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Mpango wa Utayari wa Afya ya Muuguzi  
wa Shule ya Msingi (PSNHRP) ni Mpango  
wa bure katika Serkali ya Queensland  
wa kutoa uchunguzi wa kuona kwa watoto 
katika maandalizi.

PSNHRP ina timu ya mafunzo ya juu ya wauguzi waliosajiliwa 
kulingana na Queensland ambao watahudhuria shule ya 
mtoto wako wakati wa maandalizi yao ya mwaka wa kufanya 
uchunguzi wa kuona.

Ukaguzi wa uchunguzi wa kuona kwa hali ya jicho la kawaida 
ambayo yanaweza kuathiri uwezo wa mtoto wako kuona na 
kuwa na athari katika masomo yao na maendeleo

Tunafanya nini?
• Programu hii huonyesha kuona kwa mtoto wako kwa 

kutumia vifaa viwili vya uchunguzi visivyoumiza

• Uchunguzi unachukua chini ya dakika tano kwenye tarehe 
imekubaliwa na shule yako, na kuleta usumbufu mdogo kwa 
masomo ya mtoto wako.

• Kabla ya uchunguzi, muuguzi aliyesajiliwa atazungumza 
na darasa la mtoto wako kuhusu uchunguzi wa kuona 
mchakato na atamwuliza mtoto wako jina lake kamili, 
tarehe ya kuzaliwa na mzazi wake au jina la mlezi wa 
kisheria ili kuwatambua.

• Wazazi hawahitaji kuwepo kwa ajili ya uchunguzi lakini 
kama ungependa kuwepo, tafadhali wasiliana na shule ili 
kupanga hii.

• Ikiwa kuona kwa mtoto wako kumepimwa, utatumiwa 
matokeo kwa maandishi. Ikiwa watagundua shida ya 
kuona utapokea simu kutoka kwa muuguzi ili kujadili 
rufaa kwa mtaalamu wa afya ya macho kwa tathmini zaidi.

Je unahitaji kujua nini?
• Shule ya mtoto wako itasambaza mkusanyiko wa habari za 

ridhaa ya uchunguzi wa kuona wakati wa mwaka wao wa 
maandalizi. Tafadhali kamilisha na uirudishe shule haraka 
iwezekanavyo.

• Mpango huo hauchunguzi skrini ya upofu wa rangi na 
haijafadhiliwa kuchunguza uwezo wa kusikia kwa mtoto wako.

• Ikiwa ugojwa wa shida ya kuona utatambuliwa na mtoto 
wako anahitaji miwani, wamiliki wa kadi ya huduma za 
afya wanaostahiki wanaweza kusaidiwa na miwani ya 
msingi ya bure kupitia Mpango wa Kusambaza Miwani 
(SSS) www.health.qld.gov.au/mass/prescribe/spectacles

• Ikiwa una wasiwasi juu ya macho ya mtoto wako wakati 
wowote, tafadhali mchukue mtoto wako kuona mtaalamu 
wa afya ya jicho (optometrist / ophthalmologist).

• Programu hii hutumia wakalimani wa bure/wafasiri 
kukusaidia, ikiwa inahitajika.
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