
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CHO TẤT CẢ PHỤ HUYNH/NGƯỜI 
CHĂM SÓC CÁC TRẺ EM 4 TUỔI

Thân gửi quý vị phụ huynh/người chăm sóc,

VỀ VIỆC: STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING (StEPS) 
(KHÁM THỊ GIÁC TOÀN TIỂU BANG CHO TRẺ EM TRƯỚC TUỔI ĐI HỌC

Chương trình Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) là khởi xướng của Bộ Y tế 
NSW và giúp thẩm định dò khám thị giác miễn phí cho tất cả trẻ em 4 tuổi.

Điều được khuyến nghị mạnh mẽ là tất cả trẻ em 4 tuổi cần tham gia vào chương trình dò 
khám thị giác vì nhiều vấn đề thị giác vẫn không được phát hiện trừ khi thị giác của trẻ được 
dò khám bởi chuyên viên đã được huấn luyện dò khám thị giác. 

Con của quý vị sẽ được dò khám thị giác lần lượt ở mỗi mắt và chuyên viên sẽ không dùng 
đến thuốc nhỏ mắt. 

Chương trình StEPS là để nhằm mục đích dò khám mà thôi. Các thử nghiệm dò khám, kiểm tra 
và khám nghiệm có thể không luôn luôn chính xác và đôi khi việc dò khám có thể gây ra báo 
động sai lầm hoặc bỏ sót một vấn đề. Đôi khi một vấn đề mới lại có thể xảy ra sau khi trẻ đã 
được dò khám thị giác. Vì thế, nếu quý vị có lo ngại gì về mắt của con em mình, hiện giờ hoặc 
bất cứ lúc nào trong tương lai, nên đưa trẻ đến chuyên viên y tế nhãn khoa để họ kiểm tra kỹ 
đôi mắt của trẻ.

Tất cả phụ huynh/người chăm sóc của trẻ em nào đã được dò khám thị giác qua chương trình 
StEPS sẽ được thông báo về kết quả thẩm định dò thị giác của con em mình.

Nếu có vấn đề được phát hiện về thị giác, phụ huynh/người chăm sóc sẽ nhận được thư yêu 
cầu họ nên đưa con em đi chuyên viên sức khỏe về mắt để các em được kiểm tra mắt một 
cách kỹ lưỡng.

Xin hoàn tất và ký vào mẫu đơn chấp thuận kèm theo đây và gửi lại trung tâm giữ trẻ càng 
sớm càng tốt để chuyên viên dò khám thị giác có thể kiểm tra đôi mắt của con em quý vị.

Bộ Y tế NSW cam kết xử lý tất cả thông tin cá nhân theo cách phù hợp với luật về quyền riêng 
tư. Tờ hướng dẫn kèm đây có giải thích tại sao Khu vực Y tế Địa phương Hunter New England 
cần thu thập thông tin cá nhân về quý vị và con em quý vị, và thu thập như thế nào, quý vị 
có thể truy cập thông tin này như thế nào, thông tin sẽ được dùng trong Khu vực Y tế Địa 
phương hoặc tiết lộ cho các nơi khác như thế nào.

Cám ơn quý vị đã tham gia chương trình StEPS.

Nếu quý vị có thắc mắc gì liên quan đến chương trình StEPS,  
xin vui lòng liên lạc  ___________________________________ qua số ___________________.

(contact person) (telephone number)
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