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ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ
�

ਤੁਹਾਡਾ ਬ� ਚਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿਪਆਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੇਅਰ�ਟ,

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ Eye See...Eye Learn® ਪ�ੋਗਰਾਮ – ਜੋ ਇ� ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲਪਣ ਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਪ&ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਹ� ਅ�ਖ� ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 2015 ਿਵ�ਚ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (Doctor of Optometry) ਨਾਲ ਅ�ਖ� 
ਦੀ ਿਵਿਸਤ�ਤ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅ�ਖ� ਦੇ ਮੁਆਇਨ- ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਚੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਿਵ�ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਚੇ ੰਨੂ

ਐਨਕ� ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤ� ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤ0 ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ Eye See…Eye Learn® ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਭਾਗ ਲੈ 

ਰਹੇ ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵ� ਲ0 ਇ� ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਨਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤ� ਥ: 4 ਿਵ�ਚ0 1 ਬ�ਚ ੇਨੰੂ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ (ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨ ਤ0 ਪਿਹਲ� ਬ� ਿਚਆ ਂਦੀ ਅ�ਖ� ਦੀ ਜ�ਚ ਨਹ� 

ਕਰਾਈ ਜ�ਦੀ। ਕਮਜ਼ਰੋ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬ� ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4ਦਰਤ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ5 � ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ5 � ਨੰੂ ਿਸ� ਖਣ ਜ� ਵਰਤਾਉ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਮ� ਿਸਆ ਹੈ।

ਤ� ਥ: ਛੋਟੇ ਬ� ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਨਾਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਿਕਸ ਤਰ5� ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਹੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬ� ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਕਸ ੇਸਮ� ਿਸਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲ� ਛਣ ਵੀ ਨਹ� ਿਦ�ਸਦੇ।

ਤ� ਥ: ਨਜ਼ਰ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਅਿਜਹੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਨ5 � ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ0 ਪਿਹਲ� ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਅਤੇ ਉਨ5 � ਨੰੂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘ�ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤ� ਥ: ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਇ�ਕ ਓਪਟੋਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵ�ਲ0 ਕੀਤੀ ਗਈ ਅ�ਖ� ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜ�ਚ ਨਹ� ਹ ੈਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਿਵ�ਚ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ 

ਸੰਬੰਧੀ ਵ� ਡੀਆਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਚੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵ�ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ5� ਿਸ� ਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ5� ਿਹ� ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ। ਚੰਗੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵ�ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।

ਪ&ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ� ਬ� ਿਚਆ ਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ ੋ

www.EyeSeeEyeLearn.ca | ਟੌਲ ਫ਼�ੀ (855) 424-3735 

ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ� (Doctors of Optometry) ਦੀ ਇਕ ਸਚੂੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

ਸੂਚਨਾ ਲਈ www.EyeSeeEyeLearn.ca ਵੇਖੋ

ਐਨਕ  ਾਰਟਨਰ : Plastic Plus Canada | Modern Optical 


