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Thông Báo về Kiểm Tra Thính Giác và Thị Giác với Phụ
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Thị giác và thính giác lành mạnh rất quan trọng đối với sự thành công của con quý vị ở trường. Những khó khăn khi nghe và nhìn mà
không được nhận biết và chữa trị có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy và nghe của con quý vị. Nhìn thấy và nghe rất cần thiết để
học và phát triển các liên hệ xã hội. State of Maryland Education Law 7-404 đòi hỏi các em học sinh phải được khám mắt và tai. Theo
luật này, học sinh mới đến MCPS, bao gồm PreK và Head Start sẽ được khám nghiệm nếu có vấn đề về thính giác hay thị giác. Những
người được luyện khám nghiệm thính giác và thị giác sẽ cung cấp các khám nghiệm ở trường con quý vị.
Quý vị sẽ nhận được một đơn giới thiệu, qua bưu điện Hoa kỳ, để đem đến người cung cấp dịch vụ y tế có ủy quyền nếu con quý vị
không có kết quả tốt sau buổi khám nghiệm. Nếu con quý vị đang được chăm sóc về vấn đề thính giác hoặc thị giác, hoặc nếu quý vị
không muốn con được khám nghiệm ở trường vì có mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo của quý vị, yêu cầu thông báo qua thơ viết cho y
tá của trường.
Nếu con quý vị đeo kính hay kính áp tròng, em nên đeo kính hằng ngày và mang kính khi đi khám nghiệm.
Khám nghiệm mắt tại trường học có thể không phát hiện mọi vấn đề về thị giác. Để tìm hiểu thêm về các vấn đề và triệu chứng về
thị giác có thể có hay các tình trạng sức khỏe mà có thể cần được kiểm tra thêm, hãy truy cập trang mạng của Montgomery County
Government tại liên kết này: https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/PHS/SchoolHealth/HearingVision.html
NHỮNG TRẺ EM CÓ NGUY CƠ VỀ VẤN ĐỀ THỊ GIÁC
Khám nghiệm về thị giác không phải là để thay thế cho một khám mắt toàn diện được thực hiện bởi một bác sĩ đo độ
kính hoặc bác sĩ nhãn khoa. Nhóm có nguy cơ, bao gồm các trẻ em, được National Center for Children's Vision and Eye
Health (Trung tâm Quốc gia về Thị giác của Trẻ em và Sức khỏe Mắt) khuyến khích khám mắt toàn diện bởi một bác sĩ
đo độ mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa.
• Đôi mắt trông không bình thường
• Rối loạn phát triển thần kinh như khiếm thính, bại não, hội chứng Down, rối loạn tự kỷ, chậm nói
• Tình trạng sức khỏe với những ảnh hưởng đã biết về mắt—tiểu đường và thấp khớp
• Cha mẹ hoặc anh chị em có vấn đề về thị giác
• Sinh non dưới 32 tuần
• Cha mẹ/người giám hộ tin rằng con mình có vấn đề về thị giác
VẤN ĐỀ VỀ THỊ GIÁC
• Amblyopia, Chứng giảm thị giác, còn được gọi là mắt lười, là mờ hoặc giảm thị giác mà không thể chữa bằng kính. Mắt
lé, mắt không thẳng hàng hay một mắt tập trung tốt hơn mắt kia có thể gây ra chứng giảm thị giác. Chứng Giảm thị giác
có thể được điều trị.
• Astigmatism loạn thị là mờ mắt xảy ra khi giác mạc (phần trước trong suốt của mắt) có hình dạng không đều. Trẻ bị loạn
thị có thể cần kính/kính áp tròng (contact lenses).
• Viễn thị (hyperopia) xảy ra khi nhãn cầu quá ngắn để tập trung. Hình ảnh của các đồ vật ở gần có thể bị mờ. Hyperopia
có thể được điều chỉnh bằng kính/kính áp tròng.
• Cận thị (myopia) xảy ra khi nhãn cầu quá dài để tập trung. Hình ảnh các đồ vật ở xa xuất hiện mờ. Cận thị có thể được
điều chỉnh bằng kính/kính áp tròng.
• Strabismus là mắt lé hoặc mắt không thẳng hàng với nhau. Nếu không được điều trị, strabismus có thể gây giảm thị
giác.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin gọi cho Điều phối viên DHHS Head Start Health tại 240-777-1645.

