
LËK THIEK YIC LƆ TËNƆŊ MËDHIËËTH/DUMUUK  
Ë MÏTH NƆŊ RUN KEE 4

Mëdhiëëth/Dumuuk nhiar keek,

Kë luel: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS) 
(AJUƐƐR DE PUC Ë YIC DE MÏTH KËN GUƆ LƆ NË THUKUL YIC CIE DAAI APUƆTH)

Ajuɛɛr de Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) e lon de Akutnhom de Pial ë 
Guɔ̈p tɔ̈ NSW ku e mïth nɔŋ run kee 4 ëbɛ̈n cɔk athem nyïn abac të cïn wëu tɛ̈ɛ̈u ë piny.

Apuɔth arët bï rɔt ya looi tënɔŋ mïth nɔŋ run kee 4 ëbɛ̈n yen thëm de daai ë nyin në wɛ̈t 
ye kä juɛ̈c ye daai rac luɔ̈ɔ̈t piny ë ke cï dɔc ë yök kɔ̈ɔ̈th në meth nyin agut të bïnë meth 
jal räth të yenë ke them nyïn thïn në ran cïï pɔ̈ɔ̈c bï ke ya them nyïn.

Mɛ̈nhdu abïï ya them në nyin tök në thaa töŋ cï rɔt yök ku acïn kä ye liaaŋ bïï tääu.

Ajuɛɛr de StEPS e kë yenë kë cï wääc në daai ë meth yic göör bï ɣääl piny ë path. Ajuɛɛr 
de thëm ë nyin, lïïr de nyïn ku cär den acï lëu bï këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n nyuɔɔth ku në thaa dɔ̈ alëu 
bï adiɛɛr bɛ̈i ë path ka thueet bï kë cï wääc lueel. Në thaa dɔ̈, kë cï wääc jöt alëu bï rɔt gɔl 
kë meth cïï thääp ë thëm nyin. Në wɛ̈t de yee kän, na nɔŋ kë dir yïn tëde të yee mɛ̈nhdu 
dɛɛi thïn, emɛn ka aköl bɔ̈ tueeŋ, ë ka puɔth bïï nyïn ë mɛ̈nhdu them apuɔth në akïm dïït 
nyic të yee nyïn dɛɛi thïn.

Mëdhiëëth/Dumuuk ëbɛ̈n ë mïth cïï them nyïn në ajuɛɛr de StEPS abïï lɛ̈k kë cï bɛ̈n bei në 
thëm ë nyin de mïth ken yic.

Na nɔŋ kë cïï yök ë cï wääc në thëm ë meth nyin yic kë mëdhiëëth/dumuuk abïï gät 
awereŋ lëk ke kë cï tuɔ̈l ku thiëëc keek bïk meth räth në thëm dïït ë yic tënɔŋ ran nyic daai 
ë nyin apuɔth.

Apuɔth ba awereŋ cïï nuɛɛt kän thiɔ̈ɔ̈ŋ yic ku thany yic ku dhuɔ̈k ë të yenë mɛ̈nhdu muk thïn 
në thiin lëu bï yen rɔt lëu thïn ku bï ran cïï pɔ̈ɔ̈c në cär ku thëm de nyin mɛ̈nhdu lɔ them nyïn.

Akutnhom de Pial ë Guɔ̈p tɔ̈ NSW amuk lööŋ yenë wël adöc kë kɔc mac apuɔth cïmɛn de 
lööŋ cïï gɔ̈t. Awereŋ cïï gɔ̈t tɔ̈ ëtɛ̈n e wët ye akutnhom de pial ë guɔ̈p tɔ̈ në Hunter ku New 
England wël adöcku lööm ku lööm wël në bak de mɛ̈nhdu laar yic, ku lueel të lëu bïï yïn ë 
wëlku yɔ̈k thïn, ku të lëu bïnë wëlku luɔɔi thïn në akutnhom de pial ë guɔ̈p yic ka luel kɔc 
lëu bïï lɛ̈k wël ë guɔ̈pdu.

Yïn aca leec në kë cïï yïn rɔt mat në ajuɛɛr de StEPS yic

Na nɔŋ kä gör ba thiëëc tëde ajuɛɛr de StEPS,  

ke yïn yuɔ̈p ë___________________________________________ në ________________________ .
(contact person) (telephone number)

DINKA


