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Chúng tôi xin mời trẻ em của quý vị tham gia một bài kiểm tra sàng lọc thị lực MIỄN PHÍ. 
 
Thông tin cơ bản 
Cơ quan Sức Khỏe Trẻ Em Queensland (Children Health Queensland - CHQ) đang thực hiện chương trình 
sàng lọc thị lực cho trẻ em thuộc lớp Prep tại các trường học ở Queensland. Một Y Tá Chuyên Nghiệp sẽ 
đến trường của trẻ em của quý vị để cung cấp dịch vụ sàng lọc miễn phí này cho trẻ em thuộc lớp Prep. 
Thị lực tốt rất quan trọng đối với sự phát triển giáo dục, thể chất và xã hội của trẻ em. Một vấn đề được 
phát hiện càng sớm thì kết quả điều trị càng tốt. 
 
Trẻ em của quý vị sẽ phải làm gì? 
Trẻ em của quý vị sẽ được kiểm tra thị lực vào ngày mà trường của trẻ em của quý vị đồng ý. Y tá sẽ kiểm 
tra thị lực của trẻ em của quý vị bằng cách sử dụng 

• Một tấm bảng để sắp thành đôi các chữ cái 

• Một thiết bị sàng lọc thị lực tự động chụp ảnh đôi mắt của trẻ em của quý vị. 
 
Những bài kiểm tra này được thiết kế để xác định các vấn đề về thị lực. Quý vị không cần phải có mặt 
trong buổi kiểm tra sàng lọc nhưng nếu muốn, vui lòng thông báo cho nhà trường biết. 
 
Nếu thị lực của trẻ em của quý vị được sàng lọc, quý vị sẽ được gửi kết quả bằng văn bản. Nếu phát hiện 
ra một vấn đề về thị lực, quý vị sẽ nhận được một cuộc gọi từ y tá để thảo luận về việc đưa trẻ em của quý 
vị đi kiểm tra bởi một chuyên gia sức khỏe mắt. 
 
(*) The Primary School Nurse Health Readiness Program (Chương Trình Sẵn Sàng Chăm Sóc Sức Khỏe 
Bởi Y Tá Trường Tiểu Học) là một dịch vụ sàng lọc: 

• Các bài kiểm tra sàng lọc không bao giờ có thể chính xác 100% 

• Đôi khi việc sàng lọc có thể bỏ lỡ một vấn đề hoặc đưa ra một báo động sai 

• Các vấn đề mới có thể xảy ra sau khi trẻ em của quý vị đã được kiểm tra sàng lọc 

• Nếu bất cứ lúc nào quý vị lo lắng về đôi mắt của trẻ em của quý vị, hãy đưa trẻ đến một chuyên gia 
sức khỏe mắt. 
 

Quý vị phải làm gì? 
Nếu quý vị muốn trẻ em của mình được kiểm tra thị lực: 

• Điền vào Mẫu Đơn Đồng Ý Sàng Lọc & Quyền Riêng Tư – trực tuyến hoặc trên đơn in sẵn 

• Có sẵn một thông dịch viên miễn phí cho quý vị hoặc trẻ em của quý vị nếu được yêu cầu. 
 
Quý vị có thể được liên lạc để cung cấp phản hồi về chương trình để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp 
dịch vụ tốt nhất có thể cho các gia đình. 
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình sàng lọc thị lực, vui lòng gọi số 1800 687 372 
(cuộc gọi miễn cước). 
 
Cảm ơn quý vị 
 
Chương Trình Sẵn Sàng Chăm Sóc Sức Khỏe Bởi Y Tá Trường Tiểu Học 
Bệnh Viện Sức Khỏe Trẻ Em Queensland và Cơ Quan Sức Khỏe Trẻ Em Queensland 
 

 

 

 

 

 

  Need an interpreter? Contact TIS on 13 14 50               For Deaf Services Queensland, Contact 1300 123 SLC (752) 


