
 :اختبارات فحص البصر
 

 هي الشكل الذي تبدو عليه العينين بمجرد الفحص البصري المالحظة
 لم ينجح □                                       اجتاز بنجاح  □
 

لقد تم فحص ابنك باستخدام جدول على بعد . هي حدة البصر في كل عين حدة البصر
  .VIP 5 foot crowded Lea Chart أقدام  ٥

 
 لم ينجح □                  اجتاز بنجاح  □    : العين اليمنى

 
  .لم ينجح □                   اجتاز بنجاح  □   : العين اليسرى

 
 

. والذي يحدد اذا كانت عيني طفلك تعمل بصورة جيدة سويا Stereo Smileاختبار 
  .الثنائية ؤيةالروهذا يسمى 

  ينجحلم  □             اجتاز بنجاح  □
 
 

 
 :نتائج فحص البصر

  
اختبار النظر وال يوجد شىء اخر يتعين القيام به في الوقت  بنجاحطفلك  جتازلقد ا □

عند تذكر، فحص النظر مصمم للكشف عن معظم مشاكل النظر الشائعة (. الحالي
هذا الفحص ال . األطفال الصغار ولكنه ال يكشف عن كل مشاكل النظر او األمراض

اذا . فحص العين الشامل الذي يقوم به طبيب العيون او اختصاصي العيونيحل محل 
  ).أخصائي عيون نكان مازال لديك أسئلة او استفسارات، برجاء طلب مشورة م

 

 
يجب  راجع الصفحة التالية لمعرفة الخطوات التي . (طفلك فحص العيون لم يجتاز □

 .)عليك اتخاذها لمساعدة طفلك
 
 

  :التالي للسبب اجراء فحص العيونطفلك  يستطعلم  □
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 :ولي االمر/عزيزنا الوالد

 
 األكث�ر عرض�ةفحص النظ�ر يس�تخدم الكتش�اف األطف�ال . طفلتك على فحص النظر/لقد حصل طفلك

ال�ذي يق�وم ب�ه طبي�ب فحص النظر ال يحل محل فحص العينين التام . الحتمال وجود مشاكل بالعينين
  .العيون او اختصاصي العيون

 
األطفال الص�غار ال�ذين يع�انون م�ن مش�اكل ف�ي النظ�ر ال يعلم�ون ان الطريق�ة الت�ي ي�رون به�ا الع�الم 

مش��اكل النظ��ر عن��د  ،ب��دون الكش��ف المبك��ر والع��الج! ليس��ت ه��ي الطريق��ة الت��ي يج��ب ان يرونه��ا به��ا
  .للنظر وصعوبات في التعلمدي الى فقدان دائم ؤاألطفال ممكن ان ت

 
متابعة وأخذ موعد لطفل�ك البنجاح فحص النظر اليوم، فمن المهم ان تقوم ب اجتازطفلك قد  لم يكناذا 

 :الخطوات التي يجب اتباعها. لعمل اختبار نظر كامل
 

لطفل�ك م�ع طبي�ب عي�ون او أخص�ائي عي�ون ف�ي منطقت�ك  قم بأخذ موعد لعمل فح�ص للع�ين. ۱
 ةالتالي�� الفق�رةكن�ت تري�د المس�اعدة ف�ي إيج��اد طبي�ب للعي�ون، برج�اء مراجع�ة اذا . المحيط�ة

 ٦-۳يمك�ن ان يس�تغرق ه�ذا م�ن  ،للحصول على موع�د". إيجاد طبيب للعيون بالقرب منك"
  .وهذا مقبول ،أسابيع

 
ق�م بأخ�ذ  .د حيث ان اعادة الجدولة مرة اخرى ستأخذ وقت طويل أيضاً ال تتخلف عن الموع. ۲

برجاء العل�م أيض�اً ان الموع�د االول . لفحص العينين وقم بإعطائها لطبيبك الورقة معكهذه 
يمكنك إحضار كت�ب وألع�اب والت�ي يمك�ن ان . ساعتين يستغرقفي بعض األحيان يمكن ان 

  .تبقي أطفالك منشغلين
 

ه��ذه . اطل��ب م��ن طبي��ب العي��ون القي��ام بم��لء ظه��ر ه��ذا النم��وذج و إرجاعه��ا ال��ى المدرس��ة. ۳
دع�م طفل�ك المدرسين بالمدرسة وال�ذين س�يقومون ب�دعمك /لمعلومات ستكون هامة للعاملينا

خطة العالج لتقوم /أيضاً، قم بطلب نسخة من نتائج الفحص. اذا تم وصف المزيد من العالج
  .باالحتفاظ بها لنفسك

 
 :قم بإيجاد طبيب عيون بالقرب منك

ت�أمين /ك، ق�م باالتص�ال اوال بش�ركة الت�أمين الص�حياذا لم يك�ن ل�ديك بالفع�ل أخص�ائي عي�ون ألس�رت
يمكنك أيضاً إيجاد واحد في المنطقة المحيطة بك عن طريق االتصال بمؤسسات . العيون الخاصة بك

                 :الدولة التالية او بالبحث في خدمات الميديكيد في أوهايو
 

 Ohio Ophthalmological Society)٦۱٤،-٥۲۷-٦۷۹۹ :)مجتمع طب العيون في أوهايو  
www.ohioeye.org 

www.ooa.org ٤۹۳۹-۹۹۹- ،۸۰۰  )الجمعية البصرية بأوهايو(:  Ohio Optometric Association 

Ohio Medicaid Services )۸۰۰،-۳۲٤-۸٦۸۰ :)ايوخدمات الميديكيد بأوه 
aspx.SearchProvider/com.ohiomh://http 

 



 سجل الفحص
 

 العزيز أخصائي رعاية العيون،
 

 (Prevent Blindness)   من قبل مؤسسة منع العمىشخص مرخص  بواسطةلقد تم فحص هذا الطفل 
برجاء مساعدتنا لتقييم هذا البرنامج وذلك باستكمال وإعادة هذا النموذج لنا عن طريق . لفحص العين

رق��م . ك��ل نت��ائج االختب��ارات س��رية ولالس��تخدام االحص��ائي فق��ط. الف��اكس عل��ى ال��رقم المس��جل أدن��اه
 _________: الفاكس

 
  تم التشخيص سابقا □            مريض جديد  □    __ _______________: تاريخ الفحص

 
 _________________________________________________اسم الطفل 

 
 ________________________________________________اسم الطبيب 

 
                              خطأ كاسر للضوء □   :التشخيص

   )Myopia( قصر البصر □    النظر طبيعي  □
 )Hyperopia(مد البصر  □    (Amblyopia) الغمش □
 )Astigmatism() إنحراف النظر(اإلستجماتيزم  □    Strabismus)( الحول □

 _________________________________________________اخرى 
 
 

 _____الساعات في اليوم # : تغطية العين□      : العالج
  : اعادة الفحص □   طبية تم وصف نظارات □
 شهور ٦ □   امها باستمراراستخد □ 
  شهر ۱۲ □   فقطالقريبة للمسافات  □ 

 _____________________اخرى □   فقط سافات البعيدة للم □
                                                 __________________________ 

 :موافقة ولي االمر لإلفصاح عن البيانات
 ان يقوم باإلفصاح عن نتيجة الفحص الخاصة____ ______________انا اسمح للطبيب 

  ).اسم المدرسة(______________________  طفلي لب
 
 

: االسم
_______________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________: التوقيع

 
 ______________________________: التاريخ

 

 :نتيجة فحص النظر الخاصة ب
 

___________________________ 
 اسم الطفل

 
___________________________ 

 تاريخ الفحص
                                

__________________________ 
 مكان الفحص

   
 

 :التدريب على فحص النظر لمرحلة الروضة تقدمه
 

 
 

 

او زورونا  ۱-۸۰۰-۳۰۱-۲۰۲۰برجاء االتصال على رقم  للمزيد من المعلومات 
 www.pbohio.org بنا الخاص الموقع على

 
مزيد من المعلومات عن صحة العين لل WiseAboutEyes.org الموقع بزيارة قم

 .والسالمة لألطفال
 

 
التدريب على فحص النظر والنشرة تم تمويلهم بواسطة مساعدة من وزارة 

مكتب صحة االم  ،Ohio Department of Health أوهايو الصحة في
  خدمات ،Bureau of Maternal and Child Health والطفل

Save Our Sight. 
 

 
 

 ٥/۱۹/۲۰۱٥تمت مراجعته  VIPنموذج 


