
 
 
Phiếu Quà Tặng VSP® Eyes of Hope® Sight for Students®  
 

Con em quý vị hội đủ điều kiện nhận miễn phí dịch vụ khám mắt và kính mắt nếu 
được kê toa. 
 

Thị lực tốt có thể giúp con em quý vị thành công ở trường. Khả năng nhìn rõ là rất quan trọng trong quá 
trình học tập và thậm chí là khi tham gia các hoạt động thể thao.  
 

Phiếu quà tặng sẽ chi trả cho các hạng mục sau đây miễn phí đối với quý vị: 
• Khám mắt toàn diện 
• Gọng kính thương hiệu Otis & PiperTM trị giá lên đến $115  
• Mắt kính đơn tròng, hai tròng hoặc ba tròng bằng polycarbonate 

 
Trị liệu phục hồi thị lực cũng có thể được bao trả nếu được kê toa. Những cải tiến về mắt kính có thể sẵn 
có và quý vị phải trả thêm chi phí. Vui lòng trao đổi về các tùy chọn này với văn phòng bác sĩ nhãn khoa 
của quý vị.  
 

Hướng Dẫn Sử Dụng Phiếu Quà Tặng Dành Cho Con Em Quý Vị  
1. Tìm một bác sĩ tham gia trong mạng lưới VSP bằng cách gọi điện cho chúng tôi hoặc truy cập trang 

web của chúng tôi. 
• Hãy gọi 800.877.7195. Có sẵn dịch vụ biên phiên thuật. 
• Truy cập vsp.com.  

 Chọn Find A Doctor (Tìm Bác Sĩ).  
 Nhập mã ZIP của quý vị và chọn View Filters (Xem Bộ Lọc) ở phía bên phải.  
 Trong mục Doctor Network (Mạng Lưới Bác Sĩ), chọn Choice (Lựa Chọn). 
 Trong mục Frame Brands (Thương Hiệu Gọng Kính), chọn Otis & Piper. 
 Trong mục Language (Ngôn Ngữ), chọn ưu tiên của quý vị. 

2. Gọi cho bác sĩ trong mạng lưới VSP mà quý vị đã chọn và đặt lịch hẹn. Cho họ biết quý vị có phiếu 
quà tặng VSP Eyes of Hope cho thăm khám mắt, mắt kính và gọng kính Otis & Piper.  

3. Mang theo phiếu quà tặng khi quý vị đến buổi hẹn. 
 
Thông Tin Quan Trọng 

• Quý vị có thể sử dụng một phiếu quà tặng VSP Eyes of Hope cứ mỗi 12 tháng. 
• Phiếu quà tặng phải được sử dụng trước ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của phiếu. 
• Con em quý vị phải nhận dịch vụ khám mắt và kính từ cùng một văn phòng bác sĩ nhãn khoa. 
• Kính bị mất, bị đánh cắp hoặc bị vỡ nhận được thông qua phiếu quà tặng sẽ không được bảo 

hiểm hoặc thay thế. 
 

Quý vị có thắc mắc? 
Vui lòng liên hệ với y tá của nhà trường hoặc nhân viên đã cấp phiếu quà tặng cho quý vị hoặc gọi cho 
VSP theo số 800.877.7195. 
 
 
 
Không được phép mua bán lại phiếu quà tặng và phiếu không có giá trị quy đổi sang tiền mặt.  
 
©2019 Vision Service Plan. Bảo lưu toàn quyền.  
VSP, VSP Global và Eyes of Hope là các thương hiệu đã đăng ký và Otis & Piper là thương hiệu của Vision Service Plan. Tất cả các 
nhãn hiệu khác là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. 


