உங்கள் குழந்தையால்

எவ்வளவு நன்றாகக் காண முடியும்?
அன்புள்ள ஜூனியர் மழதையர் பள்ளிக் குழந்தையின் பபற்றறாருக்கு,

இலவசமான குழந்தைப்பருவச் சுகாைார விழிப்புணர்வு ைிட்டமான Eye See…Eye Learn® ைிட்டத்ைின் மூைம்
உங்களுதைய மழதையர் பள்ளி மாணவதை ஒரு விரிவான கண் பரிறொைதன பெய்துபகாள்ளச்
பெய்யுமாறு நீ ங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள்.

உங்கள் �ழந்ைத 2015-இல் �றந்ை◌��ந்ை◌◌ால், அவன் /அவள் ஒ�
பங் �கற்க �ன்ற பார்தவத்ை◌�றன் �சாை◌தன ம�த்�வரிடம் �ரிவானக் க
ண
் பரி�சாை◌தனச்
�சய்� �காள் ை வற் �
த் ை◌�ை◌� �ப�க�றான் /�ப�க�றாள் . க
ண
் பரி�சாை◌ தனக்கான �சல�
உங்க� தடய �ழந்ைத�ன் �காை◌◌ார அட்தடதயக் �க
ா
ண
் �ஈ��சய்யப்ப� ம் . உங்கள் �ழந்ைதக்�
�க்�க் க
ண
் ண
ா
� பரிந்�தரக்கப்பட்டால் , அவன் /அவள் Eye See…Eye Learn®
ை◌�ட்டத்ை◌�ன் �லம் ஜூதல 1, 2019 �ை◌ல் ஜூன் 30, 2020 வதர ஒ�
பங் �கற்க �ன்ற பார்தவத்ை◌�றன் �சாை◌தன ம�த்�வரிடம��ந்� ஒ� இலவச �க்�க் கண் ணா�தயப்
�ப�ைவற்�த் ை◌�ை◌� �ப�வான் /�ப�வாள் .
உண்தம: 4 குழந்தைகளில் 1 குழந்தைக்கு கண்பார்தவப் பிரச்சதன உள்ளது. ஆனால் சபரும்பாலும்
குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் சசல்லத் துவங்குவைற்கு முன்னர் கண் பரிகசாைதனதயச் சசய்து

சகாள்வைில்தல. கமாசமான கண்பார்தவக் குதறபாட்தடக் சகாண்டிருக்கும் குழந்தைகள் ைங்களுதடய
பணியின் மீ து கவனம் சசலுத்துவைில் சிரமத்தைக் சகாண்டிருப்பார்கள். கமலும் அவர்கள் கற்றல்

அல்லது நடத்தைப் பிரச்சதனகதளக் சகாண்டிருப்பைாக ைவறாகப் புரிந்து சகாள்ளப்படுவார்கள்.

உண்தம: இளம் பிள்தளகளுக்கு வழக்கமான கண் பார்தவ எவ்வாறு இருக்கும் என்பது சைரியாது.
கமலும் அது குறித்து அவர்கள் ைங்களுதடய சபற்கறார்களிடம் எப்சபாழுைாவது சைரிவிப்பார்கள். சிலர்
பிரச்சதனதயக் சகாண்டிருப்பைற்கான எந்ைவிை அறிகுறிதயயும் ஒருகபாதும் காண்பிக்க மாட்டார்கள்.

உண்தம: சில கண்பார்தவ சைாடர்பான பிரச்சதனகதள 7 வயைிற்கு முன்னர் கண்டறிந்து
குணப்படுத்ைவில்தல என்றால், அது உங்கள் குழந்தையின் கண்பார்தவதய நிரந்ைரமாக மங்கச் சசய்து

விடலாம்.

உண்தம: பார்தவத் ைகுைி சரிபார்த்ைல் என்பது ஒரு பார்தவத்ைிறன் கசாைதன மருத்துவரால்
வழங்கப்படும் ஒரு விரிவான கண் பரிகசாைதன அல்ல மற்றும் அது சபரும்பாலும் குறிப்பிட்ட
பார்தவத்ைிறன் பிரச்சதனகதளத் ைவறவிட்டு விடலாம்.

உங்களுதடய குழந்தை முதறயாகக் கல்வி கற்பைற்கும் வகுப்பதற மற்றும் தமைானத்ைில்
முழுவதுமாகப் பங்ககற்பைற்கு சிறந்ை பார்தவத் ைிறன் அவசியமாகும். விதளயாட்டு நடவடிக்தககளில்

ஈடுபடுவைற்கு சிறந்ை கண்பார்தவ மிகவும் அவசியமாகும். கமலும் அது அவர்கதள சமூகத்ைில் கலந்து
பழகுவைற்கும் சுய மைிப்தபக் சகாண்டிருப்பைற்கும் உைவிட முடியும்.
இத்ைிட்ைம் அல்ைது குழந்தைகளின் கண்பார்தவ குறித்ை றமலும் அைிகத் ைகவல்களுக்குப்
பார்தவயிைவும்

www.EyeSeeEyeLearn.ca | கட்டணமில்லா சைாதலகபசி (855) 424-3735

பங்ககற்கின்ற கண் மருத்துவர்களின் பட்டியல் ஒன்றும் கிதடக்கப் சபறுகிறது
ைகவல்களுக்குப் பார்தவயிடவும்: www.EyeSeeEyeLearn.ca
மூக்குக்கண்ணாடிகளுக்கான பங்குைாரர்கள்: Plastic
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