
 إشعار هام جلميع أمهات وآباء/مقّدمي رعاية األطفال 
البالغني 4 سنوات 

حرضة األب أو األم/مقّدم الرعاية

 STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING (StEPS) :املوضوع 
)الفحص العام لبصر األطفال في املدارس التحضيرية بكل أنحاء الوالية(

برنامج Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) هو مبادرة من دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز يعرض عىل جميع 

األطفال البالغني 4 سنوات من العمر تقيياًم لفحص البرص بدون مقابل. 

يوىص غاية التوصية مبشاركة جميع األطفال البالغني 4 سنوات من العمر يف برنامج فحص البرص ألن الكثري من مشاكل البرص ال 

ُتكتشف ما مل يتم فحص برص الطفل من جانب فاحص برص مدرّب. 

سيتم فحص برص طفلك عن طريق فحص كل عني عىل حدة وبدون استخدام قطرة عني.

إن برنامج StEPS هو ألغراض الفحص العام فقط. وقد ال تكون اختبارات الفحص العام وتدقيقاته وفحوصه دقيقة دامئاً، وقد يؤدي 

الفحص العام إىل تشخيص مشكلة ليست موجودة فعاًل أو قد تكون هناك مشكلة ال يكتشفها الفحص العام. وقد تحدث مشكلة 

جديدة من حنٍي آلخر بعد إجراء الفحص العام لبرص الطفل. لذلك، إذا كانت لديك أية مخاوف حول عيني طفلك، إما اآلن أو يف أي 

وقت يف املستقبل، ُيرجى فحص عيني طفلك فحصاً كاماًل عىل يد أحد محرتيف صحة العيون.

وسيتم إخبار جميع أمهات وآباء/مقّدمي رعاية األطفال الذين يتم فحص برصهم عن طريق برنامج StEPS بنتائج تقييم فحص برص 

أطفالهم.

وإذا ما تم اكتشاف مشكلة يف البرص فإن األمهات واآلباء/مقّدمي الرعاية سيتلقون رسالة تطلب منهم فحص برص أطفالهم فحصاً كاماًل 

عىل يد أحد محرتيف صحة العيون. 

ُيرجى ملء وتوقيع استامرة املوافقة املرفقة وإعادتها إىل مركز رعاية األطفال الذي يذهب إليه طفلك بأرسع ما ميكن ليك يتسّنى ألحد 

فاحيص البرص املدّربني فحص عيني طفلك.

إن دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز ملتزمة بالتعامل مع كل املعلومات الشخصية طبقاً لقوانني الخصوصيات. ترشح النرشة املرفقة 

كيفية وسبب حاجة “مكتب الصحة املحيل ملقاطعة هنرت ونيو إنجلند” لجمع معلومات شخصية عنك وعن طفلك، وكيف ميكنك 

الوصول إىل هذه املعلومات، وكيف سيتم استخدام املعلومات ضمن مكتب الصحة املحيل أو اإلفصاح عنها ألطراف أخرى.

.StEPS شكراً لك ملشاركتك في برنامج

 ،StEPS إذا كانت لديك أية أسئلة حول برنامج 

ُيرجى االتصال بـ _________________________________________________ عىل الرقم ________________________.
(contact person)(telephone number)

ARABIC


