
 اعالمیه مهمی برای همه والدین / مراقبین 
کودکان 4 ساله 

پدر، مادر / مراقب عزیز

 STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS)  :در رابطه با 
)آزمایش بینایی کودکان سن قبل از مدرسه در سراسر ایالت(

برنامه Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS)  یک ابتکار وزارت بهداشت نیو سات ویلز است و آزمایش بینایی 

را به رایگان برای همه کودکان 4 ساله ارائه می دهد.

قویاً توصیه می شود که همه کودکان 4 ساله در برنامه آزمایش بینایی رشکت کنند چون خیلی از مشکالت بینایی کشف نشده 
باقی می مانند مگر اینکه یک آزمایش کننده تعلیم دیده بینایی کودک را آزمایش کند.

بینایی کودک شام در هر یک از چشمها جداگانه آزمایش شده و برای اینکار از هیچ قطره ای استفاده نخواهد شد.

برنامه StEPS فقط برای غربالگری است. آزمایشهای غربالگری، چک کردن و معاینات ممکن است همیشه دقیق نباشد و بعضی 

وقتها غربالگری ممکن است باعث هشدار بیمورد شود یا مشکلی را پیدا نکند. در موارد نادری  ممکن است مشکل جدیدی بعد از 

آزمایش بینایی کودک ظاهر شود. به این دلیل، اگر حاال یا هر زمان در آینده در باره چشمهای کودکتان نگرانی دارید، لطفاً ترتیبی 

بدهید که یک متخصص بهداشت چشم چشمهای کودکتان را کامالً معاینه کند.

نتیجه آزمایش بینایی همه کودکانی که در برنامه  StEPS رشکت می کنند به هر یک از والدین / مراقبین آنها اطالع داده خواهد شد.

اگر یک مشکل بینایی پیدا شود، والدین / مراقبین نامه ای دریافت خواهند  کرد که از ایشان خواهد خواست چشمهای کودکشان 

توسط یک متخصص بهداشت چشم معاینه شود.

لطفاً فرم اجازه ضمیمه را پر کرده و در ارسع وقت به مرکز مراقبت از کودکتان برگردانید تا یک غربالگر تعلیم دیده بینایی 

چشمهای کودکتان را آزمایش کند.

وزارت بهداشت نیو سات ویلز متعهد است که با کلیه اطالعات شخصی افراد طبق قانون حریم خصوصی رفتار کند. بروشور ضمیمه 

توضیح می دهد که منطقه بهداشت هانرت و نیو انگلند چرا و چگونه باید در باره شام و کودکتان اطالعات شخصی جمع آوری کند، 

شام چگونه می توانید به این اطالعات دسرتسی داشته باشید، از این اطالعات در داخل سازمان بهداشت منطقه چگونه استفاده می 

شود یا برای دیگران چگونه افشا خواهد شد.

از شرکت کردنتان در برنامه StEPS سپاسگزاریم.

 اگر در باره برنامه StEPS سوالی دارید 

لطفاً با __________________________________________ به شامره _____________________________ متاس بگیرید.
(contact person)(telephone number)

FARSI


