THỊ LỰC VÀ HỌC TẬP
TẠO MỐI QUAN HỆ
Nhiều trẻ em, thậm chí cả trẻ
nhỏ, có vấn đề về thị giác.
Làm cách nào để biết con tôi có gặp khó khăn khi nhìn thấy?

Trước khi vào mẫu giáo, và hàng năm sau đó, con quý vị sẽ có
kiểm tra thị lực tại trường hoặc văn phòng bác sĩ nhi khoa.
NẾU CON QUÝ VỊ KHÔNG ĐỦ THỊ LỰC KHÔNG CHẬM TRỄ.
Mang con của bạn đến bác sĩ mắt để khám mắt đầy đủ ngay.

Nếu con tôi không qua kì kiểm tra thị lực, và / hoặc tôi nghĩ
rằng con tôi gặp khó khăn khi nhìn, tôi nên làm gì?
Làm hẹn với bác sĩ mắt ngày hôm nay. Đừng đợi. Nếu con bạn
gặp vấn đề về thị lực, nó sẽ không tự biến mất. Một vấn đề về thị lực
không được điều trị có thể làm cho con bạn khó học đọc, làm bài tập ở
trường, hoặc thích chơi, thể thao và các hoạt động khác.

Tôi không có bác sĩ mắt, tôi nên gọi cho ai?
•

Hãy hỏi y tá trường học, bác sĩ nhi khoa hoặc trung tâm y tế địa
phương để lấy tên bác sĩ mắt chăm sóc trẻ nhỏ và chấp nhận bảo
hiểm sức khoẻ của con bạn.

•

Đối với liên hệ trực tuyến của bác sĩ mắt truy cập:				
https://www.maoptometry.org/find-a-doctor.html
http://mseps.org/referral-directory-by-area-2/

•

Các bác sĩ mắt Massachusetts chấp nhận Masshealth và điều
trị trẻ em dưới 5 tuổi:
https://childrensvision.preventblindness.org/cvma-resources

Bảo hiểm sức khoẻ của con tôi có phải trả tiền khám mắt và
kính mắt cho con tôi không?
Nhiều BẢO HIỂM Y TẾ MASSHEALTH sẽ trả tiền khám mắt và
kính mắt của trẻ, và thay kính mắt nếu con quý vị làm gãy hoặc bị mất.
Nhiều bảo hiểm tư nhân sẽ trả cho chăm sóc mắt cho trẻ em.

Tôi nên làm gì nếu kế hoạch bảo hiểm của con tôi không phải
trả tiền cho một kỳ thi mắt và / hoặc kính đeo mắt?
Liên Hệ Priscilla Kelangi, Prevent Blindness Northeast Region
pkelangi@preventblindness.org

Tôi nên làm gì nếu kế hoạch bảo hiểm của tôi không phải trả
tiền cho kiểm tra mắt và / hoặc kính đeo mắt?
www.childrensvisionmassachusetts.org
www.preventblindness.org

