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Thông tin về sàng lọc thị
lực dành cho phụ huynh
và người chăm sóc
Chương Trình Sẵn Sàng Chăm Sóc Sức Khỏe Bởi Y Tá
Trường Tiểu Học (PSNHRP) là một sáng kiến miễn phí của
Chính Phủ Queensland, cung cấp dịch vụ sàng lọc thị lực
cho trẻ em thuộc lớp prep.
PSNHRP có một nhóm các y tá chuyên nghiệp được đào
tạo chuyên sâu trên khắp Queensland, là những người sẽ
đến trường của trẻ em của quý vị trong năm học prep để
tiến hành sàng lọc thị lực.
Việc sàng lọc thị lực sẽ kiểm tra những bệnh về mắt phổ
biến, là những bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn
của trẻ em của quý vị cũng như việc học tập và phát triển
của trẻ.

Chúng tôi sẽ làm gì?
• Chương trình này sàng lọc thị lực của trẻ em của quý vị bằng
hai công cụ sàng lọc không xâm lấn.
• Việc sàng lọc mất dưới năm phút vào ngày/những ngày được
trường của quý vị đồng ý, làm gián đoạn tối thiểu đối với việc
học tập của trẻ em của quý vị.
• Trước khi sàng lọc, người y tá chuyên nghiệp sẽ nói chuyện với
lớp học của trẻ em của quý vị về quy trình sàng lọc thị lực và
sẽ hỏi trẻ em của quý vị tên họ đầy đủ, ngày sinh và tên phụ
huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ để xác định trẻ.
• Phụ huynh không cần phải có mặt trong buổi sàng lọc nhưng
nếu muốn, vui lòng liên lạc với nhà trường để sắp xếp việc này.
• 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 một vấn đề về thị lực,
quý vị sẽ nhận được một cuộc gọi từ y tá để thảo luận về việc
giới thiệu đến một chuyên gia sức khỏe mắt để đánh giá thêm.
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Những gì quý vị cần biết?
• Trường của trẻ em của quý vị sẽ gửi về gia đình một
bộ đơn chấp thuận sàng lọc thị lực trong năm học
prep của trẻ. Vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi lại cho
trường càng sớm càng tốt.
• Chương trình không sàng lọc bệnh mù màu và không được
tài trợ để sàng lọc thính giác của trẻ em của quý vị.
• Nếu một vấn đề về thị lực được xác định và trẻ em của quý
vị cần đeo mắt kính, những người có thẻ chăm sóc sức khỏe
(health care card) hội đủ điều kiện có thể được hỗ trợ mua mắt
kính cơ bản miễn phí thông qua Chương Trình Cung Cấp Mắt
Kính (Spectacle Supply Scheme - SSS) www.health.qld.gov.au/
mass/prescribe/spectacles
• Nếu bất cứ lúc nào quý vị lo lắng về mắt của trẻ em của mình,
vui lòng đưa trẻ đến gặp một chuyên gia sức khỏe mắt (y sĩ
nhãn khoa/bác sĩ nhãn khoa).
• Chương trình này sử dụng thông/phiên dịch viên miễn phí để
hỗ trợ quý vị, nếu có yêu cầu.
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