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તમને �ો�સા�હત કરવામા ંઆવે છે ક� તમારા �ૂિનયર �ક�ડરગાટ�ન િવ�ાથ�ની !ખ#ુ ં%યાપક ને' પર()ણ Eye See...Eye Learn® 
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જો તમારા બાળકનો જ�મ 2011મા ંથયો હોય તો તે ડૉ2ટર ઑફ ઑ5ટોમે�6 (Doctor of Optometry)મા ંસહભાગી થઈને %યાપક 

ને' પર()ણ માટ� લાયક ઠર� છે. !ખની તપાસનો ખચ< તમારા બાળક#ુ ંહ�=થ કાડ� આવર( લે છે. જો તમારા બાળકને !ખોના 

ચ>માની સલાહ અપાય, તો તેઓ 1 �ુલાઈ, 2015થી 30 �ૂન, 2016 Aધુીમા ંડૉ2ટર ઑફ ઑ5ટોમે�6મા ંસહભાગી બનીને Eye 

See…Eye Learn® કાય�Cમ ,ારા એક મફત ચ>મા માટ� લાયક ઠરશે. 
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: દર 4માથંી 1 બાળકને !ખે જોવામા ંતકલીફ પડતી હોય છે પરંG ુશાળામા ંજતા ંપહ�લા ંમોટાભાગે બાળકોની !ખો#ુ ં

પર()ણ કરવામા ંઆવGુ ંનથી હોG ુ.ં - બાળકોની HૃJKટ નબળ( હોય છે તેમને કામ પર Lયાન ક�J�Mત કરવા માટ� N>ુક�લી ઊભી 

થઈ Pય છે અને તે#ુ ંિનદાન ખોQંુ પણ થઈ શક� છે ક�, તેમને શીખવા માટ�ની અથવા વત�R ૂકંની સમSયા છે. 
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: નાના ંબાળકોને ખબર હોતી નથી ક� સામા�ય HૃJKટ ક�વી હોવી જોઈએ અને Tાર�ક જ તેઓ માતાિપતાને ફ�રયાદ કર� છે. 

ક�ટલાક બાળકો સમSયાના કોઈ પણ UચVો બતાવતા જ નથી. 
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: HૃJKટની ક�ટલીક સમSયાઓ 7 વષ�ની Xમર પહ�લા ંપકડાય નહY અને તેમ#ુ ંસમાધાન લેવામા ંઆવે નહY તો તે કાયમ 

માટ� તમારા બાળકની HૃJKટ ઓછ( કર( દ� છે. 
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: HૃJKટ ચકાસણી (SC(િનZગ) એ કોઈ ને' Uચ�ક�સક ,ારા કરાG ુ ં%યાપક ને' પર()ણ નથી હોG ુ ંઅને તેમા ંમોટાભાગે 

મહ��વની !ખોની સમSયાઓ [કૂ( જવાતી હોય છે. 

 

તમારા બાળકને ઉ]મ HૃJKટની જ^રત હોય છે -ને લીધે તે સાર( ર(તે શીખી શક� અને 2લાસ^મમા ંઅને રમતગમતના મેદાનમા ં

સ_ંણૂ� ર(તે ભાગ લઈ શક�. સાર( HૃJKટ એ રમત-ગમતની �`િૃ]ઓમા ંપણ મહ��વની હોય છે અને તેનાથી સામાaજક(કરણ અને 

SવાUભમાનની લાગણી Aધુારવામા ંપણ મદદ મળે છે. 
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www.EyeSeeEyeLearn.ca | ટોલ b( (855) 424-3735 

ભાગ લેતા ઑ5ટોમે�6 ડૉ2ટરોની (Doctors of Optometry) યાદ( પણ ઉપલcધ છે 

 

વd ુમા�હતી માટ� www.EyeSeeEyeLearn.ca ની Nલુાકાત લો 
 

આઈવેર (Eyewear) પાટ�નસ�: Nikon Lenswear® ǀ OGI Eyewear 

ઑ�ટા�રયો સરકાર ,ારા !િશકપણે ભડંોળ યોગદાન 


