NYSCB

NYSCB
visionloss.ny.gov

কী?
দৃি�হীেনর জনয্ িনউ ইয়কর্
ে�ট কিমশন (New York
State Commission for
the Blind, NYSCB) িনউ
ইয়কর্ ে�ট বসবাসকারী সম�
বয়েসর আইনত দৃি�হীন অথবা
বিধর-দৃি�হীনেদর �াবল�ীভােব
বাঁচার জনয্ সহায়তা করেত
কাউে�িলং, �িতর�া এবং
পুনবর্াসন পিরেষবািদ �দােনর
মাধয্েম এেদর সে� কাজ কের।

�দত্ত পিরেষবাগিলর মেধয্ অ�ভর্ ু �
থাকেত পাের:
• বািড় এবং বয্ি�গত পিরচালনার �িশ�ণ
• েনিভেগশন এবং যাতায়ােতর �িশ�ণ
• কম দৃি�র পরী�াসমূহ এবং সহায়তা
• আপনার বতর্ মান চাকির বজায় রাখেত সহায়তা
• েকানও চাকির অনুস�ােনর ে�ে� সহেযািগতা
• বৃিত্তমূলক �িশ�ণ
• েসেক�ািরর পরবত� িশ�ায় সহেযািগতা
• �যুি� িবষয়ক �িশ�েণ সহেযািগতা
• ে�ইল পড়ার ে�ে� �িশ�ণ
• কােজর ��িতর �িশ�ণ
• কােজর অিভ�তার সুেযাগ
• কমুয্িনিটর সং�ানগিলর সে� সংেযাগ
• স�ূণর্ অিডওলিজকাল পিরেষবািদ
• িবেশষ পুনবর্াসন পিরেষবািদ
েয বয্ি�রা আইনত দৃি�হীন অথবা দৃি�র অবনিত
�মশ বিধর্ত হওয়ার ফেল আইনত দৃি�হীন হেব
বেল �তয্ািশত এবং সে� �বণ শি�ও অেধাগিতশীল
অথবা বিধরতা আেছ তারা �া�বয়ে�র কমর্জীবন
এবং অিবরত িশ�া পিরেষবািদ-বৃিত্তমূলক পুনবর্াসন
(Adult Career and Continuing Education
Services-Vocational Rehabilitation,
ACCES-VR) এর সে� সম�েয় NYSCB-এর েথেক
পিরেষবািদ েপেত পােরন।

পিরেষবািদর িনেদর্ িশকা

পিরেষবািদ িবষয়ক আরও
তেথয্র জনয্ এই ন�ের েফান
করন:
(866) 871-3000
অথবা
আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন:
visionloss.ny.gov
NYSCB হল িনউ ইয়কর্ ে�েটর িশশ ও
পিরবােরর পিরেষবািদর অিফস (New York
State Office of Children and Family
Services)-এর একিট িবভাগ।

েসইসব বয্ি�েদর জনয্ যারা বিধর-দৃি�হীন
�িতব�ী আেমিরকানেদর আইন (Americans with Disabilities Act)
অনুযায়ী, িনউ ইয়কর্ ে�েটর িশশ এবং পিরবােরর পিরেষবািদর অিফস
(New York State Office of Children and Family Services)
অনুেরাধ সােপে� এই পুি�কািট যথাযথ ফরময্ােট েসেক�ািরর পরবত�
�কা. 4805 (4/2015)

স�াবনাগিলর
�িত নজর

জীবনযাপন করন • কাজ করন • উ�ত হন

েক েযাগয্?
িনউ ইয়কর্ ে�েটর এমন েকানও বািস�া িযিন
আইনত দৃি�হীন অথবা দৃি�র অবনিত �মশ
বিধর্ত হওয়ার ফল�রপ আইনত দৃি�হীন হেব
বেল �তয্ািশত এবং সেবর্াত্তম অয্া�িলিফেকশন
সে�ও েবিশরভাগ ব�বয্ বুঝেত পােরন না,
িতিন NYSCB-এর �ারা �দত্ত বিধর-দৃি�হীন
পিরেষবািদর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন।
আইনত দৃি�হীনতােক িন�িলিখতরেপ
সং�ািয়ত করা হয়:
• তু লনামূলক ভােলা অথবা শি�শালী েচাখিটেত
সবর্ািধক সংেশাধেনর �মতা সহ 20/200 বা
তার কম দৃি�র তী�তা, অথবা
• তু লনামূলক ভােলা অথবা শি�শালী েচাখিটেত
20 িড�ী বা তার কম দৃি�র সীিমত ে��।
যিদ আপনার দৃি� গরতরভােব �িত�� হয়
এবং আপনার �বণ শি�র অবনিত �চ�ভােব
আপনার ৈদনি�ন কাযর্কলাপেক বয্হত কের,
তাহেল আপিন েসই পিরেষবাগিলর জনয্ েযাগয্ হেত
পােরন যা আপনােক আরও েবিশ �িনভর্ রভােব
বাঁচেত সাহাযয্ করেব। একজন বিধর-দৃি�হীন
বয্ি� িহসােব পিরেষবাগিলর জনয্ েযাগয্ িকনা েসই
িবষেয় আপিন অিনি�ত হেল, NYSCB েযাগয্তা
িনধর্ারেণ আপনােক সহায়তা করেত পাের।
আপনার েকানও �তীকী ভাষার েদাভাষীর
�েয়াজন হেল এবং আপিন বিধর-দৃি�হীন িহসােব
পিরেষবািদর জনয্ েযাগয্ হেল, NYSCB আপনার
জনয্ এই পিরেষবার বয্ব�া করেত পাের।

কমর্ সিূ চসমূহ

বৃিত্তমূলক পুনবর্ াসন �ক� (Vocational
Rehabilitation Program)
কমর্ে�ে� যাওয়ার জনয্ ��ত হেত, আপনার
বতর্ মান চাকির বজায় রাখেত অথবা েকানও
বয্বসা শর করার ে�ে� NYSCB আপনােক
সহায়তা করেত পাের। একজন বৃিত্তমূলক পুনবর্াসন
কাউে�লর বা পরামশর্দাতা আপনােক পিরক�না
করেত এবং আপনার কমর্িনযুি�র লে�য্ েপৗঁছােনার
জনয্ আপনার �েয়াজনীয় �িশ�ণ েপেত সহায়তা
করেবন।
বয্বসািয়ক উেদয্ােগর কমর্ সিূ চ
(Business Enterprise Program, BEP)
আপিন িক একজন মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক
িযিন িনেজই িনেজর সংবাদপ�, �য্াক বার অথবা
কয্ােফেটিরয়া চালােত আ�হী? BEP কমর্সূিচ
আপনােক বয্বসা পিরচালনার এবং চলমান
সহায়তার �িশ�ণ �দান কের।
�িনভর্র জীবনযাপেনর কমর্ সিূ চ
(Independent Living Program)
যিদ আপিন এমন একজন �া�বয়� বা �বীণ
বয্ি� হন িযিন সাধয্মেতা �িনভর্ রশীল িহসােব
জীবনযাপন করেত চাইেলও চাকির করেত চান
না, তাহেল NYSCB-র কােছ এমন কমর্সূিচ আেছ
যা আপনােক আপনার বািড় পিরচালনা করা,
িনরাপদভােব যাতায়াত করা এবং পিরবার ও
�িতেবশীেদর সে� েযাগােযাগ বজায় রাখার জনয্
দ�তাগিল েশখায়।
িশশেদর কমর্ সিূ চ (Children’s Program)
িশশরা বািড়েত, তােদর কমুয্িনিটেত এবং পুনবর্াসন
এেজি�গিলেত পিরেষবাগিল েপেত পাের। িশশেদর
কনসালেট� বা পরামশর্দাতা পিরবারবেগর্, প�
সমথর্েনর পিরেষবািদেত, িশ�ামূলক পরামেশর্ এবং
বৃিত্তমূলক সম�েয় িনেদর্ শনা িদেয় থােকন।

েকাথায় আেবদন করেবন

আপিন যিদ NYSCB-এর ��ািবত কমর্সূিচ এবং পিরেষবািদ স�ে� আরও তথয্ জানেত চান,
তাহেল অনু�হ কের আপনার িনকট� আ�িলক অিফেস েফান করন।
Albany
40 N. Pearl St., 10th Fl., Ste. D
Albany, N.Y. 12243
(518) 473-1675

Garden City
711 Stewart Avenue
Garden City, N.Y. 11530
(516) 564-4311

ডাকেযােগর িঠকানা
52 Washington St.
Rensselaer, N.Y. 12144

New York City
80 Maiden Lane, 23rd Fl.
New York, N.Y. 10038
(212) 825-5710

Buffalo
295 Main St., Rm. 590
Buffalo, N.Y. 14203
(716) 847-3516
Harlem
163 West 125th St., Rm. 209
New York, N.Y. 10027
(212) 961-4440
Hempstead
50 Clinton St., Ste. 208
Hempstead, N.Y. 11550
(516) 564-4311

আরও তেথয্র জনয্ আমােদর
েটাল �ী ন�ের েফান করন:
(866) 871-3000
-অথবাআমােদর ওেয়বসাইট েদখুন:
visionloss.ny.gov

Rochester
259 Monroe Ave., Rm. 303
Rochester, N.Y. 14607
(585) 238-8110
Syracuse
100 S. Salina St., Ste. 105
Syracuse, N.Y. 13202
(315) 423-5417
White Plains
445 Hamilton Ave., Rm. 503
White Plains, N.Y. 10601
(914) 993-5370

