
Children's Vision
       Screening

Thursday
December 29th

9am-3pm
9860 Larson Ave.

Garden Grove
Did you know that  children's
impaired vision makes it
difficult for them to read, play
sports, recognize faces and
participate in social activities? It
affects school performance and
it can even make it difficult for
them to navigate outdoors,
especially on a busy street or
crowded sidewalk.

 
 
  

Bring your child to the
GARDEN GROVE LIONS
CLUB for a free vision
screening with plusoptix.
It takes only minutes to
ensure your child has
healthy vision! 

Enjoy (1) free soft
serve ice cream

with every
screening!

Sponsored by 

District 4L4 Lions Clubs
Lions in service for a brighter tomorrow!

 



    Examen de la
vista para Niños   

Jueves 29 de Diciembre
9am-3pm

9860 Larson Ave.
Garden Grove

¿Sabía que la visión deficiente de
un niño le dificulta la lectura, la
práctica de deportes, el
reconocimiento de caras y la
participación en actividades
sociales? Afecta al rendimiento
escolar e incluso puede dificultar
que se desplacen al aire libre,
especialmente en una calle
concurrida o en una acera
atestada.

 
 

  

Traiga a su hijo al
GARDEN GROVE LIONS
CLUB para que le
hagan una revisión
visual gratuita con
plusoptix. Sólo se tarda
unos minutos en
asegurarse de que su
hijo tiene una visión
saludable. 

Disfrute un
helado suave

Patrocinado por 

Clubes de Leones del Distrito 4L4
Leones al servicio de un mañana más

brillante

 



   Thị giác của trẻ
em Sàng lọc
    Thứ Năm, ngày 29 tháng

12, 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
 9860 Larson Ave.

Garden Grove

Bạn có biết rằng việc suy giảm thị
lực ở trẻ em khiến chúng khó đọc,
chơi thể thao, nhận diện khuôn
mặt và tham gia các hoạt động xã
hội? Nó ảnh hưởng đến kết quả
học tập và thậm chí có thể gây
khó khăn cho các em khi di
chuyển ra ngoài trời, đặc biệt là
trên đường phố đông đúc hoặc
vỉa hè đông đúc.

 
 

  

Đưa con bạn đến
GARDEN GROVE LIONS
CLUB để được kiểm tra
thị lực miễn phí với
plusoptix. Chỉ mất vài
phút để đảm bảo con
bạn có thị lực khỏe
mạnh!. 

Thưởng thức (1)
kem phục vụ

mềm miễn phí
sau mỗi buổi

chiếu!
 

Được tài trợ bởi
Câu lạc bộ sư tử Quận 4L4

Sư tử phục vụ cho một ngày mai tươi
sáng hơn!

 


