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 NYSCB
چیست؟

برای افرادی کھ نابینا ھستند

رھنمود برای خدمات

کمیسیون ایالت نیویارک برای نابیناھا 
(NYSCB) بھ باشندگان ایالت نیویارک در 

ھر رده سنی کھ از نظر قانون نابینا یا 
گنگ- نابینا باشند با ارائھ خدمات مشاوره 

حرفوی، مدافعھ، آموزش احیای توان و 
خدمات استخدام. کمک می کند تا بصورت 

مستقل و مثمر زندگی کنند.

 NYSCB پروگرام ھای
پروگرام استخدام

یک مشاور توانبخشی شغلی می تواند بھ شما در 
عرصھ تھیھ یک پالن و دریافت آموزش مورد نیاز 
تان جھت دستیابی بھ ھدف وظیفوی تان، کمک کند.

پروگرام حفظ وظیفھ
اگر وظیفھ دارید و از نظر قانون نابینا ھستید یا 
عالئم مرضی دارید کھ از نظر قانون منجر بھ 
نابینایی تان در خالل یک سال می شود، شما 

واجدشرایط خدمات حفظ وظیفھ ھستید. یک مشاور 
توانبخشی شغلی می تواند خدمات بینایی و کاری را 

کھ بھ شما در ادامھ کار تان بصورت مثمر در 
منصب تان کمک کند، تنظیم کند.

(BEP) پروگرام موسسھ تجارتی
اگر شما شھروند ایاالت متحده ھستید و بھ داشتن 
کراچی روزنامھ فروشی، رستوارنت خوراکی ھا 

سبک کفتریا یا دست فروشی عالقمندی دارید، 
BEP بھ شما کارآموزی فراھم می سازد تا جواز 
کار را بدست آورید و برخواستھ و فعالیت کنید، و 
در ضمن حمایت ھای جاری را ھم فراھم خواھد 

ساخت.
زندگی مستقل/میانھ سال بزرگتر پروگرام ھا

اگر شما میانھ سال ھستید و می خواھید تا جاییکھ 
ممکن باشد مستقل زندگی کنید، اما عالقمند کار 

کردن نباشید، NYSCB پروگرام ھای دارد کھ در 
آن بھ شما مھارت ھای حفظ و مراقبت از خانھ، سفر 
مصؤون و تماس داشتن با فامیل و دوستان، آموزش 

داده می شود.
پروگرام اطفال

طفل تان می تواند خدمات را در خانھ، اجتماع و در 
ادارات توانبخشی دریافت کند. مشاورین اطفال 

مشوره ھای آموزشی و خدمات اضافی، ھمآھنگی 
شغلی، خدمات مدافعھ و رھنمایی بھ فامیل تان را 

فراھم می کنند.

برای معلومات
در مورد خدمات بھ این شماره تماس 

بگیرید:
1-866-871-3000

 
-یا-

از وبسایت مان بازدید کنید:
visionloss.ny.gov

NYSCB بخشی از اداره خدمات اطفال و خانواده 
 New York State Office of) ایالت نیویورک

Children and Family Services) است.

طبق مصوبھ امریکایی ھای دارای معلولیت
(Americans with Disabilities Act)

اداره خدمات اطفال و خانواده ایالت نیویارک  در صورت درخواست این مطلب 
را بھ شکل قابل دسترس و ترجیحی 

در دسترس قرار خواھد داد.  
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شما ھمچنان می توانید با اداره محلی NYSCB در نزدیکی تان بھ تماس شوید:
 NYSCB-البانی
اداره محلی البانی

Albany District O�ce
 52 Washington St.,

Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
تلیفون: 473-1675 (518)

Syracuse—NYSCB
The Atrium

100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
تلیفون: 423-5417 (315)

Buffalo—NYSCB
 Ellicott ساختمان چھارراھی

295 Main St., Suite 590
Suite 545 :ایمیل بھ

30241 YN ,ola�uB
تلیفون: 847-3516 (716)

Rochester—NYSCB (Outstation)
Monroe Square

259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
تلیفون: 238-8110 (585) 

Westchester—NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300

Valhalla, NY 10595
تلیفون: 993-5370 (914)

Harlem—NYSCB
 Adam Clayton Powell Jr.

.Bldg دفتر ایالتی
163 West 125th St., Suite 1315

New York, NY 10027
تلیفون: 961-4440 (212)

Lower Manhattan—NYSCB
 80 Maiden Lane, Suite 401

New York, NY 10038
تلیفون: 825-5710 (212)

 Garden City—NYSCB
711 Stewart Ave., Suite 210

Garden City, NY 11530
تلیفون: 743-4188 (516)

چھ کسی واجد شرایط است؟

نحوه درخواست دادن

ھر باشنده ایالت نیویارک کھ از نظر قانونی نابینا 
یا گنگ-نابینا باشد واجد شرایط خدمات ارائھ شده 

توسط کمیسیون ایالت نیویارک برای نابینایان 
(NYSCB) می باشد.

نابینایی از نظر قانونی طور ذیل تعریف شده 
است: 

• تیزبینی بصری بھ اندازه 200/20 یا کمتر از 
آن در چشم خوبتر یا قوی تر با بھسازی عالی، 

یا
• ساحھ دید محدود 20 درجھ یا کمتر در چشم 

خوبتر یا قوی تر.
لطفًا برای مشخص شدن واجدیت شرایط تان

با NYSCB  تماس بگیرید. 

خدمات شامل ذیل می شوند:
• آموزش مھارت ھای روزانھ زندگی

• آموزش سفر
• معاینات بینایی کم و مساعدت ھا

• مددکاری اجتماعی
• منابع اجتماع

• تبلیغات کمک ھزینھ ھا
• مدافعھ

• رھنمایی با خط بریل
• خدمات ترجمان برای گنگ-نابینا

• مھارت ھای گفت و شنود
• تجھیزات سازگاری با محیط

• آموزش تکنولوژی کمکی
• آموزش کمپیوتر

• رھنمود و حمایت آموزشی
• خدمات کمکی آموزشی

• کمک در حفظ وظیفھ فعلی تان
• مشوره دھی و رھنمایی شغلی

• آموزش قبل از شغل
• کارآموزی برای وظیفھ گرفتن

• کارآموزی آماده شدن برای کار
• فرصت ھای تجربھ کاری
• کمک در پیدا کردن وظیفھ

برای معلومات بیشتر یا برای 
درخواست دادن بھ خدمات ارائھ 
شده توسط NYSCB، با شماره 

رایگان مان بھ تماس شوید: 
1-866-871-3000

-یا-
از وبسایت مان بازدید کنید:
visionloss.ny.gov


