
 قامئة التحقق الخاصة بالعمل االرشايف واملتابعة 
للتدخالت الخاصة بالتغذية

الجزء األول: رصد عملية تقديم الخدمة
التعليامت:  قم بجمع املعلومات التالية بزيارة املوقع حيث ميكنك رصد مزودي الخدمة الذين يقدمون السلع اىل العمالء.

معلومات املوقع
تاريخ الرصد:1

اسم املوقع:2

املكان:3

ما هي السلع املقدمة من Vitamin Angels التي استلمها هذا املوقع؟4

☐ فيتامني أ
☐ مضاد الديدان )البيندازول(  

☐ املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة
☐ ال يشء )اذا كانت االجابة ال يشء، انتقل اىل سؤال 10(

االمدادات

هل هناك امدادت كافية لتقديم السلع اليوم؟ 5

النعماالمداداتالسلع

قامئة التحقق املرئية\املساعدة عىل امتام العملعام 

معقم اليدين و\أو الصابون واملاء النظيف

أدوات كتابة/ أقالم حرب

أكياس قاممة

صفحة التسجيل و\أوسجل التوزيع 

 100,000 و\أو 200,000 وحدة دولية من كبوسالت قيتامني أفيتامني أ

مقصات )تستخدم لقص رأس الكبسولة(

مناديل ورقية )إلزالة زيت الكبسولة املتبقي( 

مضاد الديدان\ اقراص البيندازولمضاد الديدان )البيندازول( 

قارورة زجاجية )أو مادة أخرى( لسحق البيندازول

ورقة فارغة لسحق البيندازول

املكمالت الغذائية الدقيقة 
املتعددة

علب املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة للنساء الحوامل

املزودين

كم عدد مزودي الخدمي الذين يقومون بتزويد الخدمة بشكل مبارش اليوم؟ )اكتب العدد( ـــــــــــــــــــــ 6

التدريب

 كيف تعلم مزود\مزودي الخدمة 7

 اعطاء السبع؟ )اخرت جميع الرموز 

التي تنطبق عىل كل مزود للخدمة(

نوع التدريبالرمز

مل يتلق تدريبا0نوع التدريبمزود الخدمة رقم #

درس Vitamin Angels )التعلم االلكرتوين او من خالل مدرب(11

املواد التعليمية الخاصة بـ Vitamin Angels )فيديو، قامئة التحقق املرئية، بطاقة 22

الخطوات، تطبيق الهاتف النقال، الخ(

تلقى تدريبا من خالل الحكومة 33

مدرسة طبية\خاصة بالتمريض44

أخرى، حدد: ــــــــــــــــــــــــــــــ55

التعليامت:  تستخدم هذه االداة ملتابعة تدخالت التغذية الخاصة مبنظمتك والتي تشمل عىل مكمالت فيتامني أ وطارد الديدان )البندازول( لالطفال من عمر 6 - 59 شهر واملكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة للنساء الحوامل. هناك أسئلة 

 حول مدى توافر التزويد الخاص مبنظمتك، التدريب واالنجاز املتعلق مبقدمي الخدمة، كمية املخزون املتبقي، 

.me@vitaminangels.org وظروف التخزين للمخزون. ان استخدام هذه االداة هو اختياري. لالسئلة واالهتاممات، راسلنا عىل

mailto:me%40vitaminangels.org?subject=


خطوات قامئة التحقق املتعلقة بفيتامني أ وطارد الديدان

 التعليامت:  اذا تم اختيار فيتامني أ او طارد الديدان\البندازول يف سؤال 4، قم برصد كل مزود خدمة يقدم هذه السلع. لتسجيل العالمات، 

اختار نعم )ال( عندما يقوم مزود الخدمة بتنفيذ الخطوة بشكل صحيح.  اختار ال )نعم( عندما ال يقوم مزود الخدمة بتنفيذ الخطوة بشكل صحيح\ال يقوم بالخطوة. اخرت "ال ينطبق" )NA( عندما ال تنطبق الخطوة عىل مزود خدمة معني 

الن تلك السلعة املرتبطة بالخطوة التي مل تقدم، او الن مزود اخر هو مسؤول عن هذه الخطوة.

املزودالخطواتالسلعة8

1

املزود

2

املزود

3

املزود

4

املزود

5

NAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالمزود الخدمة...

فيتامني أ او طارد 

الديدان\

البيندازول 

تأكد بأن الطفل مل يأخذ فيتامني أ أو طارد الديدان خالل الشهر 

املايض.

تأكد بأن الطفل ليس لديه صعوبة يف التنفس.  

إغسل يديك مبعقم اليدين أو بالصابون واملاء النظيف.

ال تجرب الطفل عىل اخذ فيتامني أ.فيتامني أ

إختيار الجرعة املناسبة للعمر من فيتامني أ )الكبسولة الزرقاء 

)100,000 وحدة دولية( لالطفال من عمر 6 - 11 شهر; 

الكبسولة الحمراء )200,000 وحدة دولية( لألطفال من عمر 

12 - 59 شهر(. 

استخدام مقصات نظيفة لقص رأس الكبسولة.  

ال يقوموا بلمس الطفل اثناء اعطاء فيتامني أ. 

يقوموا مبسح بقايا الجرعة عن اليدين واملقص.

طارد الديدان\

البيندازول 

إختيار الجرعة املناسبة للعمر من طارد الديدان\البندازول 

)نصف حبة )200 ملغم( لالطفال من عمر 12 - 23 شهر; حبة 

كاملة )400 ملغم( لألطفال من عمر 24 - 59 شهر(. 

سحق مضاد الديدان\ اقراص البيندازول.  

ال يقوموا بإجبار الطفل عىل اخذ طارد الديدان\البندازول.

ال يقوموا بلمس الطفل اثناء اعطاء طارد الديدان\البندازول.

فيتامني أ او طارد 

الديدان\

البيندازول 

 ال يقوموا بإعطاء فيتامني أ او طارد الديدان\ البدازول 

ملرافق الطفل ألخذه باملنزل. 

تسجيل الجرعة عىل البطاقة الصحية للطفل )اذا كانت متوفرة(.

تسجيل الجرعة عىل سجالت املنظمة )مثل سجل التوزيع، 

صفحة التسجيل، الخ(.



خطوات قامئة التحقق للمكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة

 التعليامت:  اذا تم اختيار املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة يف سؤال 4، قم برصد كل مزود خدمة يقدم هذه السلع. لتسجيل العالمات، اختار نعم )ال( عندما يقوم مزود الخدمة 

بتنفيذ الخطوة بشكل صحيح.  اختار ال )نعم( عندما ال يقوم مزود الخدمة بتنفيذ الخطوة بشكل صحيح\ال يقوم بالخطوة. اخرت "ال ينطبق" )NA( عندما ال تنطبق الخطوة عىل مزود خدمة معني.

املزودالخطوات9
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املزود

2

املزود

3

املزود
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املزود
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NAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالNAنََعمالمزود الخدمة...

اعطاء املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة للمرأة الحامل.

التحقق بأن املرأة ليس لديها تزويد حايل من املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة أو 

الحديد وحمض الفوليك.

توجيه املرأة الحامل بأخذ قرص 1 يوميا.

تقديم املشورة املتعلقة باملكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة خالل الزيارة )مثل 

الفوائد، االثار الجانبية، كيفية تناولها، الخ.(

 تسجيل الجرعة عىل البطاقة الصحية للمرأة 

)اذا كانت متوفرة(.

تسجيل الجرعة عىل سجالت املنظمة )مثل سجل التوزيع، صفحة التسجيل، الخ(.



الجزء الثاين: رصد املخزن

 التعليامت:  قم بجمع املعلومات التالية بزيارة املوقع الذي يتم تخزين السلع فيه حيث ميكنك 

رصد املخزون املتبقي. 

كم عدد الجرعات املتبقية يف املخزون يف كل سلعة من سلع Vitamin Angels؟ )اكتب الكمية، اذا مل يكن هناك اي جرعة اكتب "0" او اكتب "ال ينطبق" اذا مل تستلم املنظمة السلعة(10

VITAMIN ANGELS الجرعات املتبقيةسلعة

 فيتامني أ 100,000 وحدة دولية 
)الكبسولة الزرقاء( 

 فيتامني أ 200,000 وحدة دولية 
)الكبسولة الحمراء(

مضاد الديدان\البيندازول 

املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة 

هل لديك كمية كافية من املخزون يف املستودع؟ )اخرت واحدة( 11

☐ نعم ☐ ال

بني ظروف التخزين لسلع Vitamin Angels. )اخرت واحدة لكل ظرف( 12

النعمالظرف

☐☐درجة الحرارة )بني 15 - 30 درجة سيلوسية(
☐☐جاف

☐☐بعيدة عن الضوء املبارش
☐☐بعيدا عن اآلفات/الحرشات

☐☐آمن
☐☐بعيدا عن األرضيات

☐☐مخزنة يف الزجاجة االصلية

هل يوجد يف املستودع اي سلعة من سلع Vitamin Angels منتهية الصالحية؟ )اخرت واحدة لكل سلعة، اكتب "ال ينطبق" اذا مل تستلم املنظمة السلعة(13

VITAMIN ANGELS اذا كانت االجابة نعم، اكتب الكمية املنتهية النعمسلعة

الصالحية )عدد الجرعات(

ال ينطبق

☐☐☐فيتامني أ 100,000 وحدة دولية

☐☐☐فيتامني أ 200,000 وحدة دولية

☐☐☐مضاد الديدان\البيندازول

☐☐☐املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة

 ما هي مالحظاتك بشكل عام عن عملية التوزيع هذا اليوم؟  )تشمل املالحظات عن الربوتوكالت املحلية الخاصة بـكورونا، النجاحات او 14

التحديات ملقدمي الخدمة، الخ.(

ما الذي تم بشكل جيد؟

ما الذي ميكن تحسينه؟



الجزء الثالث: خطوات التنفيذ

االجراءات املوىص بها من قبل VITAMIN ANGELSالنتائجالقسم

قبل بدء عملية التوزيع القادمة، قم بالتأكد من ان لديك تزويد حتى تتم عملية تسليم السلع بطريقة آمنة.  اذا كانت االمدادات غري كافية...االمدادات )سؤال 5( 

قامئة التزويد ميكن ان تجدها يف اخر الصفحة عىل قامئة التوزيع املرئية: 

https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery#Visual%20Checklist

قم بالتواصل مع قسم التدريب يف Vitamin Angels من خالل technicalservices@vitaminangels.org اذا مل يكن اي من مقدمي الخدمة قد تلقى التدريب...التدريب )سؤال 7(

او قم بالذهاب اىل https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery من اجل الوصول اىل 

التدريب\املادة التعليمية.

خطوات قامئة التحقق املتعلقة 
بفيتامني أ وطارد الديدان\

البندازول )سؤال 8(

اذهب اىل: https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery من اجل الوصول اىل التدريب\اذا قام اي من مقدمي الخدمة بتخطي خطوة معنية...

املادة التعليمية لتدريب او انعاش مقدمي الخدمة الذين قاموا بتجاوز خطوات او قم بالتواصل مع قسم 

technicalservices@vitaminangels.org من خالل Vitamin Angels التدريب يف

خطوات قامئة التحقق للمكمالت 
الغذائية الدقيقة املتعددة 

)سؤال 9(

قم بالرجوع اىل االسئلة االكرث شيوعا ملقدمي الخدمة الذي يقومون بتوزيع املكمالت الغذائية الدقيقة املتعددة اذا قام اي من مقدمي الخدمة بتخطي خطوة معنية...

للنساء الحوامل من اجل التوجيه: 

https://www.vitaminangels.org/assets/content/uploads/MMS_FAQs_for_service_

providers_final.pdf

رصد املخزون الجرعات املتبقية 
)سؤال 10(

حافظ عىل تتبع تواريخ الصالحية الي من العلب املتبقية وبناءا عليه قم بالتخطيط للتوزيع.اذا تبقى لديك يف املخزون...

رصد املخزون كمية كافية من 
املخزون يف املستودع )سؤال 11(

قم بالتواصل مع ممثل Vitamin Angels للتوصل اىل حلول.اذا مل يتبقى لديك كمية كافية يف املستودع...

رصد املخزون: ظروف التخزين 
)سؤال 12(

قم بالرجوع اىل الصفحات 20 - 21 من الدليل املرجعي الخاص بفيتامني أ وطارد الديداناذا مل تتحق اي من رشوط التخزين...

https://www.vitaminangels.org/assets/content/uploads/VAS_Reference_Manual_121818.pdf

رصد املخزون: للمخزون منتهي 
الصالحية )سؤال 13(

قم بالتواصل مع ممثل Vitamin Angels للتوصل اىل حلول.اذا كان لديك منجات منتهية الصالحية...
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