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 NYSCB
څھ شي ده؟

د ھغو کسانو لپاره چې وړانده دي

د خدماتو الرښود

NYSCB برنامې
د کارموندنې برنامھ

د حرفوي بیارغونې سال مشاور کولی شي تاسو سره 
د پالن جوړولو کې مرستھ وکړي او ھغھ روزنھ 

ترالسھ کړئ چې تاسو ورتھ اړتیا لرئ چې خپل د 
کار موخې تھ ورسیږئ.

کار خوندې ساتلو برنامھ 
کھ چیرې تاسو پھ کار ګمارل شوي یاست او پھ 

قانوني ډول ړوند یاست یا داسې معاینھ یا تشخیص 
لرئ چې د یو کال دننھ ستاسو قانوني ړوندوالي المل 

کیږي، نو تاسو ممکن د دندې خوندي کولو خدماتو 
لپاره وړ اوسئ. د حرفوي بیارغونې سال مشاور 
کولی شي د لید او دندې خدمات تنظیم کړي چې 

ممکن تاسو سره مرستھ وکړي پھ خپل موقعیت کې 
پھ سمھ توګھ خپل کار تھ دوام ورکړئ.

 (BEP) د سوداګرۍ متشبثینو برنامھ
کھ چیرې تاسو د متحده ایاالتو اتباع یاست او د خپل 

نیوز سټینډ، سنیک بار، کافیتیریا، یا پلورنې الرې 
اداره کولو کې لیوالتیا لرئ نو BEP تاسو تھ جواز 
ترالسھ کولو او پھ پښو درولو او چلولو کې د روان 

مالتړ سره روزنھ وړاندې کوي. 

خپلواک ژوند کولو/د لوی ځوانانو لپاره 
پروګرام

کھ چیرې تاسو یو بالغ یاست او غواړئ چې د امکان 
تر حده پھ خپلواکھ توګھ ژوند وکړئ، خو نھ غواړئ 
دنده ترسره کړئ، نو NYSCB داسې برنامې لري 
چې تاسو تھ مھارتونھ در زده کړي ترڅو خپل کور 
وساتئ، خوندې سفر وکړئ او لھ کورنۍ او ملګرو 

سره پھ تماس کې پاتې شئ.

د ماشومانو برنامھ
ستاسې ماشوم ستاسو پھ کور کې، ستاسو پھ ټولنھ 
کې او د بیا رغونې پھ ادارو کې خدمات ترالسھ 

کولی شي. د ماشومانو مشاورین ستاسو د کورنۍ 
لپاره تعلیمې مشورې، اضافې خدمات، حرفوي 

ھمغږي، د وکالت خدمات او الرښونې وړاندې کوي.

د ړندو لپاره د نیویارک ایالت کمیسیون 
(NYSCB) د نیویارک ایالت د ھر عمر 

اوسیدونکو سره چې پھ قانونې توګھ 
ړانده-کاڼھ پیژندل شوي د مسلکې مشورو 

ورکولو، وکالت، بیارغونې روزنې او 
کارموندنې خدماتو پھ وړاندې کولو سره 

خپلواک او یو تولیدي ژوند وکړي.    

د خدماتو پھ اړه
د نورو معلوماتو لپاره زنګ ووھئ:

1-866-871-3000

-یا-

زمونږ ویب پاڼې تھ والړ شئ:
visionloss.ny.gov

NYSCB د نیویارک آیالت د ماشومانو دفتر او کورنیو 

خدمات برخھ ده.

د معلولیت لرونکو امریکایانو د قانون سره سم،
د نیویارک آیالت د ماشومانو دفتر او کورنیو خدمات بھ دغھ مواد 

د غوښتنې پر اساس پھ یو ترالسھ کیدونکې طریقھ، پھ 
غوره بڼھ چمتو کړي.  
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تاسو ممکن د NYSCB ولسوالۍ دفتر سره ھم تماس ونیسئ کوم چې تاسو تھ نږدې موقعیت لري:
NYSCB— البانې

د البانې ولسوالۍ دفتر
 52 Washington St.,

Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
تیلفون: 473-1675 (518)

Bu�alo—NYSCB
The Atrium

100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
تیلفون: 423-5417 (315)

Bu�alo—NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590

Suite 545 :لیک دې تھ واستوئ
Bu�alo, NY 14203

تیلفون: 847-3516 (716)

 Rochester—NYSCB (Outstation)
Monroe Square

259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
تیلفون: 238-8110 (585)

Westchester—NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300

Valhalla, NY 10595
تیلفون: 993-5370 (914)

Harlem—NYSCB
Adam Clayton Powell Jr. 

State O�ce Bldg.
163 West 125th St., Suite 1315

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

Lower Manhattan—NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401 

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

Garden City—NYSCB 
711 Stewart Ave., Suite 210

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

څوک وړ دي؟

څنګھ درخواست، وکړئ

د نیویارک ایالت ھر اوسیدونکی چې پھ قانوني ډول 
کوڼ یا ړوند وی ممکن د ړندو لپاره د نیویارک 
ایالت کمیسیون (NYSCB) لخوا د چمتو شوي 

خدماتو لپاره وړ وي.

قانوني ړوندوالی پھ الندې ډول تعریف شوی: 
• د غوره اصالح سره پھ غوره یا قوي سترګو کې د 

20/200  لیدلو قوه یا لھ دې څخھ لږه، یا
• پھ غوره یا قوي سترګو کې د 20 درجې یا لھ دې 

څخھ د لږ لید یوه محدود ساحھ.
 NYSCB لطفاً د وړتیا معلومول  مرستې لپاره د

سره اړیکھ ونیسئ. 

خدماتو کې ممکن الندې موارد 
شامل وی:

• د ورځنۍ ژوند مھارتونو روزنھ
• د سفر کولو روزنھ 

• د کمزورو سترګو لید معاینات او مرستې
• ټولنیز قضیھ

• د ټولنې امکانات
• د ګټو سال مشوره

• وکالت
• د ړندو الفبا الرښوونھ

• د کڼو-ړندو ترجماني خدمات
• د ارتباط مھارتونھ

• طبیقي تجھیزات
• د مرستندویھ ټیکنالوژۍ روزنھ

• د کمپیوټر روزنھ
• تعلیمي الرښونې او مالتړ

• تعلیمي اضافي خدمات
• د خپلې اوسنۍ دندې ساتنې پھ اړه مرستھ
• د مسلکي روزنې مشورې او الرښوونې

• د مسلکي روزنې مخکې روزنھ
• د کار موندنې لپاره روزنھ
• کار تھ د چمتووالي روزنھ
• کارې تجربھ او فرصتونھ
• پھ کار موندنھ کې مرستھ

د زیاتو معلوماتو لپاره یا د 
NYSCB لخوا وړاندیز شوي 

خدماتو غوښتنھ کولو لپاره، زمونږ 
وړیا شمیرې تھ زنګ ووھئ: 

1-866-871-3000
-یا-

زمونږ ویب پاڼې تھ والړ شئ:
visionloss.ny.gov


