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Amadekirina Tenduristiya Hemşîreya Dibistana Seretayî 
Bername (PSNHRP) bernameyek belaş a Queensland 
e Destpêşxeriyek hikûmeta Queensland e ku testa 
bêjingkirina dîtinê pêşkêşî dike testa bêjingkirina dîtinê 
ji bo zarokan di pêşdibistanê de.

Di bernameya PSNHRP de tîmek baş-perwerdekirî heye ji 
hemşîreyên tomarkirî yên li seranserê Queensland bingeha kî ne 
ew ê di dema bernameya amadekirina dibistana zarokê we de 
hebin bi salan testa bêjingkirina dîtinê.

Bernameya testa bêjingkirina dîtinê şert û mercên çavê normal û 
hevpar vedikole kîjan dikare bandor li ser behreya dîtina zarok bike 
ji bo ku bandora wê li ser fêrbûna wan heye bibînin û mezinbûna.

Em çi dikin?
• Ev bernameya bikar tîne du amûrên bêjingkirina ne-êrişker.

• Bêjing kirin ji pênc deqa kêmtir dibe di dîrokê/dîrokan de ya ku ji 
hêla dibistanê ve tê pejirandin, û bi kêmtirîn astengî di hînbûna 
zarokê we de heye.

• Berî bêjingkirinê, hemşîreya tomarkirî dê biaxive dersa 
zarokê / a we di derbarê bêjingkirina dîtin / çav ê de doz û dê 
ji zarokê / a te navê wan ê tevahî bipirse dîroka jidayikbûnê û 
dêûbav an weliyên wan ên qanûnî navê wan ku wan nas bike. 

• Dêûbav ji bo bêjingkirinê ne hewce ne ku biçin dibistanê, lê heke 
hûn dixwazin biçin, ji bo hemahengiyê bi dibistanê re têkilî daynin.

• Heke bêjingkirina dîtina zarokê we hate kirin, encam dê bi 
nivîskî ji we re werin şandin. Eger xema di dîtiniyekê de binêre, 
hûn têlefonek digirin li ser nave hemşîre, ku ji bo vêgêrana ji 
tenduristiyek çav re nîqaş bike kesê pispor ji bo nirxandina bêtir. 

Hûn hewce ne ku çi bizanin?
• Dibistana zarokê we dê dîmenderek dîmenê belav bike 

paketa razîbûnê di sala amadekirina wan de. Ji kerema xwe wê 
biqedînin û di zûtirîn dem de vegerînin dibistanê.

• Ev bername korbûna rengê bêjing nake û Ev bername dê hêza 
guhdariya zarokê / a we naşîne.

• Ger xemgîniyek ji bo dîtinê tête nas kirin û zarokê / a we 
pêdivî bi qedeh, lênihêrîna tenduristiyê ya bijarte heye, 
xwedan kartan dibe ku bi qedehên bingehîn ên belaş werin 
arîkar kirin, bi riya Plana Dabînkirina Qedehan (SSS)  
www.health.qld.gov.au/mass/prescribe/spectacles

• Heke hûn ji çavên zarokê xwe bi fikar in, ji her dem, ji kerema 
xwe zarokê / a xwe ji bo venêrînekê bibin cem beşa tenduristiya 
çavê ya profesyonel (Pijîşkê çavan an Ophthalmologist).

• Ger hewce be ev bernameyê ji bo alîkariya we wergêrên  
belaş bikar tîne.
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