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Dêûbavê / Parêzerê Hiqûqî yê hêja 
 
Em vexwendina zarokê/a we dikin ku beşdarî testa bêjingkirina dîtinê belaş bibe. 
 
Agahdariya paşnavê  
Children’s Health Queensland (CHQ) li hemî dibistanên Queensland ji bo zarokên dibistana seretayî 
bernameyek bêjingkirina dîtinê dimeşîne. 
 
Hemşîreyek tomarkiraw dê biçe dibistana zarokê we da ku van karûbarên pişkinîn û bêjingkirinê yên belaş 
ji zarokên dibistana seretayî re peyda bike. Dîtina baş ji bo pêşkeftina perwerdehî, laşî û civakî ya zarokan 
girîng e. Çiqas ku pirsgirêkek zûtir were hildan, encamên dermankirinê baştir in. 
 
Divê zarokê we çi bike? 
Testa bêjingkirina dîtina zarokê we dê di tarîxek ku ji hêla dibistana wê/wî ve hatî diyar kirin de bê kirin. 
Hemşîre dê bi karanîna jêrîn dîtina zarokê te kontrol bike: 

• Nameya lihevhatina kartê  

• Amûrek pîvandina dîtbariya otomatîkî ku wêneyên çavên pitikê we dikişîne. 
 
Van testan ji bo destnîşankirina pirsgirêkên dîtinê têne çêkirin. Hûn di dema testa bêjingkirinê de ne hewce 
ye ku hûn li dibistanê bin, heke hûn dixwazin beşdar bibin, ji kerema xwe bila dibistanê agahdar bikin. 
 
Ger dîtina zarokê/a we were nişandan, dê encam bi nivîskî ji we re werin şandin. Ger pirsgirêk ji bêjingkirina 
dîtinê zarokê/a we hebe, hûn ê ji hemşîreyê têlefonek werbigirin ku li ser muayeneya zarokê/a xwe bi 
pijîşkê çavan xwe re bipeyivin. 
 
Bernameya Amadekariya Tenduristiyê ya Hemşîreya Dibistana Seretayî xizmetek bêjingkirin ye: 

• Testên bêjingkirina qet carî %100 rast nabin 

• Carinan bêjing kirin dikare pirsgirêkek ji dest xwe derîne an bibe alarmek şaş 

• Pirsgirêkên nû dikarin pêk werin piştî ku zarokê/a we testek bêjingkirina pişkinînê kir 

• Heke hûn her dem ji çavên zarokê xwe bi fikar in, ji kerema xwe zarokê xwe bibin tenduristiya çavê 
pispor. 

 
Divê hûn çi bikin? 
Heke hûn dixwazin ku zarokê/a we testa pişkinîn û bêjingkirina dîtinê ya bike: 

• Forma Razîbûna Bêjingkirina Dîtinê Çav û Taybetmendiyê temam bikin – form bi şiklê serhêl an li 
ser kaxezê heye. 

• Ger hewce be wergêrekî belaş ji bo we an zarokê/a we heye. 
 
Ji bo bicîh bikin ku em ji malbatan re xizmeta çêtirîn pêşkêş dikin, dibe ku em ji bo bersiv û şîroveyên we bi 
we re têkilî daynin. 
 
Heke di derbarê bernameya testa bêjingkirina dîtinê de pirsên we hene, ji kerema xwe telefon bikin 1800 
687 372 (belaş) an jî biçin serdana malpera me ya li jor hatî rêz kirin. 
 
Li gel rêzê 
 
Birêvebiriya yekeya hemşîreyê  
Bernameya Amadekirina Tenduristiyê ya Hemşîreya Dibistana Seretayî 
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Nexweşxane û karûbarên Xizmeta Tenduristiyê 
 

  Ji we re wergêr hewce dike? Li ser 13 14 50 bi TIS re têkilî daynin    Ji bo Karûbarên Ker ên Queensland, li 1300 123 752 bigerin 


