومیت د ټیټې ځیرکتیا کچه ( ،)IQد پاملرنې اړونده ستونزې ،د اورېدو ستونزې ،د بډوډي ناروغي ،او
په کوچنیانو کې ځنډېدلې وده او پرمختګ منځته راوړالی يش.

کجل

سینګارتوکي:
کحل د سرتګو د سینګار لپاره کارول
کېدونکي تور پوډر دي
کجل
سندور
رسما/رانجه

کم کم چې هندي مېرمنې یې پر تندي د خال لګولو
لپاره کاروي

د ایرې پوډر

د مرچو پوډر/ثابت مرچ

د ځانګړو مراسمو پوډر:
د ایرې پوډر (وېبويت)
کم کم چې هندي مېرمنې یې پر
تندي د خال لګولو لپاره کاروي
بخور یوه ماده ده چې د خوشبو
لپاره سېځل کېږي
د عبادت پوډر
رنګويل

نبايت چای او درمل:
د ایرې پوډر
ازرکون (د نس د ناروغیو درمل)
بالګويت کیساریا (د کوچنیانو د ډول
ډول ناروغیو دوا)
بايل ګيل ()Bali Gali
غرسد ()Ghasard
ګریټا ( )Gretaد کوملو ناروغیو درمل
کندو ()Kandu
مجات د ځآنګړو مراسمو رشبت
د رسو او نارنجي پوډرو امیزه پی-لو-
اه ( :)Pay-loo-ahد تبې یا خارښ
درمل

مصالحېمصالحې:
د بادیانو تخم
اسافوتیدا ()Asafoetida
د مرچو پوډر/ثابت مرچ
دارچین
لونګ
ګشنیز (دڼیا)
زیره
هندي مصالحه
د کتغ/کري پوډر
ګرمه مصالحه
سونډ/زنجفیل
مجارستاين رسه مرچ
مختلطه کبسا ()Kabsa Mix
اوه مختلطې مصالحې
کورکمن

د رسپ مسمومیت مخنیوی
•د سیمې د روغتیا مرکز یا د ډاکټر په معاینه خانه کې د رسپ لپاره د خپل بچي معاینه
تررسه کړئ
•په خپله سیمه کې مصالحې راونیسئ ،پر ځای د دې چې له بهر څخه یې راوغواړئ .داخيل
توکي د روغتیا اړونده جدي معیارونه لري او ډیر احتامل شتون لري چې د درنو فلزاتو لپاره
به یې ارزونه تررسه شوې وي.
•د کورنۍ یا ملګرو له خوا له نورو هیوادونو څخه استول شوي توکي مه کاروئ.
•د ځانګړو مراسمو پوډر او سینګارتوکي چې ښايي رسپ ولري ،له کوچنیانو څخه لېرې
وساتئ.
•د ایالت یا فیډرايل ادارې د خوندیتوب لیبلونو لپاره محصوالت ګورئ.
•د محصول د بېرته ستنولو لپاره  www.FDA.govاو  www.CPSC.govته مراجعه وکړئ
Pashto - 09/2022
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د الرسيس وړ نورې رسچینې:

https://nchealthyhomes.com/

https://sph.unc.edu/cehs/

https://ehs.ncpublichealth.com/
hhccehb/cehu/lead/resources.htm

د انځورونو امتیاز :د چاپېریال او اندومايت او تېروپاتور لپاره د  UNCانسټیټیوټ

