NYSCB
কী?

NYSCB কমসূ
� িচ�িল

কমিনযু
�
��র কমসূ
� িচ (Employment
Program)

একজন বৃত্িতমূলক পুনবাসন
�
পরামশদাতা,
�
আপনােক, এক�ট পিরক�না ৈতির করেত এবং
আপনার কমসং�ােনর
�
লে�� েপৗ�ছােনার জন�
�েয়াজনীয় �িশ�ণ েপেত সাহায� করেত পাের।

চাকির সংর�ণ কমসূ� িচ (Job Save Program)

অ�েদর জন� িনউ ইয়ক� ে�ট
কিমশন (NYSCB) িনউইয়ক�
রােজ�র সকল বয়েসর
বািস�ােদর যারা আইনগতভােব
অ� বা বিধর-অ�, তােদরেক
বৃত্িতমূলক পরামশ, � ওকালিত,
পুনবাসন
�
�িশ�ণ এবং
কমসং�ান
�
পিরেষবা �দােনর
মাধ�েম �াধীন ও উৎপাদনশীল
জীবন যাপন করেত সহায়তা
কের।

আপিন যিদ চাকির�া� এবং আইনগতভােব
অ� হন বা এক বছেরর মেধ� আইনগতভােব
অ�ে�র �িত অ�সর হেত থাকা িহসােব িনণ�ত
হেয় থােকন, তাহেল আপিন চাকির সংর�ণ
পিরেষবার জন� েযাগ� হেত পােরন। এক�ট
বৃত্িতমূলক পুনবাসন
�
পরামশদাতা
�
দৃ�� এবং
চাকিরর পিরেষবা�িলর ব�ব�া করেত পােরন যা
আপনােক আপনার অব�ােন
উৎপাদনশীলভােব কাজ চািলেয় েযেত সহায়তা
করেত পাের।

ব�বসািয়ক উেদ�ােগর কমসূ
� িচ
(Business Enterprise Program, BEP)

আপিন যিদ আপনার িনেজর িনউজ��া�,
��াক বার, ক�ােফেটিরয়া, বা েভ��ং �ট
পিরচালনায় আ�হী একজন মািক�ন নাগিরক
হন, তাহেল BEP আপনােক চলমান সহায়তার
সােথ সােথ লাইেস� ও চালু করার এবং
চালােনার �িশ�ণ �দান কের। �াধীন
বসবাস/বয়� �া�বয়� কমসূ� িচসমূহ আপিন
যিদ একজন �া�বয়� হন িযিন যতটা স�ব
�াধীনভােব বাঁচেত চান, িক� চাকিরেত আ�হী
নন, NYSCB -র কােছ আপনার ঘর
র�ণােব�ণ, িনরাপেদ �মণ এবং পিরবার ও
ব�ুেদর সে� েযাগােযাগ রাখার দ�তা
েশখােনার কমসূ� চী আেছ।

িশ�েদর কমসূ
� িচ (Children’s Program)

আপনার স�ান আপনার বািড়েত, আপনার
স�দায় এবং পুনবাসন
�
সং�ায় পিরেষবা �হণ
করেত পাের। িশ�েদর পরামশদাতারা
�
আপনার
পিরবােরর জন� িশ�াগত পরামশ এবং
�
পিরপূরক পিরেষবা, ওকালিত েসবা এবং
বৃত্িতমূলক সম�য়, িনেদ� িশকা �দান কের।

NYSCB
visionloss.ny.gov
পিরেষবার িবষেয় তেথ�র
জন� কল ক�ন:
1-866-871-3000

পিরেষবািদর িনেদ�িশকা

-অথবাআমােদর ওেয়বসাইট
েদখুন :
visionloss.ny.gov
NYSCB হল িনউ ইয়ক� ে�েটর িশ� এবং
পিরবার পিরেষবা দ�েরর অংশ।

অ�ম আেমিরকানেদর আইন অনুসাের,
িনউ ইয়ক� ে�েটর িশ� এবং পিরবার পিরেষবা দ�র
অনুেরােধর িভত্িতেত এই উপাদান�টেক এক�ট নাগালেযাগ�,
পছে�র িবন�ােস উপল� করেব।
Pub. 505-BN (03/2020)

েসইসব ব���েদর জন� যারা দৃ��হীন

স�াবনা েদখা

বাঁচ�ন • কাজ ক�ন • বৃ���া� হন

পিরেষবা�িলর মেধ�
অ�ভ��
� হেত পাের:

েক েযাগ�?
িনউ ইয়ক� ে�েটর েয েকােনা বািস�া,
যারা আইনগতভােব অ� বা বিধর-অ�,
তারা অ�েদর জন� িনউ ইয়ক� ে�ট
কিমশন (NYSCB) �দ� পিরেষবার জন�
েযাগ� হেত পাের।
আইনত দৃ��হীনতােক
িন�িলিখত�েপ সং�ািয়ত করা
হেয়েছ:
• েসরা সংেশাধন সহ ভাল বা শ��শালী
েচােখ 20/200 বা তার কম দৃ��শ��
তী�তা, অথবা
• ভােলা বা শ��শালী েচােখ 20 িড�ী বা
তার কম দৃ��শ��র এক�ট সীমাব�
ে��। েযাগ�তা িনধারেণ
�
সাহােয�র জন�
অনু�হ কের NYSCB-এর সােথ
েযাগােযাগ ক�ন।

• ৈদন��ন জীবনযাপেনর দ�তার �িশ�ণ
• যাতায়ােতর �িশ�ণ
• কম দৃ��র পরী�াসমূহ এবং সহায়তা
• সামা�জক েকসওয়াক�
• েগা��িভত্িতক সং�ানসমূহ
• উপকািরতা পরামশ �
• ওকালিত
• ে�ইল িনেদ� শ
• বিধর-অ� েদাভাষী পিরেষবা
• েযাগােযাগ করার দ�তা
• অিভেযাজনমূলক সর�াম
• �যু�� িবষয়ক �িশ�েণ সহেযািগতা
• ক��উটার �িশ�ণ
• িশ�াগত িনেদ� শনা এবং সমথন�
• িশ�াগত স�ূরক পিরেষবা
• আপনার বত�মান চাকির বজায় রাখার জন�
সহায়তা
• বৃত্িতমূলকপরামশ এবং
�
িনেদ� শনা
• �াক-বৃত্িতমূলক �িশ�ণ
• কমিনযু
� ��র জন� �িশ�ণ
• কােজর ��িতর �িশ�ণ
• কােজর অিভ�তার সুেযাগ
• েকানও চাকির অনুস�ােনর ে�ে� সহেযািগতা

িকভােব আেবদন করেত হয়
আেরা তেথ�র জন� বা
পিরেষবািদর জন� আেবদন করেত
NYSCB �ারা অফার পিরেষবািদর
জন� আেবদন করেত , কল ক�ন
আমােদর েটাল-ি� ন�ের

1-866-871-3000

-অথবাআমােদর ওেয়বসাইট েদখুন :

visionloss.ny.gov
আপিন আপনার িনকটতম NYSCB েজলা অিফেসও েযাগােযাগ করেত পােরন:
Albany—NYSCB
Albany District Office
52 Washington St.
Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
েটিলেফান: (518) 473-1675

Syracuse—NYSCB
The Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
েটিলেফান: (315) 423-5417
Buffalo—NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590
ডাকেযােগ: Suite 545
Buffalo, NY 14203
েটিলেফান: (716) 847-3516
Rochester—NYSCB (Outstation)
Monroe Square
259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
েটিলেফান: (585) 238-8110

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

