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Mzazi Mpendwa/Mlezi wa Kisheria 

 
Tunakaribisha mtoto wako kushiriki katika kipimo cha uchunguzi wa kuona kwa bure. 
 
Maelezo ya utangalizi 
Afya ya Watoto Queensland (CHQ) inaendesha programu ya uchunguzi wa macho ya Kuandaa watoto 
katika shule zote za Queensland. 
 
Muuguzi aliyesajiliwa atatembelea shule ya mtoto wako kutoa huduma hii ya uchunguzi wa bure kwa 
watoto wa Kuandaa. Maono mazuri ni muhimu kwa maendeleo ya watoto kielimu, kimwili, na kijamii. Jinsi 
tatizo linavyogunduliwa mapema, ndivyo matokeo ya matibabu yanakuwa bora zaidi. 

 
Mtoto wako angetakiwa kufanya nini? 
Mtoto wako atapimwa macho yake kwenye tarehe iliyokubaliwa na shule yako. 
Muuguzi ataangalia macho ya mtoto wako kwa kutumia: 

• Kadi ya kusoma herufi 

• Kifaa cha uchunguzi wa macho ya kiotomatiki ambacho kinachukua picha ya macho ya mtoto 
wako. 
 

Vipimo hivi vimeundwa ili kutambua masuala ya maono. Huna haja ya kuwepo wakati wa kipimo cha 
uchunguzi lakini ikiwa ungependa kuhudhuria, tafadhali toa taaarifa shuleni. 

 
Ikiwa maono ya mtoto wako yatapimwa utatumiwa matokeo kwa maandishi. Kama tatizo la macho 
litapatikana, utapokea simu kutoka kwa muuguzi ili kujadili jinsi ambavyo mtoto wako anaweza kupimwa na 
mtaalamu wa afya ya macho. 
 
Mpango wa Utayari wa Afya ya Muuguzi wa Shule ya Msingi Muuguzi ni huduma ya kupima: 

• Vipimo vya uchunguzi haviwezi kuwa kweli 100% 

• Wakati mwingine uchunguzi unaweza kukosa tatizo au kutoa alama ya uongo 

• Matatizo mapya yanaweza kutokea baada ya mtoto wako kuwa na kipimo cha uchunguzi 
• Ikiwa una wasiwasi juu ya macho ya mtoto wako wakati wowote, tafadhali chukua mtoto wako 

kwenye Mtaalamu wa afya ya jicho. 

 
Je unatakiwa kufanya nini? 
Kama ungependa mtoto wako aweze kupimwa macho: 

• Jaza karatasi ya ruhusa ya Uchunguzi wa macho & Ridhaa ya faragha - chaguzi za mtandaoni au 
karatasi zinazopatikana 

• Mkalimani wa bure anapatikana kwako au mtoto wako kama inahitajika. 
 

Unaweza kupigiwa ili kutoa maoni ili kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa familia. 
 
Kama una maswali yoyote kuhusu programu ya upimaji wa macho, tafadhali piga 1800 687 372 (simu ya 
bure) au tembelea tovuti yetu iliyoorodheshwa hapo juu. 
 
Wako kwa dhati 
 
Meneja wa Kitengo cha Muuguzi 
Mpango wa Utayari wa Afya ya Muuguzi wa Shule ya Msingi 
Afya ya Watoto Queensland Huduma za Hospitali na Afya 

 

 

 

 

  Je unahitaji mkalimani? Wasiliana na TIS kwenye 13 14 50   Kwa Huduma za Viziwi Queensland, Wasiliana na 1300 123 752 


