
PEMBERITAHUAN PENTING UNTUK SEMUA ORANG  
TUA/PENGASUH ANAK BERUSIA 4 TAHUN

Orang Tua/Pengasuh yth.

PER: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS) 
(PEMERIKSAAN PENGLIHATAN ANAK PRASEKOLAH UNTUK SELURUH  

NEGARA BAGIAN)

Program Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) merupakan sebuah prakarsa 
Departemen Kesehatan NSW dan menawarkan penilaian pemeriksaan penglihatan secara 
gratis untuk semua anak berusia 4 tahun.

Sangat dianjurkan agar semua anak yang berusia 4 tahun mengikuti program pemeriksaan 
penglihatan ini karena banyak masalah penglihatan tetap tidak terdeteksi kecuali apabila 
penglihatan anak diperiksa oleh seorang pemeriksa penglihatan yang terlatih.

Penglihatan anak Anda akan diperiksa sebelah mata kemudian sebelah lagi dan obat mata 
tidak akan digunakan.

Program StEPS adalah bagi tujuan pemeriksaan saja. Tes dan ujian pemeriksaan mungkin 
tidak selalu tepat dan adakalanya pemeriksaan menimbulkan keprihatinan yang tidak benar 
atau tidak mendeteksi suatu masalah. Adakalanya masalah baru mungkin timbul setelah 
penglihatan seorang anak telah diperiksa. Oleh karena ini, jika Anda mempunyai keprihatinan 
apa pun tentang mata anak Anda, apakah saat ini atau kapan saja pada masa depan, harap 
mengatur agar mata anak Anda diperiksa secara lengkap oleh seorang ahli kesehatan mata.

Semua orang tua/pengasuh anak yang penglihatannya diperiksa melalui program StEPS akan 
diberi tahu hasil penilaian pemeriksaan penglihatan anaknya.

Apabila masalah penglihatan terdeteksi, orang tua/pengasuh akan menerima surat yang 
meminta mereka mengatur pengujian mata secara lengkap oleh seorang ahli kesehatan mata.

Harap isi dan tanda tangani formulir izin yang terlampir dan kembalikannya ke pusat 
penitipan anak Anda sedini mungkin supaya seorang pemeriksa penglihatan terlatih dapat 
memeriksa mata anak Anda.

Departemen Kesehatan NSW berkomitmen untuk memperlakukan segala informasi pribadi 
menurut undang-undang privasi. Brosur yang terlampir menjelaskan bagaimana dan 
mengapa Daerah Kesehatan Setempat Hunter New England perlu memperoleh informasi 
pribadi tentang diri Anda dan anak Anda, bagaimana Anda dapat mengakses informasi ini, 
bagaimana informasi ini akan digunakan di Daerah Kesehatan Setempat, atau disingkapkan 
kepada pihak lain.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program StEPS.

Jika Anda mempunyai pertanyaan apa pun tentang program StEPS,   
silakan hubungi ___________________________________ pada nomor  _________________ .

(contact person) (telephone number)

INDONESIAN


