قدرت بینایی
کودک شما چقدر است؟
والدین گرامی کودکستان  4سالهها (،)Junior Kindergarten
از شما دعوت میشود فرزند خود را که در کودکستان  4سالهها حضور دارد در برنامه معاینه جامع چشم ®Eye See…Eye Learn
شرکت دهید – این برنامه یک برنامه رایگان برای افزایش آگاهی نسبت به سالمت کودکان است.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل  1025ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺠﯽ ﻋﻀﻮ طﺮح ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺗﺎرﯾﺦ  2ژوﺋﯿﮫ
 1019اﻟﯽ  00ژوﺋﻦ  1020طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ® Eye See…Eye Learnﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﯾﮑﯽ
از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺠﯽ ﻋﻀﻮ طﺮح درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
حقیقت :از هر  4کودک 2 ،نفر مشکل بینایی دارد اما معاینه چشم پیش از مدرسه در اکثر موارد برای کودکان انجام نمیشود .کودکانی
که ضعف بینایی دارند نمیتوانند به راحتی بر امور تمرکز کنند و ممکن است تصور شود مشکلی در یادگیری یا مشکالت رفتاری
دارند.
حقیقت :کودکان خردسال نمیدانند بینایی عادی باید چگونه باشد و به ندرت مشکل را با والدین خود مطرح میکنند .برخی از آنها اصالً
هیچ گونه عالئمی از چنین مشکالتی نشان نمیدهند.
حقیقت :برخی از مشکالت بینایی اگر پیش از  7سالگی شناسایی و اصالح نشود ممکن است بینایی کودک شما را برای همیشه ضعیف
کند.
حقیقت :غربالگری بینایی در زمره معاینات جامع چشم نیست که توسط پزشک بیناییسنجی انجام میشود و در اغلب موارد ممکن است
مشکالت عمده بینایی را پوشش ندهد.
برای این که کودک شما بتواند یادگیری خوبی داشته باشد و در کالس و زمین بازی کامالً مشارکت کند ،میبایست از بینایی خوبی
برخوردار باشد .بینایی خوب برای فعالیتهای ورزشی نیز ضروری به شمار میرود و توانایی معاشرت و عزت نفس فرد را افزایش
میدهد.
اطالعات بیشتر درباره این برنامه یا بینایی کودکان
 | www.EyeSeeEyeLearn.caخط رایگان (855) 424-3735
فهرست پزشکان بیناییسنجی عضو طرح نیز موجود است
جهت کسب اطالعات بیشتر ،به وبسایت  www.EyeSeeEyeLearn.caمراجعه کنید
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