
 سب 4 سالہ بچوں کے والدین/نگرانوں 
کیلئے اہم اطالع 

محرتم والد/والدہ/نگران

STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING (StEPS)  :خط بسلسہ
)پوری سٹیٹ میں پری سکول کی عمر کے بچوں کی نظر کی سکریننگ(

Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS)  نیو ساؤتھ ویلز منسٹری آف ہیلتھ کے تحت چلنے واال ایک پروگرام ہے 

جو متام 4 سالہ بچوں کیلئے نظر کی مفت سکریننگ(نقائص دریافت کرنے کیلئے معائنہ)  پیش کرتا ہے۔

پرزور مشورہ دیا جاتا ہے کہ متام 4 سالہ بچے نظر کی سکریننگ کے پروگرام میں رشیک ہوں کیونکہ اگر نظر کی سکریننگ کرنے 
والے کسی تربیت یافتہ ماہر سے بچے کی نظر کی سکریننگ نہ کرائی جاۓ تو نظر کے بہت سے مسائل دریافت نہیں ہو پاتے۔

آپ کے بچے کی نظر کی سکریننگ کیلئے ایک وقت میں ایک آنکھ چیک کی جاۓ گی اور قطرے استعامل نہیں کیے جائیں گے۔

StEPS پروگرام  رصف سکریننگ کیلئے ہے۔ سکریننگ کیلئے کیے جانے والے ٹیسٹ، چیک اور  معائنے ہمیشہ درست نہیں ہوتے 

اور ممکن ہے کہ مسئلہ نہ ہو نے کے باوجود غلط نشاندہی ہو جاۓ یا مسئلہ ہونے کے باوجود دریافت نہ ہو  سکے۔ کبھی 

کبھار  بچے کی نظر کی سکریننگ ہو جانے کے بعد کوئی نیا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر اگر آپ کو  ابھی 

یا آئندہ کسی وقت اپنے بچے کی آنکھوں کے بارے میں کوئی  تشویش ہو تو  براہ مہربانی ماہر امراض چشم سے اپنے بچے کی 

آنکھوں کا مکمل ٹیسٹ کرائیں۔

StEPS پروگرام کے  ذریعے نظر کی سکریننگ کرانے والے سب بچوں کے والدین/نگرانوں کو بچے کی نظر کی سکریننگ کے نتائج 

سے آگاہ کیا جاۓ گا۔

اگر نظر کا کوئی مسئلہ دریافت ہوا تو والدین/نگرانوں کو ایک خط ملے گا جس میں انہیں کسی ماہر امراض چشم سے اپنے بچے 

کی نظر کا مکمل ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا جاۓ گا۔

براہ مہربانی لف ہذا رضامندی کا فارم مکمل کر کے اس پر دستخط کریں اور جلد از جلد اپنے چائلڈ کیرئ سنٹر کو لوٹا دیں تاکہ 

نظر کی سکریننگ کا تربیت یافتہ ماہر آپ کے بچے کی آنکھیں ٹیسٹ کر سکے۔

نیو ساؤتھ ویلز منسٹری آف ہیلتھ نے عہد کر رکھا ہے کہ متام ذاتی تفصیالت کو پرائیویسی کے قانون کے مطابق برتا جاۓ۔ اس 

خط کے ساتھ بھیجا گیا معلوماتی پرچہ واضح کرتا ہے کہ ہنٹر نیو انگلینڈ لوکل ہیلتھ ڈسٹرکٹ کو کس طرح اور کیوں آپ اور 

آپ کے بچے کی ذاتی تفصیالت حاصل کرنے کی رضورت ہے، آپ ان معلومات تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ 

معلومات  کس طرح لوکل ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے اندر استعامل کی جائیں گی یا دورسے فریقوں کو دی جائیں گی۔

StEPS پروگرام میں رشیک ہونے کیلئے آپ کا شکریہ

 اگر آپ  StEPS پروگرام کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں 

تو براہ مہربانی ________________________________________ سے _________________________  پر رابطہ کریں۔
(contact person)(telephone number)
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