וואס איז
?NYSCB

 NYSCBפראגראמען
ארבעט פראגראם

א וואקעישענאל ריהעביליטעישאן קאונסלער קען
אייך העלפן אַ נטוויקלען אַ פּלאַ ן און געבן די
טרענירונג אין וואס איר נויטיגט זיך כדי צו
דערגרייכן אייער ארבעט ציל.

דזשאב סעיוו פראגראם

די ניו יארק סטעיט קאמישען פאר
די בלינדע ) (NYSCBהעלפט ניו
יארק סטעיט איינוואוינער פון יעדע
עלטער וועלכע זענען געזעצליך
בלינד אדער טויב-בלינד צו לעבן א
זעלבסטשטענדיגע און פראדוקטיווע
לעבן דורכן צושטעלן וואקעישענאל
קאונסעלינג ,אדוואקאסי,
ריהעביליטעישאן טרענירונג און
ארבעט סערוויסעס.

אויב איר ארבעט און זענט געזעצליך בלינד
אדער האט א דיאגנאזע וואס פירט צו געזעצליכע
בלינדקייט ביז איין יאר ,זענט איר מעגליך
בארעכטיגט פאר דזשאב סעיוו סערוויסעס .א
וואקעישענאל ריהעביליטעישאן קאונסלער קען
איינארדענען זע-קראפט און דזשאב סערוויסעס
וואס קענען אייך העלפן פארזעצן צו ארבעטן
פראדוקטיוו אין אייער שטעלונג.

פאר אינפארמאציע
אויף סערוויסעס רופט:
1-866-871-3000

אן אנווייזונג צו סערוויסעס

-אדער-

ביזנעס ענטערפרייז פראגראם )(BEP

אויב איר זענט א  U.S.בירגער וואס איז
אינטערעסירט אין אנפירן אייער אייגענע צייטונג
קיאסק ,נאש באר ,קאפעטעריע ,אדער
אויטאמאטישע מאשין BEP ,שטעלט צו טרענירונג
איר זאלט באקומען א לייסענס און קענען גיין
פאראויס ,צוזאמען מיט אנגייענדע שטיצע.

זעלבסטשטענדיגער לעבן/עלטערע
דערוואקסענע פראגראמען

אויב איר זענט א דערוואקסענער וואס וויל לעבן
זעלבסטשטענדיג וויפיל נאר מעגליך ,אבער איר
זענט נישט אינטערעסירט צו ארבעטןNYSCB ,
האט פראגראמען צו אייך לערנען די סקילס צו
אויפהאלטן אייער היים ,רייזן זיכערערהייט און
זיין אין פארבינדונג מיט פאמיליע און חברים.

קינדער פראגראם

אייער קינד קען באקומען סערוויסעס אין אייער
היים ,אין אייער קאמיוניטי און ביי
ריהעביליטעישאן אגענטורן .קינדער'ס
קאנסולטאנטס שטעלן צו עדיוקעישענאל
באראטונג און צוגעגעבענע סערוויסעס,
וואקעישענאל קאארדינאציע ,אדוואקאסי
סערוויסעס און אנווייזונג פאר אייער פאמיליע.

באזוכט אונזער וועבזייט:
visionloss.ny.gov
 NYSCBאיז א טייל פון די
ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער
און פאמיליע סערוויסעס.

אין איינקלאנג צו די אמעריקאנער מיט דיסאביליטיס אקט,
די ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער
און פאמיליע סערוויסעס וועלן מאכן די
מאטעריאל אוועילעבל אין א צוטריטליכע ,גלייכערע
פארמאט לויטן פארלאנג.
)Pub. 505-YI (03/2020

פאר מענטשן וועלכע זענען בלינד

זען
מעגליכקייטן

לעבן • ארבעטן • וואקסן

סערוויסעס קענען אַ רייַננעמען:

ווער איז בארעכטיגט?
סיי וועלכע ניו יארק סטעיט איינוואוינער
וועלכער איז געזעצליך בלינד אדער
טויב-בלינד קען זיין בארעכטיגט פאר
סערוויסעס דורך ניו יארק סטעיט קאמישען
פאר די בלינדע ).(NYSCB

געזעצליכע בלינדקייט ווערט
אויסגעטייטשט אלס:

• א זע קראפט אקוטע פון  20/200אדער
ווייניגער אין די בעסערע אדער
שטערקערע אויג מיט די בעסטע
פאררעכטונג ,אדער
• א באגרעניצטע פעלד פון זע קראפט פון
 20גראד אדער ווייניגער אין די בעסערע
אדער שטערקערע אויג.

ביטע פארבינדט זיך מיט  NYSCBפאר
הילף מיט באשטימען בארעכטיגונג.

• טאג טעגליכע לעבנס סקילס טרענירונג
• רייזע טרענירונג
• באגרעניצטע זע קראפט אפשאצונג און הילף
• סאושעל קעיס-ארבעט
• קאמיוניטי קוועלער
• באראטונג אויף בענעפיטן
• אדוואקאסי
• אויסלערנען ברעיל
• טויב-בלינד איבערזעצונג סערוויסעס
• קאמיוניקאציע סקילס
• צוגעפאסטע געצייג
• הילפבארע טעכנאלאגישע טרענירונג
• קאמפיוטער טרענירונג
• עדיוקעישענאל אנווייזונג און שטיצע
• עדיוקעישענאל צוגעגעבענע סערוויסעס
• הילף מיט האלטן אייער איצטיגע ארבעט
• וואקעישענאל קאונסעלינג און אנווייזונג
• פרי-וואקעישענאל טרענירונג
• טרענירונג פאר ארבעט
• ארבעטס גרייטקייט טרענירונג
• ארבעט ערפארונג געלעגנהייטן
• הילף מיט טרעפן ארבעט

וויאזוי זיך צו איינגעבן
פאר מער אינפארמאציע אדער
זיך איינצוגעבן פאר סערוויסעס
פארגעלייגט דורך  ,NYSCBרופט
אונזער
צאל-פריי נומער:

1-866-871-3000

אדער-באזוכט אונזער וועבזייט:

visionloss.ny.gov

איר קענט זיך אויך פארבינדן מיטן  NYSCBדיסטריקט אפיס וואס איז די נענטסטע צו אייך:
Albany-NYSCB
 Albanyדיסטריקט אפיס
52 Washington St.,
Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
טעלעפאן(518) 473-1675 :
Syracuse-NYSCB
The Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
טעלעפאן(315) 423-5417 :
Buffalo-NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590
שיקט דורך פאסט צוSuite 545 :
Buffalo, NY 14203
טעלעפאן(716) 847-3516 :
)Rochester—NYSCB (Outstation
Monroe Square
259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
טעלעפאן(585) 238-8110 :

Westchester-NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300
Valhalla, NY 10595
טעלעפאן(914) 993-5370 :
Harlem-NYSCB
Adam Clayton Powell Jr.
State Office Bldg.
163 West 125th St., Suite 1315
New York, NY 10027
טעלעפאן(212) 961-4440 :
Lower Manhattan-NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401
New York, NY 10038
טעלעפאן(212) 825-5710 :
Garden City-NYSCB
711 Stewart Ave., Suite 210
Garden City, NY 11530
טעלעפאן(516) 743-4188 :

