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ניו יארק סטעיט
אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )(Office of Children and Family Services, OCFS

קינדער'ס סערוויסעס ארויסגעבן
פון געהיימע אינפארמאציע פאר שולע רעקארדס
ניו יארק סטעיט קאמיסיע פאר די בלינדע
באטייליגטע'ס נאמען:
עלטערן'ס/היטער'ס נאמען:
איך טו דערמיט געבן רשות צו די ניו יארק סטעיט קאמיסיע פאר די בלינדע ) New York State Commission
 (for the Blind, NYSCBצו באקומען ערציאונג אינפארמאציע און רעקארדס פאר די שילערן וואס זייער נאמען איז
געשריבן אויבן .די צוועק פון די אינפארמאציע איז צו העלפן אין די קאארדינאציע פון סערוויסעס פאר מיין קינד און
העלפן אין פלאנירן פאר די צוקונפט .מיין רשות צו באקומען די אינפארמאציע איז גילטיג ביז מיין קינד טוט מער נישט
באקומען  NYSCBסערוויסעס .איך קען טוישן מיין מיינונג וועגן די ארויסגעבן ,אויסער פאר שריט וואס מען האט שוין
גענומען מיט מיין רשות ,דורך זאגן פאר  NYSCBאין שרייבן אז איך וויל נישט אז מער אינפארמאציע זאל ווערן
באקומען.
ערציאונג רעקארדס פארלאנגט קענען זיין פון:
זעלבסטשטענדיגע ערציאונג פלאן )(IEP 504צושטעלונגעןפסיכאלאגישע אפשאצונגען און באריכטן-אפשאצונגען און סערוויס באריכטן )(TVI, O&M, OT, PT, AT

באריכט פון אויספירןשולע צייכענונגען און רעפארט קארטלעך-ארבעט זוכן אינפארמאציע

שולע דיסטריקט וואס טוט ארויסגעבן די אינפארמאציע:
שולע דיסטריקט:
נאמען פון שולע:
שולע קאנטאקט נאמען:
שולע קאנטאקט נומער:
אדרעס פון שולע:
סיטי:

זיפ קאוד:

סטעיט:

 NYSCBשטאב וואס באקומען די אינפארמאציע:
טיטל:
 NYSCBשטאב קאנטאקט נאמען:
 NYSCBשטאב קאנטאקט נומער:
אדרעס:
סיטי:

זיפ קאוד:

סטעיט:

איך פארשטיי אז די אנגעצייכענטע אינפארמאציע איז געהיים און פריוואט און פאר די אויסשליסליכע באנוץ פון די
פערזאנען און/אדער ארבעטער פארבינדן אין מיין קינד'ס סערוויסעס פראגראם.

עלטערן'ס/היטער'ס אונטערשריפט )אויב אונטער (18
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עלטערן'ס/היטער'ס קאנטאקט אינפארמאציע:
 NYSCBאינפארמאציע
 NYSCBארבעט מיט יוגנט ,פאמיליעס און שולע דיסטריקטס צו פארגרינגערן די קאארדינאציע פון צוגעפאסטע
סערוויסעס פאר שילערינס און יוגנט וואס זענען לעגאל בלינד NYSCB .טוט צושטעלן סערוויסעס צו קינדער
אנגעפאנגען ביים געבורט כדי זיי זאלן קענען אנהויבן צו ארבעטן אויף די רעהאביליטאציע און לעבן פעיגקייטן נויטיג
צו ווערן זעלבסטשטענדיגע ערוואקסענע אין די צוקונפט NYSCB .האט קינדער'ס קאנסולטענטס און איבערגאנג
קאונסלערס אין יעדע דיסטריקט אפיס וואס זענען פאך ריהעביליטעישאן קאונסלערס וואס ספעציליזירן זיך אין
ארבעטן מיט יוגנט וואס זענען לעגאל בלינד .די פריער די פלאנירונג הייבט זיך אן ,די שנעלער הילף און סערוויסעס
קען ווערן קאארדענירט צו עררייכן די צילן פון די שילערין.
 NYSCBאיז די באשטימטע שטאט איינהייט צוצושטעלן פאך רעהעביליטעישאן סערוויסעס צו אינדיווידואלן וואס
זענען לעגאל בלינד .די מיסיע פון  NYSCBאיז צו מאכן בעסער ארבעט ,צו מאקסימיזירן זעלבסטשטענדיגקייט און צו
העלפן אין די אנטוויקלונג פון די מעגליכקייטן און שטארקייטן פון מענטשן וואס זענען לעגאל בלינד .צו מאכן די
אריבערגאנג פון שולע צו די ערוואקסענע וועלט פאדערט פארזיכטיגע פלאנירונג און א צוזאמגארבעטע באמיאונג
צווישן פאמיליעס ,שולע שטאב ,און קאמיוניטי סערוויס פראוויידערס .פלאנירונג וועט העלפן שילערינס ,יוגנט ,זייערע
פאמיליעס ,און שולע דיסטריקטס אויסשטעלן סערוויסעס צו מאקסימירן די שילערינ'ס יארן אין שולע זיי צו אנגרייטן
פאר די פילע אריינגאנג און צוזאמשמעלצן אין די מענטשהייט ,ארבעטסוועלט ,זעלבסטשטענדיגע לעבן ,און
עקאנאמישע אומאפהענגיקייט.

