Thị Lực Của Con Quý Vị
Tốt Như Thế Nào?
Kính gửi Quý Phụ huynh Lớp Mẫu Giáo Nhỏ,
Chúng tôi khuyến khích quý vị đưa con đang học Lớp Mẫu Giáo Nhỏ đi khám mắt toàn diện qua chương trình Eye
See…Eye Learn® – một chương trình nhận biết sức khỏe ấu thơ MIỄN PHÍ.
Nếu con quý vị sinh năm 2011 thì bé hội đủ điều kiện tham gia chương trình khám mắt toàn diện với một Bác sĩ Nhãn
Khoa tham gia chương trình. Chi phí tham gia khám mắt được chương trình bảo hiểm sức khỏe của con quý vị bao trả.
Nếu con quý vị phải đeo kính mắt theo toa, bé sẽ hội đủ điều kiện được tặng một cặp kính MIỄN PHÍ qua chương trình
Eye See…Eye Learn® từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 tới/cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 từ một Bác sĩ Nhãn Khoa
tham gia chương trình.
Thông tin thực tế: Cứ 4 trẻ em thì có 1 em có vấn đề về thị lực nhưng thường các em lại không được khám mắt trước
khi đi học. Trẻ em có thị lực kém sẽ khó tập trung học tập và có thể bị chẩn đoán sai là có vấn đề về khả năng học tập
hay hành vi.
Thông tin thực tế: Các trẻ nhỏ không biết được rằng với thị lực bình thường thì các em sẽ nhìn được như thế nào và
hiếm khi các em phàn nàn với cha mẹ. Một số em không cho thấy có bất cứ biểu hiện gì về thị lực cả.
Thông tin thực tế: Một số vấn đề về thị lực không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời trước khi lên 7 tuổi có thể làm
giảm thị lực của con quý vị vĩnh viễn.
Thông tin thực tế: Việc kiểm tra sàng lọc thị lực không phải là một cuộc khám mắt toàn diện do một bác sĩ nhãn khoa
thực hiện cho nên thường có thể bỏ qua các vấn đề nghiêm trọng về thị lực.
Con quý vị cần phải có thị lực tốt để học tập đầy đủ và để có thể tham gia vào các hoạt động trên lớp học và ở sân chơi.
Thị lực tốt cũng là yếu tố thiết yếu trong các hoạt động thể thao và có thể giúp nâng cao khả năng giao tiếp xã hội và
lòng tự trọng của trẻ.

Để biết thêm thông tin về chương trình hay thị lực của trẻ em hãy truy cập trang mạng
www.EyeSeeEyeLearn.ca | hoặc gọi tới số điện thoại miễn phí (855) 424-3735
Danh sách các Bác sĩ Nhãn Khoa tham gia chương trình cũng được đăng tải trên trang mạng này.

Hãy ghé thăm trang mạng www.EyeSeeEyeLearn.ca để biết thêm thông tin
Đối tác cung cấp phụ kiện về mắt: Nikon Lenswear® ǀ OGI Eyewear
Được tài trợ một phần bởi Chính quyền Tỉnh bang Ontario
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