Czym jest
NYSCB?
Komisja Stanu Nowy Jork ds.
Osób Niewidomych (NYSCB)
pomaga mieszkańcom stanu
Nowy Jork w każdym wieku,
które są w myśl przepisów
uznawane za niewidome lub
głucho-niewidome, w
prowadzeniu niezależnego i
produktywnego życia poprzez
zapewnienie im usług
doradztwa zawodowego,
rzecznictwa, rehabilitacji,
szkoleń i zatrudnienia.

Programy NYSCB
Program zatrudnienia
Doradca ds. rehabilitacji zawodowej może pomóc
Panu/Pani opracować plan i uzyskać szkolenie,
którego Pan/Pani potrzebuje, aby osiągnąć swój
cel związany z zatrudnieniem.

NYSCB
visionloss.ny.gov

Program Zachowania Miejsc Pracy
Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a i jest Pan/Pani
uznawany/a w myśl przepisów za osobę
niewidomą lub ma Pan/Pani diagnozę
prowadzącą do statusu osoby niewidomej - w
myślbyć przepisów - w ciągu jednego roku, może
Pan/Pani uprawiony/a do skorzystania z usług
zachowania miejsca pracy. Doradca ds.
rehabilitacji zawodowej może zorganizować
usługi związane z widzeniem i pracą, które mogą
Panu/Pani pomóc w kontynuowaniu wydajnej
pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Program Przedsiębiorstw Biznesowych
(BEP)
Jeżeli jest Pan/Pani obywatelem USA i jest
Pan/Pani zainteresowany/a prowadzeniem
własnego kiosku z prasą, baru z przekąskami,
kawiarenki lub punktów sprzedaży
samoobsługowej, BEP zapewnia szkolenie w celu
uzyskania licencji i rozpoczęcia działalności, wraz
z bieżącym wsparciem.

Programy samodzielnego
życia/Programy dla osób starszych :
Jeżeli jest Pan/Pani osobą dorosłą, która chce
żyć tak niezależnie jak to możliwe, ale nie jest
Pan/Pani zainteresowany/a podjęciem
zatrudnienia, NYSCB ma programy, które
pozwolą Panu/Pani zdobyć umiejętności
prowadzenia domu, bezpiecznego podróżowania
iutrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.

Program dla dzieci
Pana/Pani dziecko może korzystać z usług w
domu, społeczności i w agencjach
rehabilitacyjnych. Konsultanci ds. dzieci
zapewniają konsultacje edukacyjne i usługi
uzupełniające, koordynację zawodową, usługi
rzecznicze i poradnictwo dla Pana/Pani rodziny.

Więcej informacji na temat
usług można uzyskać
telefonicznie pod numerem:
1-866-871-3000

INFORMATOR O USŁUGACH

-lubZapraszamy do
odwiedzenia naszej strony
internetowej:
visionloss.ny.gov
NYSCB jest częścią Urzędu Usług Dla
Dzieci I Rodzin Stanu Nowy Jork.

Zgodnie z ustawą o Amerykanach dotkniętych
niepełnosprawnością Urząd Usług Dla Dzieci I Rodzin
Stanu Nowy Jork na żądanie udostępni ten materiał w
dostępnym, preferowanym formacie.
Pub. 505-PL (03/2020)

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

zobaczyć
możliwości
życie • praca • rozwój

Usługi mogą obejmować:

Kto kwalifikuje się do
skorzystania z usług/programu?
Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork,
który jest w myśl przepisów
uznawany za osobę niewidomą lub
głucho-niewidomą, może być
uprawniony do korzystania z usług
świadczonych przez Komisję Stanu
Nowy Jork ds. Osób Niewidomych
(NYSCB).

Ślepota z punktu widzenia prawa
definiowana jest jako:
• Ostrość wzroku 20/200 lub
mniejsza w lepszym lub
mocniejszym oku z najlepszą
korekcją lub
• Ograniczone pole widzenia
wynoszące 20 stopni lub mniej w
lepszym lub mocniejszym oku.
Prosimy o kontakt z NYSCB w celu
uzyskania pomocy
w ustaleniu uprawnień.

• Szkolenie w zakresie umiejętności życia
codziennego
• Szkolenie w zakresie podróżowania
• Badania i pomoce dla osób słabowidzących
• Sprawy socjalne
• Zasoby socjalne
• Doradztwo w zakresie świadczeń
• Rzecznictwo
• Instrukcje w języku Braille’a
• Usługi tłumaczy dla osób głuchoniewidomych
• Umiejętności komunikacyjne
• Sprzęt przystosowujący
• Szkolenie w zakresie technologii
wspomagających
• Szkolenie w zakresie obsługi komputera
• Poradnictwo i wsparcie edukacyjne
• Dodatkowe usługi edukacyjne
• Pomoc w utrzymaniu obecnej pracy
• Doradztwo i poradnictwo zawodowe
• Szkolenie przedzawodowe
• Szkolenie pod kątem zatrudnienia
• Szkolenie w zakresie gotowości do pracy
• Możliwości zdobycia doświadczenia
zawodowego
• Pomoc w znalezieniu pracy

Jak złożyć wniosek
Aby uzyskać więcej informacji
lub ubiegać się o usługi
oferowane przez NYSCB,
prosimy o kontakt telefoniczny
pod bezpłatnym numerem:

1-866-871-3000
-lubZapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej:
visionloss.ny.gov
Może się Pan/Pani również skontaktować z najbliższym biurem okręgowym NYSCB:
Albany—NYSCB
Westchester—NYSCB
Biuro Okręgowe w Albany
117 East Stevens Ave., Suite 300
52 Washington St.,
Valhalla, NY 10595
Room 202 South Bldg.
Telefon: (914) 993-5370
Rensselaer, NY 12144
Telefon: (518) 473-1675
Harlem—NYSCB
Syracuse—NYSCB
Adam Clayton Powell Jr.
The Atrium
State Office Bldg.
100 S. Salina St., Suite 105
163 West 125th St., Suite 1315
Syracuse, NY 13202
New York, NY 10027
Telefon: (315) 423-5417
Telefon: (212) 961-4440
Buffalo—NYSCB
Ellicott Square Building
Lower Manhattan—NYSCB
295 Main St., Suite 590
80 Maiden Lane, Suite 401
Adres do korespondencji tradycyjnej: Suite 545
New York, NY 10038
Buffalo, NY 14203
Telefon: (212) 825-5710
Telefon: (716) 847-3516
Rochester—NYSCB (Placówka terenowa)
Garden City—NYSCB
Monroe Square
711 Stewart Ave., Suite 210
259 Monroe Ave., Suite 303
Garden City, NY 11530
Rochester, NY 14607
Telefon: (516) 743-4188
Telefon: (585) 238-8110

