
                     

 یکودکان دبستانبینایی 
Elementary School Age Children and Their Vision 

 این از پس .کند می رشد سالگی ۸ حدود تا کودکان بینایی

 آسانی به آن تصحیح و شود می کامل بینایی حس رشد سن،

 .نیست ممکن

 دارد؟ نیاز دید آزمایش به کودکتان آیا

 .دارد بینایی مشکل که نشود متوجه است ممکن کودک

 ممکن کودک .دهد می رخ ُکندی به کودک بینایی در تغییر

 اگر ویژه به بینند، می او مثل همه آدمها بقیه کند فکر است

 .برسند او تار نظر به دور یاشیا و باشد بین نزدیک

 

از گر شما دارند. اگی ادخانوپیشینه غلب ابینایی ت مشکال

 باید چشم، ستیده هگاد آخواده خانودر مشکل بینایی 

بیناییسنج یا متخصص  توسط یک چشم پزشک)ن کتادکو

او چشم در متوجه مشکلی  گره اویژد، به چشم( معاینه شو

 اید. شده

 

 آسیب به توانند می نشوند، رفع زود اگر مشکالت، برخی

 :بینجامند بینایی به دائمی

 چشماف نحرا (strabismus حالتی )تست که عضالا 

ن ی نشاهشتبااجهت را در چشم دو ر هیک یا ، چشمی

 ند. هدمی

 چشم تنبلی (amblyopia حالتی )ید یک دست که ا

چشم دک ست. مغز کوایگر ضعیفتر دچشم از  چشم

ن یدای دبری چشم قوگیرد و از  ه مییددنارا ضعیف 

دک مغز کون، مام درعدرت صوکند. در  ده میستفاا

ر را تاه و تصویر تیرو چشم سالم را درضح واتصویر 

 کند. د مییجااچشم ضعیف در 

 م آن چیستند؟عالئو بینایی ت مشکال

د خودک کورا در ا هین عالئم یا نشانهاز ار یک هگر ا

یا چشم اده پزشک خانود نزاو را باید ، یددکره دهمشا

 پزشک ببرید:

 تاری دید 

 سردرد 

 دلوآشک ایا رش دار خا، قرمزهای  چشم 

 لوچی یا مالش چشم 

  حداز بیش زدن پلک 

 دشواری در پیدا کردن یا برداشتن اشیای کوچک 

 یا بستن یک چشمن پوشاند 

 گی پلک باالییدفتاا 

 کج کردن یا نگه داشتن سر در حالت غیرعادی 

  یک به چشمدنزر بسیاء در فاصله شیااشتن دانگه 

 لوچ یا منحرف به نظر رسیدن چشم 

 خواندن یا تماشای تلویزیون در فاصله بسیار نزدیک 

 نددور دارید دبه ز ایی که نیارهکام نجاب از اجتناا 

 دشواری در تمرکز یا برقرار کردن رابطه چشمی 

 دشواری در دنبال کردن اشیاء یا افراد 

  تحصیلی یا تمرکز ضعیفوضعیت 

  های فیزیکی در فعالیت تسلطفقدان هماهنگی یا 

م کودچشمی کت مادصری از گیوبه جلم نواتمینه وچگ

 م؟کمک کن

و کنید ی جلوگیرن کادچشمی کوت صدمااز نید اتومیشما 

 ید. دهیش افزرا انها آیمنی چشم ا

 بازی اسباب با بازی در ایمنی رعایت خود کودک به 

 .را بیاموزید

 مانند استفاده از کامپیوتر یا  نزدیک از های فعالیت وقتی

 انجامتلویزیون  تماشای یا های کامپیوتری تبلت، بازی

 خود چشمان به ،آورند می فشار چشم به که دهید می

 پلک حالت بر تواند ها می فعالیت این .بدهید استراحت

 یا قرمز ناراحت، را ها چشم و بگذارد اثر طبیعی زدن

 .کند خشک

 و  دارد یکدست نور که را اتاق از خاص قسمت یک

انجام  برای ، نیست زیاد آن در بازتاب یا درخشش

 باید کودکان .بگیرید نظر در تکالیف مدرسه نوزاد

 در هنگام خواندن، خود به چشمان دادن استراحت برای

 .کنند توقف مرتب

 ء شیان ایدو دوفتن م راه رنگاهید زش دهمون آکادبه کو

 ،مداد، کلید، چترمثل ه برندو تیز ء شیااتیز حمل نکنند. 
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یا واحد بهداشت همگانی محل  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسایت  سی، از وب بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.caسایت  های بهداشتی غیراضطراری، از وب زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 

چوب بستنی، چوب، ماکارونی پخته نشده، نی ، قیچی

ها آسیب  نوشیدنی یا قطعات سیم ممکن است به چشم

  بزند.

  ن را صفحه تلویزیون بیاموزید فاصله خود از کادکوبه

ن را تلویزیوت( قرار دهند. فو ۱۰تا  ۸متر ) ۳قل احد

کاسته ه آن کننده خیرر نواز  ید کهار دهمحلی قردر 

 کنید. ده ستفاامالیم ر نواز یا د شو

ده کننظت محافل سایر وسایو فتابی آعینک ده از ستفاا

 گیرد؟ ورت مینه صوچگ

و ند به چشم اتومیشید رخواز بنفش ناشی وراء شعه ماا

 مچنین به پوست صدمه برساند. ه

 

د. شومیتوصیه ن گساالربزن و کادکوای فتابی برآعینک 

 چشم باید: از محافظت ای فتابی برآعینک 

  رگ بزو منحنی رت بصوح آن ررگ و طلنز بزدارای

 بپوشاند.را باشد که کامالً چشم 

 حت باشدازه و راندا. 

  صد محافظت در 100تا  99برچسب دارایUVA و 

UVB .باشد 

  نداشته باشد. بند یا زنجیر به دلیل خطر نجیر زبند یا

متصل آن به  شوند. اگر بند یا زنجیر خفگی توصیه نمی

د، شته شوداچشم براز سانی آبه باید ، ستان ایزآویا 

 ید. آخطر خفگی پیش میرت ینصواغیر ا در یرز

 

کند،  ده میستفاابی طلنز یا عینک از شما دک گر کوا

 UVشعه ابر ابردر محافظت  قادر به مطمئن شوید که

 هستند. 

 

کنند،  د مییجااچشم سایه رت و صوای ایی که برههکال

ای برب باشند. فتاآبر ابری در محافظ بهترممکن است 

فتابی آشتن عینک اگذاز حتتر ه راکالن پوشیدن کادکو

هنگام بازی در برابر آفتاب کودک باید کاله بپوشد  ست.ا

 تا مانع أفتاب سوختگی یا آسیب به بینایی آنها شد.

 د؟ نگ باشور رکن مودک کن دارد مکاایا آ

ند دارخاصی مشکل ی نگهان ریدن در دکادکواز برخی 

د. شوه میدها مشاهختراز دا بیشتر هپسردر مر این اکه 

 تشخیص در اما ببینند، را رنگها آنها ممکن است بتوانند

ممکن  رنگها برخی داشته باشند. مشکل رنگها برخی

 باشد، دشوار هم از تشخیصشان و آیند نظر به یکی است

 .ارغوانی/بنفش و توسی بین مثل تفاوت

 

، نگها توسط یک چشمپزشکرن یدده دمایش ساآزبا یک 

 این کارد. کرن متحارد این مودک را در اچشم کوان تومی

 در مشکالت کودکتان را کرد خواهد کمک شما به

 شوید. متوجه رنگها ارتباط دارد، به یادگیری مواردی که

 ربیشتت العاب اطکس

 کنید:ن یددیر ی زلینکهااز بیشتر ت العااطکسب ای بر

 HealthLinkBC File#11 شبنفپرتوهای فرا 

 aHealthLinkBC File#53  خردسالن کادکوبینایی 

 

اداره بینایی با ره آزمایش بادربیشتر ت العااطکسب ای بر

 بگیرید.س تماد خومحل زندگی شت عمومی ابهد

 

با د خودر محل زندگی سترسی به یک بیناییسنج ای دبر

-۶۰۴تلفن ره بریتیش کلمبیا به شمان نجمن بیناییسنجاا

 ۲۲۲۶-۳۹۳-۸۸۸-۱ن یگایا شماره را ۷۳۷-۹۹۰۷

سایت از وبیا و بگیرید س تما

https://bc.doctorsofoptometry.ca/ کنید. ن یدد
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