
পিরেষবাগুিলর জন্য 

একিট িনেদৰ্ িশকা৷

িশশুেদর জন্য যারা অ�৷

NYSCB
 কী?

িশশুিট একজন ে�ইল েলখক ব্যবহার করেছ।

NYSCB
 পিরেষবা সং�া� তেথ্যর জন্য কল করুন: 

1-866-871-3000 
অথবা িভিজট করুন: visionloss.ny.gov

একিট কমলা রেঙর জামা এবং চশমা পের িশশুিট, 
দরজার একিট িদক েখালা েরেখ হাসেছ।

দ্য িনউ ইয়কৰ্  ে�ট কিমশন ফর 
দ্য �াই� (NYSCB) িনউইয়কৰ্  
রােজ্যর সকল বয়েসর বািস�ােদর 
সহায়তা কের যারা আইনত অ� 
বা বিধর-অ�, তােদর �াধীনভােব  
বাঁচেত এবং উৎপাদনশীল জীবন 
�দান কের বিৃত্তমলূক পরামশৰ্, 
এডেভােকিস, পুনবৰ্াসন �িশ�ণ 
এবং কমৰ্সং�ান পিরেষবা।

NYSCB ে�া�াম
কমৰ্সং�ােনর ে�া�াম।
একজন বিৃত্তমলূক পুনবৰ্াসন পরামশৰ্দাতা আপনােক 
একিট পিরক�নার িবকােশ সাহায্য করেত পাের এবং 
পােবন �িশ�ণ আপনার লে�্য েপৗঁছােনার জন্য 
�েয়াজন কমৰ্সং�ােনর 

ল�্য।চাকির বাঁচােনার ে�া�াম
আপিন যিদ চাকির কেরন এবং আইনত অ� হন অথবা 
একিট ডায়েগানিসস চালনা কের আইনত এক বছেরর 
মেধ্য অ��, আপিন হেত পােরন চাকির সংর�ণ 
পিরেষবার জন্য েযাগ্য হন।একজন বিৃত্তমলূক পুনবৰ্াসন 
পরামশৰ্দাতা দিৃ�শি� এবং কােজর পিরেষবার ব্যব�া 
করেত পাের এটা আপনােক এিগেয় েযেত সাহায্য করেত 
পাের আপনার �ােন উত্পাদনশীলভােব কাজ কের।
িবজেনস এ�ার�াইজ ে�া�াম (BEP)
আপিন যিদ একজন U.S. নাগিরক হন আপনার িনেজর 
িনউজ�্যা� পিরচালনা করুন, জলখাবার খান বার, 
ক্যােফেটিরয়া বা েভি�ং রুট, BEP আপনােক লাইেস� 
েপেত �িশ�ণ �দান কের এবং উপেরর িদেক ওঠার 
সময় এবং ছুটেত ছুটেত, পাশাপািশ যাওয়ার সমেয়ও- 
সমথৰ্ন পােব
�াধীন জীবনযাপন/বয়� �া�বয়� 
ে�া�ামগুিল
আপিন যিদ একজন �া�বয়� েহান, েয বাস করেত 
চায় যতটা স�ব �াধীনভােব, িক� হয় কমৰ্সং�ােন 
আ�হী নয়, NYSCB আপনােক দ�তা েশখােনার 
জন্য ে�া�াম আেছ আপনার বািড়েক সিঠকভােব 
বজায় রাখুন, িনরাপেদ �মণ করুন এবং পিরবার 
এবং ব�ুেদর সােথ েযাগােযাগ রাখুন।
িশশুেদর ে�া�াম
আপনার স�ান এই সকল ে�ে� পিরেষবা েপেত পাের 
আপনার বািড়, আপনার স�দােয় ও  পুনবৰ্াসন 
সং�াগুিলেত। িশশুেদর পরামশৰ্দাতা �দান কের 
িশ�ামলূক পরামশৰ্ এবং স�ূরক পিরেষবা, বিৃত্তমলূক 
সম�য়, অ্যাডেভােকিস পিরেষবা এবং িনেদৰ্ িশকা 
আপনার পিরবার।

NYSCB-এর উপের থাকা QR েকাড
 িনউ ইয়কৰ্  ে�ট িশশু ও পিরবার পিরেষবার 

অিফেসর অংশ।

�িতব�ী আেমিরকানেদর অনসুরণ। অ্যা�, িনউ 
ইয়কৰ্  ে�ট অিফস অফ িচলে�ন এবং পািরবািরক 
পিরেষবাগুিলেতও এই উপাদানিট থাকেব৷ একিট 
অ্যাে�সেযাগ্য, পছে�র ফরম্যােট উপল� অনেুরােধর 
িভিত্তেত।
শুধুমা� উদাহরেণর জন্য ব্যবহৃত মেডলগুিল।
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স�াবনা   
   েদখা  
বাঁচা • কাজ করা • েবেড় ওঠার 



কারা েযাগ্য?

কীভােব আেবদন কের:

একিট লাল জামা পের িশশুিট 
একিট েডে� বেস একিট ে�ইল বই পড়েছ৷

Albany—NYSCB
Albany District O�ce
52 Washington St. 
Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
দরূভাষ: (518) 473-1675

Syracuse—NYSCB
The Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
দরূভাষ: (315) 423-5417

Bu�alo—NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590
েমল করুন: Suite 545
Bu�alo, NY 14203
দরূভাষ: (716) 847-3516

Rochester—NYSCB (Outstation) 
Monroe Square
259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
দরূভাষ: (585) 238-8110

Westchester—NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300

Valhalla, NY 10595

দরূভাষ: (914) 993-5370

Harlem—NYSCB
Adam Clayton Powell Jr. 
State O�ce Bldg.
163 West 125th St., Suite 1315
New York, NY 10027
দরূভাষ: (212) 961-4440

Lower Manhattan—NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401 

New York, NY 10038

দরূভাষ: (212) 825-5710

Garden City—NYSCB 
711 Stewart Ave., Suite 210
Garden City, NY 11530
দরূভাষ: (516) 743-4188

 

স�াবনা   
   েদখা  
বাঁচা • কাজ করা • েবেড় ওঠার 

েযেকান িনউইয়কৰ্  রােজ্যর বািস�া যার বয়স 21 

বা তার কম এবং আইনত অ� বা বিধর-অ�, 

িনউইয়কৰ্  ে�ট কিমশন ফর দ্য �াই� (NYSCB) 

�ারা �দত্ত িশশুেদর

পিরেষবার জন্য েযাগ্য হেত পাের: 
• সংেশাধেনর সােথ ভােলা বা শি�শালী েচােখ 

20/200 বা তার কম চা�ুষ তী�তা, বাভােলা 
বা শি�শালী েচােখ 20 িডি� বা তার কম 

দিৃ�শি�র একিট
• দিৃ�শি�র একিট সীমাব� ে��। 

NYSCB-এর সােথ েযাগােযাগ করুন েযাগ্যতা 
িনধৰ্ারেণ সাহায্য করার জন্য। 

িশশুেদর জন্য পিরেষবা
NYSCB-এর অফার করা পিরেষবাগুিল 

অ�েদর জন্য সং�াগুিলর সােথ অংশীদাির�, 

েবসরকাির িবে�তারা, িচিকত্সকরা এবং 
িন� দিৃ� িবেশষ�, আপনার িশশুেক �দান 

করেত পােরনসাহােয্যর সােথ তােদর লে�্য 
েপৗঁছােত এবং অংশ�হণ কের একজন �াধীন 

ব্যি� হন সদস্য তােদর স�দােয়র।
বা�ােদর পরামশৰ্দাতা কাজ করেব আপনার 

পিরবার একিট ব্যি�� িবকাশ করেত 
আপনার সােথ েদখা করার পিরক�না করুন 
িশশুিটর �েয়াজন এবং পিরপূরক পিরেষবা 
তােদর অফার করা িশ�া �িত�ান।

পিরেষবার মেধ্য অ�ভুৰ্ �: 
• ৈদনি�ন জীবনযা�ার দ�তা �িশ�ণ
• �মণ �িশ�ণ
• কম দিৃ�র জন্য পরী�া এবং সহায়তা
• অিভেযািজত উপকরণ
• ডায়গিনি�ক মলূ্যায়ন
• িশ�াগত পরামশৰ্
• িশ�াগত স�ূরক পিরেষবা
• সামািজক েকসওয়াকৰ্
• সা�দািয়ক স�দ
• সামািজক দ�তার কাযৰ্�ম
• কমৰ্সং�ােনর ে�া�ােম পিরবতৰ্ ন

আেরা তেথ্যর জন্য অথবা NYSCB 
�ারা অফার পােরন সাহােয্যর জন্য 
আেবদন করেত, আমােদর েটাল-ি� 
ন�ের কল করুন: 1-866-871-3000
-অথবা-
 আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট 
করুন: visionloss.ny.gov

আপিন আপনার কাছাকািছ অবি�ত 
NYSCB েজলা অিফেসর সােথও 
েযাগােযাগ করেত পােরন:

একিট েগালাপী জামা পরা িশশু, একিট েটিবেল 

বেস, হােতর িনেচ হাত িদেয়েকৗশল িশখেছ।


