LẤY KIẾNG THUỐC (EYEGLASSES RECEIVING INSTRUCTIONS)
Có Hai Cách:
1. Tự Đến Lấy: Đến Trung Tâm Seattle vào ngày 5 tháng Mười
Một, 2018
2. Gởi Bằng Bưu Điện: Mắt kiếng không có người đến lấy sẽ
được gởi bằng bưu điện
CÁCH THỨ 1. Tự Đến Lấy

Kiếng thuốc của quý vị sẽ có sẵn tại Trung Tâm Seattle để quý vị đến lấy vào Thứ
hai, ngày 5 tháng Mười Một, 2018 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều
•

Đậu xe miễn phí trong Fifth Ave Garage (516 Harrison St., Seattle, 98109, lối
vào trên đường Harrison St. or Republican St.) Xin nói với nhân viên bãi đậu xe
là quý vị đến dự BUỔI TỔ CHỨC CỦA NƠI LÀM KIẾNG.

•

Lấy kiếng tại: Seattle Center Armory (305 Harrison St.), Lầu 3 Phải cho biết tên,
họ và ngày sinh của bệnh nhân.

•

LƯU Ý: Sẽ có rất nhiều người đến lấy kiếng, vì thế hãy chuẩn bị để xếp hàng và
có thể phải chờ lâu.

CÁCH THỨ 2. Gởi Bằng Bưu Điện
•

Kiếng không có người đến lấy sẽ được gởi bằng bưu điện đến địa chỉ quý vị
đã cho Phòng Khám biết.

•

Kiếng mới của quý vị sẽ được gởi trong tuần lễ bắt đầu từ ngày
6 tháng Mười Một, 2018 Có thể sẽ mất từ 1-2 tuần để bưu điện giao kiếng đến
quý vị.

•

Không cần phải ký nhận lúc giao kiếng.

•

Nếu địa chỉ gởi thư của quý vị có thay đổi trước ngày 5 tháng Mười Một, 2018,
xin liên lạc với Phòng Khám để cho biết địa chỉ mới của quý vị.

•

Có thắc mắc: SKCClinic@seattlecenter.org, 206.615.1835
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接收您的處方眼鏡 (EYEGLASSES RECEIVING INSTRUCTIONS)
兩種選擇：
1. 本人親自提取： 2018 年 11 月 5 日 Seattle Center（西雅圖中心）
2. 郵寄： 未親自提取的眼鏡將使用郵寄方法
選擇 1。本人親自提取
您可以在 2018 年 11 月 5 日星期一上午 10 點至下午 7 點期間，到西雅圖中
心提取您的處方眼鏡
• 在 Fifth Ave Garage（第五大道停車庫，516 Harrison St, Seattle, 98109，
在 Harrison 與 Republican 大街在的第五大道入口）可以免費停車請告訴泊車員
您要參加 CLINIC EYEGLASS EVENT（診所眼鏡活動）。
• 提取地點： Seattle Center Armory（西雅圖中心兵工廠，305 Harrison St.
），Loft 3（閣樓 3）必須提供患者名字、姓氏和出生日期。
• 警告： 將有許多人前來提取眼鏡，請準備好排長隊並可能延長等待時間。

選擇 2： 郵寄
• 未提取的眼鏡將郵寄到您在診所提供的地址。
• 您的新處方眼鏡將在
2018 年 11 月 6 日起的一周內郵寄。可能需要 1 至 2 週交付。
• 在交付時不需要簽名。
• 如果您的郵寄地址在 2018 年 11 月 5 日前變更，請聯繫診所，告知您的新地
址。
• 問題： SKCClinic@seattlecenter.org，206.615.1835
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