
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ РОДИТЕЛИ/ 
СТАРАТЕЛИ НА ДЕЦА НА 4-ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Почитувани родители/старатели,

ПРЕДМЕТ: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS) 
(ДРЖАВНА ПРОВЕРКА НА ВИДОТ НА ДЕЦА НА ПРЕТШКОЛСКА ВОЗРАСТ)

Програмата Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) е иницијатива на 
Министерството за здравство на Нов Јужен Велс која им нуди бесплатна проверка на 
видот на сите деца на 4-годишна возраст.

Многу се препорачува сите 4-годишни деца да учествуваат во програмата за проверка 
на видот бидејќи многу проблеми со видот не се забележуваат освен ако видот на детето 
го провери обучено лице.  

На вашето дете ќе му го проверат видот посебно на секое око при што нема да се 
користат никакви капки. 

Програмата StEPS е наменета само за проверка на видот.  Тестовите,  контролите и 
прегледите можеби секогаш не даваат точни резултати и понекогаш проверката може 
да предизвика лажна тревога или да не се забележи проблем.  Понекогаш може да се 
појави нов проблем откако ќе се провери видот на детето. Заради оваа причина, ако 
сте загрижени во врска со очите на вашето дете, било сега или во иднина, ве молиме 
однесете го детето кај специјалист за очи кој целосно ќе му ги провери очите.

Сите родители/старатели на деца чиј вид се проверува преку StEPS програмата ќе бидат 
информирани за резултатите од проценката при проверката на видот на нивните деца.  

Во случај да се открие некаков проблем со видот, родителите/старателите ќе примат 
писмо со кое од нив ќе се бара да го однесат детето кај специјалист за очи кој целосно ќе 
му го провери видот.

Ве молиме, пополнете го и потпишете го приложениот формулар за согласност и вратете 
го во центарот за дневен престој што го посетува вашето дете колку што можете поскоро 
со цел очите на вашето дете да ги провери обучено лице. 

Министерството за здравство на Нов Јужен Велс се обврзува да постапува со сите лични 
податоци во согласност со законост за доверливост.  Во приложениот леток се објаснува 
како и зошто Локалното здравствено подрачје за  Hunter New England треба да ги зема 
вашите лични податоци и личните податоци на вашето дете, како можете да имате 
пристап до овие податоци, како податоците ќе се користат во Локалното здравствено 
подрачје или даваат на други странки. 

Ви благодариме за вашето учество во StEPS програмата.

Ако имате било какви прашања во врска со StEPS програмата, ве молиме стапете во  

контакт со  ___________________________________ on ________________________ .
(contact person) (telephone number)

MACEDONIAN


