
 
 

Hindi maaaring muling ibenta ang mga gift certificate ng VSP Eyes of Hope at walang katumbas na halaga sa pera ang mga ito. 
 
©2022 Vison Service Plan. Nakalaan ang lahat ng karapatan.  Klasipikasyon: Pampubliko 
Ang VSP at Eyes of Hope ay mga rehistradong tatak-pangkalakal, at ang VSP Vision at Otis & Piper ay mga tatak-pangkalakal ng 
Vision Service Plan. Ang Altair at Kilter ay mga rehistradong tatak-pangkalakal ng Altair Eyewear, Inc. Ang Flexon, Marchon, at 
Lenton and Rusby ay mga rehistradong tatak-pangkalakal, at ang Marchon NYC ay tatak-pangkalakal ng Marchon Eyewear, Inc. 

 
 

Librang Pangangalaga sa Paningin para sa Iyong Mag-aaral 
 
Kwalipikado ang iyong anak na makatanggap ng libreng pagsusuri sa mata at, kung inireseta, 
mga salamin sa mata sa pamamagitan ng gift certificate ng VSP Vision™ Eyes of Hope®. 
 
Makakatulong ang maayos na paningin upang magtagumpay ang iyong anak sa paaralan at iba 
pang mga aktibidad. Makakatulong din ang mga regular na pagsusuri sa mata upang 
mapanatiling malusog ang iyong anak.  
 
Sasaklawin ng gift certificate ng VSP Eyes of Hope ang sumusunod nang wala kang babayaran: 

 Komprehensibong pagsusuri sa mata 
 Frame mula sa Marchon® or Altair® na tatak ng salamin sa mata * na hanggang sa $150 

na allowance para sa retail na frame 
 Single-vision (sumasaklaw sa buong lens), lined bifocal (may dalawang partikular na 

bahagi), o lined trifocal (may tatlong partikular na bahagi) na mga inireresetang lens na 
gawa sa polycarbonate 

 
Maaari ding saklawin ang therapy sa paningin kung inireseta. Maaaring available ang mga 
pagpapahusay ng lens nang may karagdagang bayad. Mangyaring talakayin ang mga opsiyong 
ito sa iyong doktor sa paningin.  
 
Mga Tagubilin para sa Paggamit ng Gift Certificate ng Iyong Mag-aaral  
 
1. Tumawag sa VSP® Vision Care sa 800-877-7195 (available ang mga serbisyo sa 

pagsasalin) o bumisita sa eyedoctor-kids.vspeyesofhope.com para humanap ng kalahok 
na doktor sa network ng VSP na nag-aalok ng mga tatak na tulad ng Flexon®, Kilter®, Lenton 
& Rusby®, Marchon NYC™, at Otis & Piper™*.  

2. Kapag nakahanap ka na ng doktor sa network ng VSP, tumawag sa kanya para gumawa ng 
appointment. Ipaalam sa kanya na mayroon kang gift certificate ng VSP Eyes of Hope para 
sa pagsusuri, mga lens, at frame.  

3. Dalhin ang certificate sa appointment. 

 
Mahalagang Impormasyon 

 Maaaring gumamit ang iyong mag-aaral ng isang certificate kada 12 buwan. 
 Dapat gamitin ang certificate bago ang nakalistang petsa ng pagkawala ng bisa. 
 Ang iyong anak ay dapat tumanggap ng pagsusuri at mga salamin sa mata mula sa 

parehong tanggapan ng doktor sa mata. 
 Hindi papalitan ang nawala, nanakaw, o nasirang mga salamin sa mata na natanggap 

sa pamamagitan ng certificate. 
 
May mga tanong? Mangyaring makipag-ugnayan sa nars sa paaralan o organisasyong 
nagbigay ng gift certificate, o tumawag sa VSP Vision Care sa 800-877-7195. 

                                                            
*Bumisita sa marchon.com at altaireyewear.com para sa kasalukuyang listahan ng mga tatak ng frame. 
Hindi lahat ng nakalistang tatak ng frame ay maaaring nasa saklaw na allowance. 
 


