ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਪਆਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਪੇਅਰਟ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ Eye See...Eye Learn® ਪੋਗਰਾਮ – ਜੋ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲਪਣ ਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪ&ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਹ ਅਖ ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ ਜ ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 2011 ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਓਪਟੋਮਟ
ੈ ਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (Doctor of Optometry) ਨਾਲ ਅਖ
ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ ਜ ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਖ ਦੇ ਮੁਆਇਨ- ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਨੂੰ
ਐਨਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤ0 ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2016 ਤਕ Eye See…Eye Learn® ਪੋਗਰਾਮ ਰਾਹ ਭਾਗ ਲੈ
ਰਹੇ ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲ0 ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਨਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਥ: 4 ਿਵਚ0 1 ਬਚੇ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਟੀ (ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਸਮਿਸਆ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ0 ਪਿਹਲ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਅਖ ਦੀ ਜ ਚ ਨਹ
ਕਰਾਈ ਜ ਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4ਦਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ5 ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ5 ਨੂੰ ਿਸਖਣ ਜ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਿਸਆ ਹੈ।
ਤਥ: ਛੋਟੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਨਾਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਿਕਸ ਤਰ5 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ ਹੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿਚਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮਿਸਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲਛਣ ਵੀ ਨਹ ਿਦਸਦੇ।
ਤਥ: ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਿਸਆਵ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ5 ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ0 ਪਿਹਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਅਤੇ ਉਨ5 ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਥ: ਿਦਸ਼ਟੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਕੀਿਨੰਗ ਇਕ ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਲ0 ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖ ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ ਜ ਚ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਸ਼ਟੀ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਡੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ5 ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ5 ਿਹਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਖੇਡ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਪ&ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ
www.EyeSeeEyeLearn.ca | ਟੌਲ ਫ਼ੀ (855) 424-3735
ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ (Doctors of Optometry) ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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