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 الوالد)ة(/الوصي القانوني المحترم 

 

لمشاركة  نوجه ههنا دعوة لطفلكم ل لفحص النظر.  مجانيفي اختبار 

 

 معلومات أساسية

( برنامًجا لفحص نظر األطفال الملتحقين بالفصول التحضيرية في مدارس كوينزالند. CHQاألطفال ) تدير مستشفى كوينزالند لصحة  

فالرؤية الجيدة مهمة لنمو ألطفال الفصول التحضيرية.  المجانيطفلكم لتقديم خدمة الفحص  مدرسة ستقوم ممرضة معتمدة بزيارة  

 لى المشكلة في وقت مبكر كلما كانت نتائج العالج أفضل. ألطفال على الصعيد التربوي والبدني واالجتماعي. وكلما تّم التعّرف ع ا

 

 ماذا يجب على طفلكم فعله؟

 داممدرستكم. ستقوم الممرضة بفحص نظر طفلكم باستخ المحدد من قبل  سيتم فحص نظر طفلكم في التاريخ

 بطاقات مطابقة األحرف  •

 جهاز فحص آلي للنظر الذي يأخذ صورة لعيون طفلكم.  •

 

 لمدرسة. االختبارات لتحديد مشاكل النظر. ال يتوجب حضوركم أثناء إجراء فحص النظر، ولكن إذا كنتم ترغبون في ذلك، يرجى إبالغ اتّم تصميم هذه 

 

نية مكالمة هاتفية من الممرضة لمناقشة إمكا خطياً. وإذا تّم تحديد أي مشكلة في البصر، فستتلقونإذا تّم فحص نظر طفلكم، سيتّم إرسال النتائج إليكم 

 فحص نظر طفلكم من قبل أخصائي في مجال صحة العين.

 

هو خدمة   (The Primary School Nurse Health Readiness Program)ممرضة المدارس االبتدائيةبإدارة  الجاهزية الصحيةبرنامج 

 :إلجراء الفحوصات 

 ٪ 100من غير الممكن أن تكون الفحوصات دقيقة بنسبة  •

 أال يتمكن الفحص من التعّرف على مشكلة ما أو قد يكون إنذاًرا خاطئًامن الممكن في بعض األحيان  •

 كم للفحصمن الممكن أن تحدث مشاكل جديدة من بعد خضوع طفل •

 ي وقت من األوقات، يرجى اصطحاب طفلكم إلى أخصائي في مجال إذا شعرتم بالقلق إزاء عيون طفلكم في أ •

 صحة العين. 

 

 ماذا يجب عليكم فعله؟

 إذا كنتم ترغبون في أن يخضع طفلكم لفحص النظر:

  كم االختيار ما بين استكمال نسخة ورقية أو عبريمكن –قوموا بملء استمارة الموافقة على فحص النظر والمعلومات المتعلقة بالخصوصية  •

 اإلنترنت 

 إذا لزم األمر، سيكون هناك مترجم حاضر لمساعدتكم أو مساعدة طفلكم مجاناً. •

 

 قد يتّم االتصال بكم لتقدموا لنا مالحظاتكم حول البرنامج لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للعائالت.

 

 )مكالمة مجانية(.  372 687 1800نامج فحص النظر، يرجى االتصال على الرقم إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص بر

 

 شكراً لكم 

 

  ممرضة المدارس االبتدائيةبإدارة  الجاهزية الصحيةبرنامج 

 مستشفى كوينزالند لصحة األطفال والخدمات الصحية
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