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برنامج الجاهزية الصحية بإدارة ممرضة المدارس االبتدائية )PSNHRP( هو مبادرة 
ية. ن بالفصول التحض�ي الند لفحص نظر األطفال الملتحق�ي ن مجانية لحكومة والية كوي�ن

 
ً
ن تدريبا ن المعتمدين المدرب�ي يضم برنامج PSNHRP فريًقا من الممرض�ي

ون إىل  الند والذين سيح�ن ن ي جميع أنحاء كوي�ن
 والمتمركزين �ن

ً
عاليا

ية لفحص نظره. مدرسة طفلكم خالل التحاقه بالسنة التحض�ي

ي قد تؤثر عىل  يتقىص فحص النظر عن أمراض العيون الشائعة ال�ت
ي تؤثر عىل تعلمه ونموه. قدرة طفلكم عىل الرؤية وال�ت

ما الذي نقوم به؟
ن للفحص. ن غ�ي جائرت�ي نامج بفحص نظر طفلكم باستخدام أدات�ي • يقوم هذا ال�ب

ي التاريــــخ 
• يستغرق هذا الفحص أقل من خمس دقائق وسيتّم إجراؤه �ن

م طفلكم.
ّ
المحدد من قبل مدرستكم بأقل قدر ممكن من التعطيل لتعل

• قبل إجراء الفحوصات، ستتحدث الممرضة المعتمدة مع فصل 
طفلكم عن عملية فحص النظر وستطلب من طفلكم اسمه بالكامل 

ي لتحديد هويته.
وتاريــــخ ميالده واسم الوالدين أو الوصي القانو�ن

• ال يتوجب حضور الوالدان أثناء إجراء فحص النظر، ولكن إذا كنتم 
تيب ذلك. ي الحضور، ير�ب االتصال بالمدرسة ل�ت

ترغبون �ن

. وإذا تّم تحديد  • إذا تّم فحص نظر طفلكم، سيتّم إرسال النتائج إليكم خطياً
ي الب�، ستتلقون مكالمة هاتفية من الممرضة لمناقشة إمكانية 

أي مشكلة �ن
ن لمزيد من التقييم.  ي مجال صحة الع�ي

ي �ن
إحالة طفلكم إىل أخصا�ئ

ما تحتاجون لمعرفته؟
• ستقوم مدرسة طفلكم بتوزيــــع رزمة وثائق الموافقة 

ية. ير�ب  عىل فحص النظر خالل التحاقه بالسنة التحض�ي
ي أقرب وقت ممكن.

استكمالها وإعادتها إىل المدرسة �ن

نامج ولم  • ال يتّم فحص عىم األلوان من خالل هذا ال�ب
يحصل عىل التمويل لفحص سمع طفلكم.

• إذا تّم تحديد أي مخاوف متعلقة بنظر طفلكم وكان بحاجة إىل نظارات، قد 
ن عىل نظارات عادية مجانية من  يحصل حامىلي بطاقات الرعاية الصحية المؤهل�ي

 )SSS( ويد بمستلزمات اإلبصار ن  باب المساعدة من خالل برنامج ال�ت
www.health.qld.gov.au/mass/prescribe/spectacles

ي أي وقت من األوقات، ير�ب 
• إذا ساورتكم المخاوف بشأن عيون طفلكم �ن

ي عيون/طبيب عيون(.
ن )أخصا�ئ ي مجال صحة الع�ي

ي �ن
اصطحابه لرؤية أخصا�ئ

ن  جم�ي نامج بم�ت ن هذا ال�ب • إذا لزم األمر، يستع�ي
. ن لمساعدتكم مجاناً /تحريري�ي ن فوري�ي

اتصلوا بنا
برنامج الجاهزية الصحية بإدارة ممرضة المدارس االبتدائية

هاتف: 372 687 1800

Admin.PSNHRP@health.qld.gov.au : ي
و�ن بريد إلك�ت

www.childrens.health.qld.gov.au  : ي
و�ن موقع إلك�ت

معلومات للوالدين ومقدمو 
الرعاية حول فحص النظر

الند لصحة األطفال والخدمات الصحية ز مستش�ز كوي�ز
خدمة الصحة المجتمعية المعنية باألطفال والشباب

ممرضة المدارس االبتدائية
برنامج الجاهزية الصحية 
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