
Nếu quý vị bị bệnh tiểu đường, 
một cuộc kiểm tra mắt đơn giản 

có thể giúp quý vị bảo vệ thị lực.
Để lên lịch kiểm tra mắt, hãy gọi cho bác 

sĩ nhãn khoa ngay hôm nay.

Tên Bác Sĩ:

Ngày Khám Mắt:

Kiểm tra mắt do tiểu đường và quý vị có thể nhận được Thẻ Quà 
Tặng Mục Tiêu (Target Gift Card) $15*!
Mắc bệnh tiểu đường khiến quý vị có nguy cơ bị mù cao hơn, ngay cả khi thị lực của quý vị dường như rất tốt. 
Chỉ cần một cuộc kiểm tra mắt do bác sĩ nhãn khoa thực hiện là có thể tìm ra những thay đổi đối với mắt của 
quý vị mà có khả năng dẫn tới mù lòa. Việc sớm tìm ra những thay đổi này có thể giúp phòng tránh mù lòa. 

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thẻ Quà Tặng Mục Tiêu $15 nếu:
•   Quý vị kiểm tra mắt do tiểu đường trong năm nay (Từ ngày 1 tháng Một, 2016 đến ngày 

31 tháng Mười Hai, 2016) hoặc
•   Quý vị đã kiểm tra mắt do tiểu đường năm ngoái (Từ ngày 1 tháng Một, 2015 đến ngày 31 

tháng Mười Hai, 2015) cho thấy quý vị có các dấu hiệu của bệnh mắt do tiểu đường. 
Sau đây là cách để nhận thẻ quà tặng:
• Gọi cho bác sĩ nhãn khoa và yêu cầu bản sao kết quả kiểm tra mắt của quý vị. Hiện giờ là thời điểm phù 

hợp để yêu cầu bác sĩ nếu quý vị đã đến lúc cần kiểm tra mắt và lên lịch cuộc hẹn khám tiếp theo! 
• Hoàn thành biểu mẫu bên dưới và gửi qua thư hoặc fax biểu mẫu đó cho chúng tôi cùng 

bản sao kết quả kiểm tra mắt trước ngày 31 tháng Một, 2017.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp lên lịch cuộc hẹn khám, vui lòng gọi cho Dịch 
Vụ Hội Viên theo số 1-800-260-2055.

* Thẻ quà tặng mục tiêu không được sử dụng 
   để mua thuốc lá, rượu hoặc súng ống.


