
UJUMBE MUHIMU KWA WAZAZI/WALEZI WA WATOTO  
WA UMRI WA MIAKA 4

Mpendwa Mzazi/Mlezi,

KUHUSU: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING  (StEPS) 
(UCHUNGUZI WA KUONA KWA WATOTO KABLA KWENDA SHULENI JIMBO ZIMA)

Mpango wa Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) imeanzishwa na Wizara ya Afya 
NSW na inatoa kadirio bure ya uchunguzi wa kuona kwa watoto wote wa umri wa miaka 4.

inapendekezwa sana kwa watoto wote wa umri wa miaka 4 kushiriki katika mpango wa 
uchunguzi wa kuona kwa sababu matatizo mengi ya kuona hayagundui isipokuwa uwezo wa 
kuona kwa mtoto kuchunguzwa na mtaalum wa uchunguzi wa kuona.

Kuona kwa mtoto wako utachunguzwa jicho moja kwa wakati na matone hatatumiwa.

Mpango wa StEPS ni kwa sababu ya uchunguzi tu. Vipimo vya uchunguzi, kupimwa na 
uchunguzi vinaweza kutokuwa sahihi kila wakati na pengine uchunguzi unaweza kusababisha 
onyo uwongo au kutogundua shida. Mara chache tatizo jipya linaweza kutokea baada ya 
mtoto amechunguzwa kuona kwake. Kwa sababu hiyo, kama una mashaka kuhusu macho ya 
mtoto wako, sasa au wakati wowote baadaye, tafadhali panga kwa macho ya mtoto kupimwa 
kabisa na bingwa wa afya ya macho.

Wazazi/ walezi wote wa watoto wanaochunguzwa kwa kuona kwao kupitia mpango wa StEPS 
watajulisha matokeo ya kadirio ya uchunguzi wa kuona kwa mtoto wao.

Kama tatizo la kuona likigundua wazazi/walezi watapokea barua kuwaomba kupanga kwa 
kupima kabisa kuona kwa mtoto wao na bingwa wa afya ya macho.

Tafadhali jaza na weka saini kwa fomu ya kukubali inayoambatishwa na rudisha kwa kituo 
chako cha utunzaji wa watoto mapema yawezekanayo ili mtaalum wa uchunguzi wa kuona 
anaweza kupima macho ya mtoto wako. 

Wizara ya Afya ya NSW inaahidi kutunza habari zote zaya kibinafsi kulingana na sheria ya 
faragha. Broshua inayotiwa ndani inaeleza jinsi na sababu ya Mkoa wa Afya wa Eneo la 
Hunter New England unahitaji kukusanya habari za kibinafsi kuhusu wewe na mtoto wako, 
jinsi unavyoweza kufikia habari hizi, jinsi habari zitatumiwa katika Mkoa wa Afya wa Eneo au 
kuwaambia wengine.

Asante kwa kushiriki katika mpango wa StEPS.

Kama una maswali yoyote kuhusu mpango wa StEPS, tafadhali wasiliana na  
___________________________________ kwa nambari ya  ________________________ .

(contact person) (telephone number)

SWAHILI


