
لألفراد المكفوفین

دلیل الخدمات

مشاھدة 
فرص

ما ھي
 لجنة والیة نیویورك

 للمكفوفین (NYSCB)؟

تقدم لجنة والیة نیویورك للمكفوفین 
(NYSCB) ید العون للمقیمین في والیة 

نیویورك من جمیع األعمار المصابین 
بالعمى من الناحیة القانونیة أو الصّم 
المكفوفین لعیش حیاة مستقلة وُمنتجة 
من خالل توفیر االستشارات المھنیة، 

وخدمات التوعیة، والتأھیل، والتدریب، 
وخدمات التوظیف.

طفل یجلس على أحد المكاتب، یرتدي ُسترة حمراء، 
ویقرأ كتابًا بطریقة برایل.

برامج لجنة والیة مدینة نیویورك 
(NYSCB) للمكفوفین

برنامج التوظیفیمكن
 أن یساعدك مستشار التأھیل المھني في وضع خطة 
والحصول علىالتدریب الذي تحتاجھ لتحقیق ھدف 

التوظیف الخاص بك.
برنامج الحفاظ على الوظیفة

إذا كنت موظفًا وأعمى من الناحیة القانونیة أو تم 
تشخیصك بما یؤدي إلى العمى من الناحیة القانونیة في 

خالل سنة، فقد تكون  مؤھالً للحصول على خدمات 
الحفاظ على الوظیفة.

 یمكن لمستشار التأھیل المھني ترتیب خدمات الوظیفة 
والرؤیة التي من شأنھا مساعدتك على االستمرار في 

العمل بشكٍل مثمر في منصبك.
(BEP) برنامج المشاریع التجاریة

إذا كنت مواطنًا أمریكیًا مھتًما بإدارة كشك الجرائد، أو 
مطعم الوجبات الخفیفة، أو الكافتیریا أو مسار البیع 
الخاص بك، فإن برنامج BEP یوفر التدریب لكي 

تحصل على الترخیص وتستعد للعمل واإلدارة، إلى 
جانب الدعم المستمر.

برامج المعیشة المستقلة/البالغون األكبر سنًا
إذا كنت شخًصا بالغًا یرغب في العیش بأكبر قدر ممكن 
من االستقاللیة، ولكنك لست مھتًما بالتوظیف، فإن لجنة 

NYSCB لدیھا برامج لتعلیمك المھارات المطلوبة 
للحفاظ على منزلك، والتنقّل بسالمة، والبقاء على 

تواصل مع األسرة واألصدقاء.
برنامج األطفال

یمكن أن یحصل طفلك على خدمات في منزلك، وفي 
مجتمعك، وفي وكاالت التأھیل. یوفر مستشارو األطفال 

استشارة تعلیمیة، وخدمات تكمیلیة، والتنسیق المھني، 
وخدمات التوعیة واإلرشاد ألسرتك.

 

الخدمات الموصوفة في ھذا الكتیب  ممولة جزئیًا بتمویل 
فیدرالي ممّول من وزارة التعلیم األمریكیة بموجب برامج 

التأھیل المھني (VR)، وخدمات التوظیف المدعومة، وخدمات 
 .(OIB) المعیشة المستقلة لألفراد األكبر سنًا  من المكفوفین

ألغراض برنامج التأھیل المھني (VR)، دفعت منحة التأھیل 
المھني الفیدرالي 78.7% من إجمالي تكلفة البرنامج.

 في السنة الفیدرالیة المالیة (FFY)  2021، تلقَّت وكالة  ملیون 
دوالر من أموال التأھیل المھني الفیدرالي. تمت مطابقة ھذه 

األموال بنسبة 21.3% من المصادر غیر الفیدرالیة.

 وفقًا لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة، سیجعل مكتب خدمات 
األطفال واألسر في والیة نیویورك ھذه المواد متوفرة بتنسیق 

ُمفضل، یسھل االطالع علیھ عند الطلب.

تُستخدم النماذج للتوضیح فقط.

PUB. 505-AR (03/2023)

رمز االستجابة السریعة أعاله
تُعَد لجنة NYSCB جزًءا من مكتب خدمات 

األطفال واألسر في والیة نیویورك.

NYSCB
(لجنة والیة نیویورك للمكفوفین)
للحصول على معلومات حول الخدمات، اتصل على الرقم:

 1-866-871-3000 
visionloss.ny.gov :أو تفضَّل بزیارة 

سیدة تقف، مرتدیة نظارة شمسیة وُسترة وردیة، تُمسك 
بعصا بیضاء طویلة.

الحیاة • العمل • النمو



َمن المؤھل؟

 

ل الكتب الصوتیة. شخص یستخدم ُمشغِّ

كیفیة التقدیم

أي فرد مقیم في والیة نیویورك أعمى من الناحیة 
القانونیة أو من الصّم المكفوفین یكون مؤھالً 

للحصول على الخدمات التي تقدمھا لجنة والیة 
.(NYSCB) نیویورك للمكفوفین

یتم تعریف العمى من الناحیة القانونیة على 
النحو اآلتي: 

• حدة اإلبصار تبلغ 200/20 أو أقل في العین 
األفضل حاالً أو األقوى مع ارتداء أفضل العدسات 

التصحیحیة، أو
• مجال رؤیة مقید یبلغ 20 درجة أو أقل في العین 

األفضل حاالً أو األقوى.

یُرجى التواصل مع NYSCB للحصول على 
مساعدة بشأن تحدید األھلیة. 

تتضمن الخدمات ما یلي:
• التدریب على مھارات الحیاة الیومیة

ك • التدریب على التحرُّ
• فحوصات ضعف البصر واألجھزة 

المساِعدة
• القضایا االجتماعیة

• المشورة بشأن المزایا
• التوعیة

• تعلیم طریقة برایل
• خدمات الترجمة الفوریة للمكفوفین الصّم

• مھارات التواصل
• المعدات التكیفیة

• التدریب على التكنولوجیا المساِعدة
• التدریب على استخدام الكمبیوتر

• الدعم واإلرشاد التعلیمي
• الخدمات التكمیلیة التربویة

• المساعدة في الحفاظ على وظیفتك الحالیة
• اإلرشاد والتأھیل المھني

• التدریب على المرحلة ما قبل المھنیة
• التدریب على الوظائف

• التدریب على االستعداد للعمل
• فرص الخبرة العملیة

• المساعدة في العثور على وظیفة

للحصول على مزید من المعلومات أو 
التقدیم للحصول على الخدمات التي 
تقدمھا لجنة NYSCB، اتصل على 

رقم الھاتف المجاني: 
 1-866-871-3000

-أو-
تفضَّل بزیارة الموقع اإللكتروني: 

visionloss.ny.gov

یمكنك أیًضا التواصل مع مكتب المقاطعة 
التابع للجنة NYSCB األقرب لك:

بالغان في محطة القطار. أحدھما یرشد اآلخر الذي 
یُمسك بعصا بیضاء طویلة.

زوجان یجلسان على مقعد في الحدیقة. أحدھما 
یُمسك بعصا بیضاء طویلة.

NYSCB—ألباني
مكتب مقاطعة ألباني

 52 Washington St.

Room 202 South Bldg.

 Rensselaer, NY 12144
رقم الھاتف: 473-1675 (518) 

 NYSCB —سیراكیوز
The Atrium

100 S. Salina St., Suite 105

Syracuse, NY 13202
رقم الھاتف: 423-5417 (315) 

NYSCB—بوفالو
  Ellicott Square Building

295 Main St., Suite 590
Suite 545 :المراسلة عبر البرید على العنوان

Bu�alo, NY 14203
رقم الھاتف: 847-3516 (716) 

روشیستر—NYSCB (محطة فرعیة) 
Monroe Square

259 Monroe Ave., Suite 303

Rochester, NY 14607
رقم الھاتف: 238-8110 (585) 

  NYSCB —ویستتشستر
117 East Stevens Ave., Suite 300

Valhalla, NY 10595
رقم الھاتف: 993-5370 (914) 

 NYSCB —ھارلم
 .Adam Clayton Powell Jr

State O�ce Bldg.

163 West 125th St., Suite 1315

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

 NYSCB —جنوب مانھاتن
80 Maiden Lane, Suite 401

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

   NYSCB. —غاردن سیتي
711 Stewart Ave., Suite 210

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


