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ي المدرسة
 
 إحالة فحص اإلبصار ف

 

     والد )والدي(/وصي  إىل:     التاري    خ: 

شير نتائج فحص اإلبصار المدرجة أدناه إىل نتائج طلفك: 
ُ
 ت

ا لما يقتضيه قانون الوالية. ويتم إجراء 
ً
ي المدارس وفق

 
ي إجراء فحص اإلبصار ف

ي المدرسة. يتم بشكل روتين 
 
تم فحص اإلبصار لطلفك ف

ي اإلبصار ي
 
ي المدارس لتحديد ما إذا كان طفلك لديه مشكلة ف

 
عيق التعلم. فحص اإلبصار ف

ُ
 مكن أن ت

 

 الرؤية  العير  اليرسى  العير  اليمن   اختبار الفحص

 درجة وضوح الرؤية 

 مسافة من
 اجتياز

عدم 

 اجتياز
 عدم اجتياز اجتياز

من  األشياء رؤية عىل القدرة

 مسافة بعيدة

جهاز فحص 

 SureSightاإلبصار 
 اجتياز

عدم 

 اجتياز
 عدم اجتياز اجتياز

من  األشياء رؤية عىل القدرة

 مسافة بعيدة

 Retinomoaxجهاز 

Autorefractor 
 اجتياز

عدم 

 اجتياز
 عدم اجتياز اجتياز

من  األشياء رؤية عىل القدرة

 مسافة بعيدة

 اجتياز عدم اجتياز العينير   كلتا رؤية تجسيمية
ي 
طفلك مدى جودة عمل عين 

 مًعا

درجة وضوح الرؤية 
 من مسافة قريبة

 *اختبار اختياري

 اجتياز عدم اجتياز العينير   كلتا
 من األشياء رؤية عىل القدرة

 قرب

 تعذر الفحص: مالحظات

 النتائج

ي فعله حنى اآلن. فحص طفلك اجتاز 
ء آخر ينبغ  ي

 كشف عىل يعمل ال اإلبصار فحص )تذكر أن، اإلبصار وليس هناك ش 

     إجراء  محل الفحص ال يحل األمراض.  أو المشكالت كل

ي طب عيون.  أو طبيب عيون  طريق عن للعير   شامل اختبار
ج   أسئلة أو لديك يزال ال كان إذا أخصائ  ُ

  النصيحة طلب مخاوف، فير

ي  من
 .( عيون رعاية  أخصائ 

ي تحتاج إىل متابعتها لمساعدة طفلك(. إذا لم تتم تلبية معايير رؤية األلوان، طفلك  لم يجيى  
 فحص اإلبصار )راجع أدناه الخطوات النى

 فسيتم إرفاق خطاب رؤية األلوان. 

 نموذج اإلحالة

ي طب ع
ي رعاية العيون معك. من المهم أن يقوم طبيب عيون أو أخصائ 

يون باستكمال تقرير ُيرج  أخذ نموذج اإلحالة هذا، وتقرير أخصائ 

ي مصلحة تعلم طفلك. 
 
ي المدرسة لتصب ف

 
باع التوصيات ف

ّ
ي العيون والذي تتم إعادته إىل المدرسة. وبعدها، يمكن ات

 أخصائ 

 العثور عىل طبيب عيون بالقرب منك: 

ي رعاية عيون، والدفع للفحص و/أو النظارات )إذا كانت 
ي تحديد مكان أخصائ 

 
 موصوفة( أو كانت لديك أسئلة إذا كنت تحتاج إىل مساعدة ف

. إذا كان الطفل يتلقى بالفعل ي ج  االتصال ئ  ُ
 عن فحص إبصار الطفل، فير

،  عىل طبية رعاية ي
ج   يد مهن  ُ

ي  تقرير استكمال فير
ي طب وجراحة العيون  طبيب العيون   عن طريق (I )النموذج  العير   أخصائ 

أو أخصائ 
 المدرسة.  وإعادته إىل

 

ي  اتصال( الفحص )مسؤول 
وئ  يد اإللكيى  الهاتف/الفاكس/الي 

2  
 


