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प्राथमिक मिद्रालय नर्स स्रास्थ्य तत्परतरा कराय्सक्रि (PSNHRP) प्रेप 
कक्राकरा बरालबरामलकराहरूको मन: शुल्क आँखरा जरँाच उपलब्ध गरराउनरे 
क्वीन्सल्राण्ड ररकरारको एक पहलको हो ।

PSNHRP रँग क्वीन्सल्राण्डभरकरा दतरा्सिराल नर्सहरुको एक उच्च 
प्मशमक्तको टोलवी छ जरलरे तपराईंको बच्चराको मिद्रालयिरा उनवीहरूको 
प्रेप कक्रािरा उपस्थत हँदरा उनवीहरूको आँखरा जरँाच गननेछ।

आँखरा जरँाचलरे तपराईंको बच्चराको आँखरालरे दरेख्रे क्ितरािरा अरर गन्स रक्रे 
र रम्भव्यतः उनवीहरूको मरकराइ र मिकरारिरा प्भराि परानने रक्रे आँखराको 
ररािरान्य रोगहरूको जरँाच गद्सछ।

हािी के िर्छौ?
• यर कराय्सक्रिलरे अप्ठ्रारो नहनरे दुई परवीक्ण रंरराधनको प्योग गरवी 

तपराईंको बच्चराको दृमटिको जरँाच गद्सछ

• जरँाच गन्स तपराईंको मिद्रालयलरे तोकरे को मिमत/हरुिरा परँाच मिनरेटभन्रा कि 
रिय मलनछ र तपराईंको बच्चराको पढराईिरा न्ययूनति अिरोध हनछ।

• जरँाच गनु्सअमि, दृमटिजरँाच प्कृयराकरा बराररे िरा तपराईंको बच्चराको कक्रािरा 
दतरा्सिराल नर्सलरे जरानकरारवी मदनरेछ र उनवीहरूलराई पमहचरान गन्स 
तपराईंको बच्चरालराई पयूररा नराि, जन्ममिमत र उनवीहरूकरा बराबुआिरा िरा 
करानयूनवी रंरक्कको नराि रोध्रेछन्।

• बराबुआिराहरूलरे जरँाचको लरामग उपस्थत हन आिश्यक पददैन तर यमद 
तपराईं हन चराहनुहनछ भनरे यरको व्यि्थरा गन्स कृपयरा मिद्रालयिरा 
रम्पक्स  गनु्सहोलरा।

• यमद तपराईंको बच्चराको दृमटिजरँाच गररएको छ भनरे तपराईंलराई यरको 
पररणराि मलसखतरूपिरा पठराइनरेछ। यमद दृमटिकरा रम्बन्धिरा कुनै मचन्रा 
भरेमटयो भनरे थप परवीक्णकरा लरामग नरेत्र मिशरेषज्ञ कहरँा  ररेफरल गनने बराररे  
छलफल गन्स  नर्सलरे तपराईंलराई फोन गननेछ।

रपाईलंाई के थाहा पाउनु आवश्यक र्?

• तपराईंको बच्चराको मिद्रालयलरे उनवीहरूको प्रेप कक्रा िष्सको 
अिमधिरा एक दृमटिजरँाच अनुिमत प्राक मितरण गननेछ। कृपयरा यरलराई 
पयूररा भनु्सहोर् र यथरारक्ो मछटो मिद्रालयिरा मफतरा्स गनु्सहोर्।

• रो कराय्सक्रिलरे रङ् दृमटिहवीनतरा अथरा्सत कलर ब्राइन्डनरेरको लरामग 
जरँाच गददैन र रराथै तपराईंको बच्चराको श्रिण जरँाचकरा लरामग आमथ्सक 
अनुदरान पराएको छैन।

• यमद कुनै दृमटिदोषको पमहचरान गररयो भनरे र तपराईंको बच्चरालराई  
चश्रा आिश्यक पछ्स  भनरे, योग्य स्रास्थ्यररेिरा करार्स बराहकहरूलराई  
चश्रा आपयूमत्स योजनरा (Spectacle Supply Scheme) (SSS)  िराफ्स त 
मन:शुल्क आधरारभयूत चश्रा बनराउन रहयोग गररन रकछ।   
www.health.qld.gov.au/mass/prescribe/spectacles

• यमद तपराईंलराई कुनै पमन बरेलरािरा आफनो बच्चराको आँखराकरा बराररे  कुनै 
मचन्रा छ भनरे कृपयरा तपराईंको बच्चरालराई परेशरेिर नरेत्र रोग मिशरेषज्ञ  
(optometrist /ophthalmologist) लराई दरेखराउन लैजरानुर्।

• आिश्यक पररेिरा यर कराय्सक्रिलरे तपराईंलराई िद्दत गन्सको लरामग  
मन:शुल्क दोभराषरे उपलब्ध गद्सछ।
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