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இந்தச் சலுகை பிறப்பு முதல் இரண்டு
வயதுக்கு உட்பட்ட கண் பார்வை குறைபாடு
உள்ள அல்லது அசாதாரணமான கண்
பார்வை உடைய குழந்தைகளைக் க�ொண்ட
குடும்பத்திற்கானது.
ஒரு பெற்றோராக நீங்கள் பாதுகாப்பற்ற உணர்வினைக் க�ொண்டுள்ளீர்கள், ஏனெனில்

		 • குழந்தையின் சுயதிறன் மற்றும் தன்னிச்சையான
		செயல்பாட்டை அதிகப்படுத்துதல்
		 • சமூக சூழலில் குழந்தையின் ஒருங்கிணைப்பை
		 எளிதாக்குதல்
எங்கள் சலுகை
நாங்கள் குழந்தை மற்றும் அதன் பெற்றோர்களுக்கு தகவலளிக்கிற�ோம், ஆல�ோசனை வழங்குகி-

		 • உங்கள் குழந்தைக்கு பார்வை குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது

ற�ோம் மற்றும் உடன் செல்கிற�ோம் மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சி, கல்வி மற்றும் பயிற்சி த�ொடர்பான

		 •	கண்ணாடியின் பயன்பாட்டிற்குப் பின்னும், உங்கள் குழந்தை, சரியாக பார்க்க முடிவதாகத்

கேள்விகளுக்கு நபர்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்கிற�ோம்.

			தெரியவில்லை
		 • உங்கள் குழந்தை உண்மையில் நன்றாக வளர்ந்திருக்கிறது, ஆனால் காட்சிப் பயிற்சிகளின்

விளக்கம்

		ப�ோது மிகவும் சிரமப்படுகிறது, கஷ்டப்பட்டு சமாளிக்கிறது, விரைவில் கைவிட்டு விடுகிறது

நாங்கள் கண்பார்வை மற்றும் கண் பார்வை வளர்ச்சி பற்றிய சுருக்கமான விளக்கங்களை பார்வை

		 • உங்கள் குழந்தை காட்சிப் பயிற்சியின் ப�ோது விரைவில் ச�ோர்வு அடைகிறது

குறைபாட்டு செய்முறை ஆய்வுகள் மூலம் அளிப்போம். மேலும் உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டும�ொத்த வளர்ச்சி நிலையை விளையாட்டாகவும், முக்கியமாக அவர்களின் கண்பார்வை, பலம் மற்றும்

ஒரு பெற்றோராக உங்கள் குழந்தையின் கண் பார்வையில் உங்களுக்குச் சந்தேகங்கள்

வாழ்க்கை நிலை ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் க�ொண்டும் பதிவு செய்வோம்.

இருக்கின்றன, ஏனெனில் நீங்கள் பின்வருவனவற்றை
கண்காணித்து வருகிறீர்கள், உங்கள் சிசு

ஆல�ோசனை மற்றும் த�ொடர் உதவி
குழந்தைகளின் அன்றாட வாழ்க்கையில் எழும் கேள்விகளுக்கும் கவலைகளுக்கும் உங்களுடன்

		 • ஆறு வாரங்களில் புன்னகைக்கவில்லை

சேர்ந்து தீர்வுகளைத் தேடுவ�ோம். கண்பார்வை வளர்ச்சி மற்றும் அதற்கு உகந்த பயன்பாட்டை தினசரி

		 •	கண் த�ொடர்பு க�ொள்ளவில்லை

வாழ்க்கையில் விளையாட்டாக ஊக்குவிக்கவும் ஆதரிக்கவும் முடியும் என்பதை உங்களுக்குக் கா-

		 • ப�ொருட்களை கடந்து சென்றுவிட்டது

ண்பிப்போம். பிற உணர்வுகளை எப்படி இழப்பீட்டு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தலாம் என்பதை நாங்கள்

		 • ஒரு நகரும் முகம் அல்லது நகரும் ப�ொருளைக் கண்காணி-

உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவ�ோம். ந�ோக்குநிலை, இயக்கம் மற்றும் நடைமுறை வாழ்க்கை திறன்கள்

க்கவில்லை

ப�ோன்றவை கூடுதல் மைய புள்ளிகள் ஆகும். இதைத்தவிர உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டும�ொத்த
வளர்ச்சியில் பார்வை குறைபாடு அடிப்படையிலான உதவிகளுக்கு நாங்கள் உங்களுடன் இருப்போ-

அல்லது உங்கள் குழந்தை

ம். பிரத்தியேக ஒளி வடிவமைப்பு அல்லது உதவி சாதனம் இவற்றின் அவசியத்தை உங்களுக்கு
நாங்கள் விளக்குவ�ோம்.

		 • ப�ொருள்கள் மற்றும் புத்தகங்களை கண்களுக்கு மிகவும் அருகில் வைத்துக்கொள்கிறது
		 •	படங்கள் க�ொண்ட புத்தகங்களை பெரிதும் கவனிக்காமல் விரைவாக

ஒத்துழைப்பு

		பக்கங்களைத் திருப்புகிறது

பெற்றோருடனான கலந்துரையாடலுடன், நாங்கள் மற்ற நிபுணர்களுடன் ஒன்றாக இணைந்து வேலை

		 • புள்ளிகளை இணைப்பதற்கும், ஒரு க�ோட்டின் மேல் கத்திரிப்பதற்கும்,

செய்வோம்.

		 மணிகளை க�ோர்ப்பதற்கும் சிரமப்படுகிறது
		 • எதையாவது துல்லியமாகப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் தலையைச் சாய்த்துக் க�ொள்கிறது

தடுப்பு
பார்வை வளர்ச்சியின் மிகப்பெரிய கட்டம் வாழ்க்கையின் முதல் மாதங்களில் இருந்து இரண்டு

நாங்கள் எதை சாதிக்க விரும்புகிற�ோம்?

வயதுவரை ஏற்படும். எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு குழந்தையை பதிவு செய்கிறீர்கள�ோ அவ்வளவு திறம்பட

		 • குழந்தையின் திறமைகளில் பெற்றோர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துதல்

அவரது வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை உணர முடியும். வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வாழும் நிலைமைகளை

		 • குழந்தையின் பார்வை மற்றும் பார்வை வளர்ச்சியை

உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் பெற்றோருக்கு ஆதரவு தருகிற�ோம்.

			 முடிந்தவரை உகந்த விதத்தில் ஊக்குவிப்பதற்கும் ஆதரவு அளிப்பதற்கும் வேண்டிய
		 அறிவை பெற்றோர்களுக்குக் கற்பித்தல்

எங்கள் செயல்பாட்டு முறை

		 • குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றோர்கள் அறிவார்கள்.

நாங்கள் குழந்தையுடன் அவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்வோம். மனம் ஒத்த ஒப்புதல் பேரில் நியமன-

		 • பெற்றோர்களின் பிள்ளை வளர்ப்புத் திறன்களை வலுப்படுத்துதல்

ங்கள் திட்டமிடப்படுகின்றன.

