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السيد(ة) الوالد(ة) /ولي(ة) األمر،
هل تعلم أن  %25من األطفال يخفقون في اختبارات فحص النظر؟ هؤالء التالميذ عادة ما يحتاجون إلى نظارة طبية للقراءة أو لرؤية السبورة.
يمكن لطفلكم الحصول على فحص مجاني ونظارة طبية ،إذا دعت الحاجة ،من خالل برنامج يتم برعاية إدارة الصحة البدنية والصحة العقلية،
وإدارة التعليم ،ومؤسسة ( )Warby Parker Eyewearللبصريات.
سوف تخبرك مدرسة طفلك مقدما ً بموعد إجراء الفحص لطفلك .نرجو التأكد من تواجد طفلك في التاريخ المحدد لتلقي هذه الخدمة حيث أن
مواردنا المالية تسمح فقط بإجراء زيارة واحدة لكل مدرسة في كل عام دراسي.
سوف يتم اختبار بصر طفلك لقرب النطر (القراءة من كتاب) وبُعد النظر (قراءة السبورة) باستخدام لوحة حروف أو رموز .لن يتم وضع أي
قطرات أو أدوات في عيني طفلكم.
األطفال الذين ال يستطيعون رؤية الحروف أو الرموز سوف يتم فحصهم بواسطة طبيب في نفس اليوم .إذا قام الطبيب بوصف نظارة طبية
فسوف نساعد طفلك في اختيار اإلطار .سوف يتسلم طفلك النظارة ومعها إرشادات حول ارتدائها بعد أسبوعين تقريباً.

إذا كنت ال ترغب في أن يتلقى طفلك هذه الخدمات من برنامج فحص النظر ،نرجو تعبئة القسم أدناه وإعادة هذه االستمارة إلى مدرسة
طفلك.
إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا البرنامج ،نرجو االتصال بالسيدة ،Paula Johnson /مديرة قسم البصريات ،على رقم الهاتف
 ،718-310-2835أو السيدة ،Marcia Rodriguez /مشرفة وحدة المتابعة ،على رقم الهاتف ( 718-310-2875متحدثة باإلسبانية).
مع خالص االحترام والتقدير،
Thomas Phelan
مدير برامج البصريات بالصحة المدرسية

نرجو تعبئة القسيمة التالية إذا كنت ال ترغب في فحص طفلك
أقر أنا ___________________ (اسم الوالد(ة)) بعدم رغبتي في تلقي طفلي لهذه الخدمات من برنامج النظر التابع إلدارة الصحة البدنية
والصحة العقلية (.)DOHMH
اسم الطفل(ة)______________________________________________________________ :
اسم الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر_____________________________________________________ :
توقيع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر__________________________________________________ :
التاريخ ________________ :رقم الهاتف خالل النهار_______________________ :
المدرسة__________________ :

If you DO NOT want your child to receive a free eye exam, please sign and return to Cindy Lomonaco by Wednesday, March 28, 2018.
Please feel free to contact me with any questions, phone 718-863-1993 ext. 1022 or email, clomonaco@uft.org.
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