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आदारणीय आिाबुिा/ कारू्र्ी संरक्षक 

 

हािी तपाईंको बच्चालाई ननिःशुल्क दृमिजााँच (आाँखा जााँच) िा सहभागी हुर् आिन्त्रित गदैछ ।ं 

 

पृष्ठभूनि जानकारी  

बालबामलका स्वास्थ्य क्वीन्सल्यान्ड (Children’s Health Queensland) (CHQ) ले सबै क्वीन्सल्याण्डका मिद्यालयहरुिा पे्रप कक्षाका 

बच्चाहरूको लामग दृमिजााँच (आाँखा जााँच) कायनक्रि चलाइरहेको छ।  

 

एक दतानिाल र्सन तपाईंको बच्चाको मिद्यालयिा पे्रप कक्षाका बालबामलकालाई यो ननिःशुल्क परीक्षण सेिा प्रदार् गर्न आउरे्छर््। बालबामलकाको 

शैमक्षक, शारीररक र सािामजक मिकासको लामग राम्रो दृमि हुरु् िहत्त्वपूणन हुन्छ। जमत मछटो सिस्या पत्ता लाग्छ, त्यमत रै् उत्ति उपचारको 

प्रमतफल पाउर् समकन्छ। 

 

तपाईकंो बच्चाले के गनुुपरु्? 

तपाईंको बच्चाको मिद्यालयले तोमकएको मिमतिा उसको/उर्को दृमि जााँमचरे्छ। 

र्सनले मर्म्न संसाधर् प्रयोग गरेर तपाईंको बच्चाको दृमि जााँच गरे्छर्् : 

• अक्षर मिलाउरे् कार्न 

• एक स्वचामलत दृमिजााँच उपकरण जसले तपाईंको बच्चाको आाँखाको तस्वीर मलन्छ। 

 

यी परीक्षणहरू दृमि सिस्याहरु पमहचार् गर्न तयार गररएको हो। तपाईं परीक्षणको बखत उपन्त्रथथत हुर् आिश्यक छैर् तर यमद तपाईं उपन्त्रथथत 

हुर् चाहरु्हुन्छ भरे् कृपया मिद्यालयलाई सूचर्ा मदरु्होस्। 

 

यमद तपाईंको बच्चाको दृमिजााँच गररएको छ भरे्, तपाईंलाई यसको पररणाि मलन्त्रखतरूपिा पठाइरे्छ। यमद दृमिका सम्बन्धिा कुरै् मचन्ता भेमटयो 

भरे् थप परीक्षणका लामग रे्त्र मिशेषज्ञ कहााँ  परीक्षण गरे् बारे छलफल गर्न  र्सनले तपाईंलाई फोर् गरे्छ। 

 

प्राथमिक मिद्यालय र्सन स्वास्थ्य तत्परता कायनक्रि एक परीक्षण सेिा हो: 

• परीक्षणहरू कमहले पमर् १००% पक्का हुर् सकै्दर् 

• कमहलेकाही ाँ परीक्षणले सिस्यालाई छल्र् सक्दछ िा गलत संकेत मदर् सक्छ 

• तपाईंको बच्चाको परीक्षण भएपमछ र्यााँ सिस्याहरू देखा पर्न सक्छर्् 

• यमद तपाईं कुरै् पमर् सियिा आफ्र्ो बच्चाको आाँखाबारेिा मचन्त्रन्तत हुरु्हुन्छ भरे्, कृपया तपाईंको बच्चाको आाँखा जचाउर् पेशेिर 

आखााँको र्ाक्टर कहााँ लैजारु्होस्। 

 

तपाईलें के गनुु परु्? 

यमद तपाईं आफ्र्ो बच्चाको दृमि जााँच गर्न चाहरु्हुन्छ भरे्: 

• दृमिजााँच र गोपर्ीयता अर्िमत भरु्नहोस् - अर्लाइर् िा कागजी मिकल्पिा उपलब्ध छर््। 

• यमद आिश्यक भएिा तपाईं िा तपाईंको बच्चाको लामग एक दोभाषे  मर्:शुल्क उपलब्ध छ । 

 

हािीले पररिारहरुलाई राम्रो सेिा उपलब्ध गरेको सुमर्मित गर्न तपाईंको  प्रमतमक्रया िाग्नका ला 

मग तपाईंलाई सम्पकन  गर्न समकरे्छ 

 

यमद तपाईंसाँग दृमिजााँच कायनक्रिको बारेिा कुरै् प्रश्नहरू छर्् भरे् कृपया 1800 687 372  िा मर्:शुल्क फोर् गरु्नहोस् िा िामथ उले्लन्त्रखत हाम्रो 

िेबसाइट हेरु्नहोस्। 

 

भिदीय, 

 

र्सन इकाइ प्रबन्धक (Nurse Unit Manager) 

प्राथमिक मिद्यालय र्सन स्वास्थ्य तत्परता कायनक्रि (Primary School Nurse Health Readiness Program) 

बालबामलकाको स्वास्थ्य क्वीन्सल्याण्ड (Children’s Health Queensland) अस्पताल र स्वास्थ्य सेिा 
 

 

  दोभाषे चानिन्र्? TIS लाई 13 14 50 िा सम्पकु गनुुिोस् 

  बनिरा सेवािरू क्वीन्सल्यान्ड (Deaf Services Queensland) का लानग 1300 123 SLC (752) िा सम्पकु गनुुिोस्। 


