
Sinhalese  ESELO7-19 

ෙක�තර� පැහැ
�ව

ඔබෙ� ද�වාට ඇස් ෙපෙනනවාද?

�තව� ක�ෂ්ඨ බාලාංශ ෙදම"#ෙය%,

ෙන�&ලෙ' පව�වාෙගනයන ළමා ෙස*ක+ #,බඳව දැ.ව� /0ෙ� වැඩසටහන2 වන Eye See...Eye Learn® 

වැඩසටහන ම
� ඔබෙ� ක�ෂ්ඨ බාලාංශ පං�ෙ� ඉෙග�ම ලබන ද වාට !"ම# ඇස් ප%&ෂණය& 

කරගැ*මට ඔබව "+ම# කර,. 

ඔෙබ� ද වා ඉප-ෙ 2015 . න/ ඔ0/ඇය ෙම1 සහභා3වන දෘෂ්56�ය 78බඳ ෙද:ස්තර ම
� කර< ලබන

ස/=>ණ ඇස් ප%&ෂණය& සදහා ?-?ක/ ලබනවා. දෘෂ්5 ප%&ෂෙණ� !යදම ද වාෙ� ඔ1@ කාAපත ම
� 

ආවරණය කරග� ලැෙC. ඔෙබ� ද වාට ඇස් කDනාE අවශG බවට H>ෙIශ ෙකලහ:#, Eye See… Eye Learn® 

වැඩසටහන ම
� ෙන:6ෙJ ඇස් කDනාE Kගලය& 2019 LM මස 1 ෙවHදා Nට 2020 LH මස 30 ෙවHදා

ද&වා සහභා3වන දෘෂ්56�ය 78බද ෙද:ස්තර ම
� ලබා ගැ*මට ?-?ක/ ලබනවා. 

34ධා6තය: ළ,� හතරෙදෙනPෙග� එ& ළමෙයPට දෘෂ්5 ආබාධ ඇත# පාසැJ අධGාපනය ආර/භ S%මට 

ෙපර ළමT�ෙ� ඇස් ප%&ෂා S%ම Hතර N- ෙන:ෙU. ->වල ඇස් ෙප*ම& ඇ� ළ,�හට ඔV�ෙ� කා>යGෙ� 

අවධානය ෙය:,S%මට අපහ?වන අතර එම
� ඉෙගWෙ/ ෙහX හැN%ෙ/ ආබාධය& ඇ�බව වැර" ෙරXග 

!Hශ්චයකට ල& Zමට ඉඩ ඇත. 

34ධා6තය: සාමානG ඇස් ෙප*ම Pමන ආකාරයද ය� ෙන:දැන N5න ත ණ ළ,� ෙදමා7ය�ට පැ6�M 

කර�ෙ� කලා[රSH. සමහර අය \ශ්නය& පව�න බවට SNම සලPණ& ෙන:ෙප�නා N5. 

34ධා6තය: සමහර දෘෂ්5ආබාධ, වයස අV - 7 ට ෙපර අ-නාෙගන Hවැර" \�කාර ෙන:කලෙහ:# එම
� 

ඔබෙ� ද වාෙ� ෙප*ම සදහටම ->වල Zමට ඉඩ�ෙC. 

34ධා6තය: සාමානG ඇස් ප+&ෂව ය�, දෘෂ්56�ය 78බද ෙද:ස්තර වරෙයP !N� කර� ලබන !]ම# 

ප%&ෂණය& ෙන:ෙවන අතර එම
� ෙබ:ෙහX!ට සැලSය K[ දෘෂ්5ආබාධ මග හැ%මට ඉඩ �ෙC. 

ඔබෙ� ද වාට ප�� කාමරෙ�. සහ ^ඩා 75ෙ�. Hවැර. ෙලස ඉෙග*මට සහ ස/=>ණ සහභා3#වයට ඉතා 

පැහැ"M දෘෂ්5ය& අවශGෙU. එෙම�ම ^ඩා _යාකාරක/වල ෙය.මට පැහැ"M දෘෂ්5ය ඉතා වැදග# වන අතර 

එම
� සමාජabබව සහ අ#ම අcමානය වැE"K< කරගැ*මට උපකාරෙU. 

වැඩසටහන ෙහ7 ළම86ෙ� දෘෂ්:ය #,බඳ වැ; <ස්තර සදහා 
www.EyeSeeEyeLearn.ca | ගාස්[ අය ෙන:කරන (855) 424-3735  

සහභා3#වය ලබාෙදන දෘෂ්56�ය 78බද ෙද:ස්තරව �ෙ� න/ ලස්[ව& \ෙයXජනයට ගැ*මට සැකසා ඇත

!ස්තර සදහා 7!ෙස�න www.EyeSeeEyeLearn.ca 

ඇස් කDනාE සදහා හVJකහව වෙ: Plastic Plus Canada | Modern Optical




