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• Chúng tôi giới thiệu bệnh nhân đến tham vấn các bác sĩ có liên kết 
với hiệp hội để  KIỂM TRA THỊ LỰC KÉM trong đó bác sĩ sẽ trao 
đổi với bệnh nhân về độ phóng đại hình ảnh và việc suy giảm thị 
lực ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hàng ngày. Phần lớn 
các chương trình bảo hiểm đều được chấp nhận.   
 

• CHUYÊN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU MẮT tại cơ sở của chúng tôi 
hướng dẫn các chiến lược để sống với tật khiếm thị hoặc suy giảm 
thị giác. Họ chú trọng vào các kỹ năng đọc, viết, bảo đảm an toàn 
khi sinh hoạt ở nhà, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và hoạt động 
thường nhật.     
 

• CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ TIẾP CẬN hướng dẫn về các giải 
pháp phần mềm và thiết bị chẳng hạn như  iPads, CCTVs, JAWS, 
và nhiều trang thiết bị khác.   
 

• CÁC NHÓM HỖ TRỢ NGƯỜI ĐỒNG CẢNH NGỘ giúp những 
người lớn tuổi bị suy giảm thị lực san sẻ các khó khăn thách thức 
và học hỏi từ người khác. 
 

• CỐ VẤN THÍCH ỨNG VỚI TÌNH TRẠNG SUY GIẢM THỊ LỰC 
được cung cấp thông qua nhân viên công tác xã hội hoặc người 
đồng cảnh ngộ để giúp bớt lo âu, trầm cảm, bực bội, hoặc buồn bã 
liên quan đến việc suy giảm thị lực. 
 

• TÌNH NGUYỆN VIÊN KÈM CẶP 1:1 giúp rèn luyện kỹ năng đọc, 
viết, mua sắm, sử dụng công nghệ, vui chơi và tập thể dục. Các 
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tình nguyện viên đều được kiểm tra sàng lọc, bao gồm kiểm tra    
lý lịch và đã trải qua huấn luyện. Dịch vụ vận chuyển có người hộ 
tống được cung cấp tại Central Mass.         


