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ஃபார் தி ப்களண்ட் (NYSCB) வுைன் மதாைர்பு 
மைாண்டு உங்ைள் நைகை நீங்ைள் மபற்றுக் 

மைாள்ளைாம்: 

 
 

NYSCB ளகடயடு 
நியுயார்க் ஸ்டேட் ஆஃபிஸ் ஒஃப் சில்ட்தென் 

அண்டு ஃடபமிலி சர்விஸஸ் 

Commission for the Blind 

52 Washington Street 

South Building, Room 201 



 

Rensselaer, NY 12144 

த ாளைடபசி: (518) 474-6812 

ஃடபக்ஸ்: (518) 486-5819 

TDD: (518) 474-7501 
 



 

முன்னுளை 
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எவ்வாறு தைவல் இேைசிோமாை ைாக்ைப்படுகிறது 
மற்றும் தனிப்பட்ை இேைசிேம் பாதுைாப்பு சட்ைம் 

என்ன? ............................................................................... 8 

எப்யபாது NYSCB வுைன் ஈடுபாடு முடியும்? ........................ 11 
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கமிஷன் ஃபார் தி ப்ளைண்ட் த ாழில்சார் 

மறுவாழ்வு திட்ேம் (VR) என்பது என்ன? 

நியூோர்க் ஸ்யைட் ைமிஷன் ஃபார் தி ப்களண்ட் (NYSCB) 
நியுோர்க் ஸ்யைட் ஆஃபிஸ் ஆஃப் சில்ட்மேன் அண்டு 

ஃயபமிலி சர்விஸஸ் (OCFS) ன் ஒரு அங்ைம் ஆகும். 
மாநிைம் முழுவதும் உள்ள அலுவைைங்ைள் வாயிைாை 
சட்ைப்படி பார்கவேற்ற நபர்ைளுக்கு யநேகை யசகவைள் 

வழங்குகிறது.  தகுதி உள்வர்ைள் யவகைவாய்ப்பு மபற 

NYSCB மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள் 

வழங்குகிறது. உங்ைள் திறகமைள், விருப்பங்ைள் மற்றும் 
முன்னுரிகமைளுைம் மபாருந்தும் யவகைவாய்ப்பு 
மபற்றுத்தருவது மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைளின் 

இைக்கு ஆகும். மதாழில்சார் யவகைைள், மசேல்திறன் 

யவகைவாய்ப்பு, சுய்-யவகை, மதாழில் நிறுவனம் மற்றும் 
ஆதரிக்ைப்பட்ை யவகைவாய்ப்பு உட்பை பை வழிைளில் 

யவகைவாய்ப்பு அகமப்புைள் சாத்திேமாகும். உங்ைள் 
யவகைவாய்ப்பு இைக்கை அகைோளம் ைாை மற்றும் 
அகத அகைே வியூைம் திட்ைமிடுவதற்க்ைாை உங்ைளுக்கு 

உதவி மசய்ே NYSCB இருக்கிறது. 

 

NYSCB VR டசளவகளுக்கு எப்படி 

விண்ணப்பிக்கைாம்? 

NYSCB யின் தவப்ளசட்டில் ஃபார்ம்ஸ் டேப் வழியாக 
நீங்கள் டசளவகளுக்காக விண்ணப்பிக்கைாம் 

http://visionloss.ny.gov அல்ைது பின் இகைப்பு A ல் 
பட்டிேலிைப்பட்ை மாவட்ை அலுவைைங்ைள்லிருந்து 
விண்ைப்ப படிவம் மபறைாம் விண்ைப்பத்கத பூர்த்தி 

மசய்து ஒரு மாவட்ை அலுவைைத்தில் சமர்ப்பிக்ைவும். 

http://visionloss.ny.gov/
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விண்ைப்பத்கத பூர்த்தி மசய்ே உங்ைளுக்கு உதவி 

யதகவப்பட்ைால், உங்ைள் உள்ளூர் அலுவைைத்துைன் 

அல்ைது க்களண்ட் அசிஸ்மைன்ஸ் ப்யோகிோம் (CAP) 

வுைன் மதாைர்பு மைாள்ளவும் (பார்க்ை பின் இகைப்பு B). 

NYSCB மதாழில்சார் மறுவாழ்வு (VR) அறிவுகறோளர் 
அல்ைது பிேதிநிதியுைன் ஒரு அறிமுை யநர்முைைாைகை 

NYSCB ஏற்பாடு மசய்யும. ஒரு பள்ளிக்கூைம், ைாக்ைர், 
பார்கவேற்றவர்ைளுக்கு யசகவ மசய்யும் தனிோர் 

எஜன்ஸி, அல்ைது ஆயோக்கிே அல்ைது சமூை யசகவ 

நிறுவனங்ைள் உங்ைகள பரிந்துகேக்ைைாம். 

 

 
மருத்துவ வேைாறுைள், பள்ளி பதியவடுைள் அல்ைது 
யவகை வேைாறு யபான்ற கூடுதல் பின்னணி தைவலும் 

யதகவப்பைைாம். உங்ைள் ஊன நிகைகே 
நிச்சேப்படுத்த உங்ைளுகைே சமீபித்திே மருத்துவ 
பதியவடுைள் உதவிோை இருக்கும் மற்றும் 

யைட்ைப்பைைாம். இகவ உங்ைளிைம் இல்கை என்றால், 

இந்த தைவகை மபற NYSCB உங்ைளுக்கு உதவி 

அளிக்கும். விண்ைப்பம் மசய்யும்யபாது இந்த தைவல் 
யதகவயில்கை ஆனால் பிற்பாடு உங்ைள் தகுதிகே 

தீர்மாணிக்ை யதகவப்பைைாம். 

 

VR டசளவகள் தபை உங்களிேம் என்ன 

 குதி ட ளவ? 

விண்ைப்பம் பூர்த்தி ஆனதும் மற்றும் NYSCB 

அறிவுகறோளருைன் யநர்முைைாைல் முடிந்த பிறகு, 

பின்வரும் தகுதிைகள மபாறுத்து VR யசகவைளுக்ைான 

உங்ைள் தகுதி தீர்மானிக்ைப்படும்:  
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(1) உங்ைளிைம் ஊன நிகை ( சட்ைப்படி 

பார்கவேற்றவர்) மற்றும் இதனால் யவகைவாய்ப்பு 
என்பது மிைவும் ைடினமானது மற்றும் மதாழில்சார் 
மறுவாழ்வு யசகவைள் மூைம் உங்ைளுக்கு யவகை 

கிகைக்கும் பட்சத்தில். 

(2) பேனுள்ள யவகைவய்ப்புக்ைாை தோர் மசய்ே, 

முேற்சிக்ை, ஈடுபை அல்ைது யவகைகே 
தக்ைகவத்துக்மைாள்ள உங்ைளுக்கு மதாழில்சார் 

மறுவாழ்வு யசகவைள் யதகவப்பட்ைால். 

 

உங்ைள் தகுதிகே தீர்மானிக்ை, மற்றும் உங்ைள் ஊன 
நிகைகே உறுதிப்படுத்த உங்ைள் மருத்துவ 
பதியவடுைள் அல்ைது சமூை பாதுைாபு நிர்வாைத்தின் 

தைவல் NYSCB அறிவுகறோளருக்கு யதகவப்படும். 
தற்யபாகதே பதியவடுைள் இல்ைாத பட்சத்தில் மருத்துவ 

பரியசாதகன யதகவப்பைைாம்.  இந்த 

பரியசாதகனைலூக்ைான ைட்ைைத்கத NYSCB 

மசலுத்தைாம். 

 

சட்ைப்படி நீங்ைள் பார்கவேற்றவோை இருந்தால், 

உங்ைளுக்கு யவறு ஊன நிகைைள் இருந்தாலும், NYSCB 
உங்ைளுக்கு மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள் 

வழங்ைைாம். சட்ைப்படி நீங்ைள் பார்கவேற்றவோை 
இல்ைாத தருைத்தில் ஆனால் உங்ைளுக்கு யவறு ஊன 

நிகை இருந்தால், நியூோர்க் மாநிை ைல்வி துகற, அைல்ட் 

ைரிேர் அண்டு ைன்டின்யுயிங் எஜுயைஷன் சர்விஸஸ் – 

யவாயைஷனல் ரிைாபிலியைஷன் (ACCES-VR) மூைமாை 
பின்வரும் இகைேதளத்தில் நீங்ைள் 

விண்ைப்பிக்ைைாம். http://www.acces.nysed.gov/. 

 

NYSCB யசகவைளுக்கு நீங்ைள் தகுதி மபறவில்கை 



4 
 

என்றால், ஒரு NYSCB VR அறிவுகறோளர் உங்ைகள 
சந்தித்து ஒரு மதாழில்சார் இைக்கை வளர்த்து மற்றும் 

யசகவைளுக்ைான ஒரு திட்ைத்கத உருவாக்குவார். 

இதற்கு தனிப்பட்ை யவகைவாய்ப்பு திட்ைம் (IPE) என்று 

மபேர். யசகவைளுக்கு நீங்ைள் தகுதி மபறவில்கை 

என்றால், நீங்ைள் விருப்பப்பட்ை வடிவத்தில் NYSCB 

உங்ைளுக்கு மதரிேப்படுத்தும். இந்த தீர்மானத்துைம் 

நீங்ைள் உைன்பை மறுத்தால், நீங்ைள் யமல் முகறயீடு 

மசய்ேைாம். (யமல்முகறயீடு குறித்து தைவல் அறிந்து 

மைாள்ள பக்ைங்ைள் 12-15 பார்க்ைவும்). 

 
 னிப்பட்ே டவளைவாய்ப்பு திட்ேம் (IPE) 

என்பது என்ன? 

தனிப்பட்ை யவகைவாய்ப்பு திட்ைம் (IPE) உங்ைள் 
யவகைவாய்ப்பு இைக்கை வர்ணிக்கும் மற்றும் அகத 
அகைே நீங்ைள் எடுக்ை யவண்டிே நைவடிக்கைைளின் 

எழுத்தப்பட்ை திட்ைம் ஆகும்.  உங்ைள் விருப்பங்ைள் 
மற்றும் தகுதிைளுக்கு ஏற்றப்படி திட்ைம் 
உருவாக்ைப்படுகிறது மற்றும் யவகைவாய்ப்பு இைக்கை 
அகைோளம் ைாை மற்றும் அகத அகைே 
யதகவப்படும் யசகவைகள அந்த இைக்கு உங்ைள் 

விருப்பத்கத பிேதிபலிக்கிறது. உங்ைள் திட்ைம் எழுதும் 

முன், மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள், 
பைவகைோன யவகைவாய்ப்புைள் மற்றும் 
உங்ைளுகைே மசாந்த ஆற்றல்ைள் பற்றி யமலும் அறிந்து 

மைாள்வது பேனுள்ளதாை இருக்கும். இகத மசய்ே 

ஆதாேங்ைகள ைண்டுபிடிக்ை ஒரு NYSCB 

அறிவுகறோளர் உங்ைளுக்கு உதவிேளிப்பார். 

 

ஒரு NYSCB படிவத்தில் நீஙைள் உங்ைள் IPE கே 
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உருவாக்குவீர்ைள். உங்ைள் திட்ைத்கத மசேல்படுத்த, 

உங்ைள் NYSCB அறிவுகறோளர் மற்றும் யமற்பார்கவ 
பணிோளர்ைள் அகத மதிப்பிட்டு மற்றும் ஒப்புதல் 

வழங்ை யவண்டும். உங்ைள் IPE க்கு ஒப்புத்தல் வழங்கிே 

பிறகு, நீங்ைள் மற்றும் உங்ைள் அறிவுகறோளர் உங்ைள் 

IPE கே மசேல்படுத்துவீர்ைள். நீங்ைள் விரும்பும் 

வடிவத்தில் உங்ைள் அறிவுகறோளர் உங்ைள் IPE யின் 

நைகை வழங்குவார். நீங்ைள் உங்ைள் திட்ைத்கத முடிக்ை 

பணி மசய்யும் யவகளயில், NYSCB யசகவைள் மபற 
நீங்ைள் தகுதியுள்ளவோை இருந்து மைாண்யை இருக்ை 

யவண்டும்; உங்ைள் திட்ை நைவடிக்கைைகள ஆதரிக்ை 

நிதி உதவி இருக்ை யவண்டும், மற்றும் திட்ைம் 

தற்யபாகதே NYSCB மைாள்கை மற்றும் 

மசேல்முகறைளுைன் முேைற்றதாை இருக்ை யவண்டும். 

 

உங்ைள் IPE எப்படி உருவாக்ை யவண்டும்   

உங்ைள் IPE உருவாக்ை பை வழிைளில் உதவிைள் உள்ளன: 

 

➢ உங்ைள் யவகைவாய்ப்பு இைக்கை யதர்ந்மதடுக்ை 

மற்றும் உங்ைள் முழு IPE அல்ைது அதன் ஒரு 

பகுதிகே வளர்க்ை NYSCB யின் மதாழில்ரீதிோை 
நிேமிக்ைப்பட்ை ஒரு பயிற்சிப்மபற்ற மதாழில்சார் 
மறுவாழ்வு அறிவுகறோளர் உங்ைளுக்கு உதவிோை 

இருக்கும். IPE படிவத்கத பூர்த்தி மசய்ேவும் NYSCB 

அறிவுகறோளர் உங்ைளுக்கு உதவி அளிப்பார். 

 

➢ நீங்ைள் அகைோளம் ைாட்டும் எந்த ஆதாேத்தின் 

உதவியும் மபற யைாரிக்கை கவக்ைைாம். அதாவது: 

• ஒரு உறவினர் அல்ைது நண்பர் 

• ஒரு ஊன பரிந்து யபசுதல் நிறுவனம் அல்ைது 
ஊனமுள்ளவர்ைளுக்கு உதவி மசய்யும் யவறு 
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ஏஜன்சி 

• உள்ளூர் யவகை கமேத்தின் பணிோளர் 

• ஒரு பள்ளிக்கூை ஆசிரிேர் அல்ைது 
அறிவுகறோளர் 

• வாடிக்கைோளர் உதவி திட்ைத்தின் பிேதிநிதி 

• நீங்ைள் தானாையவ உங்ைள் IPE உருவாக்ை 
முேற்சிக்ைைாம் 

 
உங்ைள் IPE க்கு யதகவோன தைவல்: 
 

➢ உைன்பட்ை யசகவைள் முடிந்த பிறகு உங்ைளின் 
யவகைவாய்ப்பு இைக்கின்படி நீங்ைள் விரும்பும் 
யவகை 

➢ யவகைவாய்ப்பு கிகைக்ை உங்ைளுக்கு யதகவோன 
யசகவைள் 

அந்த யசகவைளுக்ைான இைக்கு மற்றும் 
ைாைவரிகச  

➢     யதகவப்படும் யசகவைகள ோர் வழங்குவார்ைள்  

➢     இைக்கை யநாக்கி உங்ைள் வளர்ச்சிகே ோர் 
அளவிடுவார்  

➢     உங்ைள் இைக்கை அகைே எவ்வளவு யநேம் 
யதகவப்படும் 

➢     உங்ைள் திட்ைத்கத மசேல்படுத்த உங்ைள் 
ைைகமைள் 

 

 
IPE மசேல்முகற குறித்து உங்ைள் உரிகமைள் மற்றும் 

ைைகமைள் படிவத்தில் பட்டிேலிைப்பட்டுள்ளது, மற்றும் 
உங்ைளுக்ைாை உங்ைள் அறிவுகறோளர் அகத ஆய்வு 

மசய்வார். இந்த கையேட்டின் 15-17 பக்ைங்ைளில் 
மதாழில்சார் மறுவாழ்வு மசேல்முகற குறித்து உங்ைள் 

உரிகமைள் மற்றும் ைைகமைள் பற்றி தைவல் உள்ளது. 
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நீங்ைள் மற்றும் உங்ைள் அறிவுகறோளர் உங்ைள் IPE 

ஒவ்மவாறு ஆண்டும் ஆய்வு மசய்ே யவண்டும், மற்றும் 
உங்ைள் திட்ைம் திருத்தப்பைைாம் அல்ைது யவறு 

யவகளைளில் ஆோேப்பைைாம். மாற்றங்ைளுக்கு நீங்ைள் 
மற்றும் உங்ைள் அறிவுகறோளர் ஒப்புதல் வழங்ை 

யவண்டும். உங்ைள் திட்ைத்கத பாதிக்கும் எந்த 
மாற்றங்ைகளயும் தேவு மசய்து உங்ைள் 

அறிவிகறோளருக்கு மதரிவிக்ைவும். 

 
NYSCB உங்ைள் IPE க்கு ஒப்புதல் வழங்ைாத பட்சத்தில்? 
 

நீங்ைள் மற்றும் உங்ைள் அறிவுகறோளர் உங்ைள் முழு 

அல்ைது பகுதி IPE வுைன் முேண்படுவது இேல்பானது. 
உங்ைள் அறிவுகறோளருைன் ைருத்துயவறுபாடு தீர்க்ை 

முடிேவில்கை என்றால், இந்த கையேட்டில் 

வர்ணிக்ைப்பட்ை NYSCB யமல்முகறயீடு முகறைகள 

நீங்ைள் நாைைாம்.  

 
எந்  VR டசளவகளை NYSCB 

வழங்குகிைது? 

 

NYSCB வழங்குவது 

➢ உங்ைள் யவகைவாய்ப்பு இைக்கை அகையும் 

உங்ைளுக்கு யதகவப்படும் யசகவைள், 

➢ நீங்ைள் உங்ைள் IPE வளர்த்து மற்றும் யசகவைள் 

மபறும்யபாது, மதாழில்சார் மறுவாழ்வு அறிவுகற 
மற்றும் வழிைாட்டுதல்  

➢ யவகை யதடுதலில் யவகைவாய்ப்பு யசகவைள். 
 

வருமானம் மபற உங்ைளுக்கு தகுதி இருக்கும் பட்சத்தில் 

மபருமளவு யசகவைளுக்கு NYSCB ஊதிேம் அளிக்கும். 
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இது குறித்து NYSCB அறிவுகறோளர் யமலும் தைவல் 

அளிப்பார். உங்ைள் IPE யில் நீங்ைள் மபறும் 
யசகவைளுக்கு ைட்ைைம் மசலுத்தும் வல்ைகமகே 

மபாருத்து, ோர் அந்த யசகவைளுக்கு ைட்ைைம் 

மசலுத்துவார் என்று நீங்ைள் உங்ைள் NYSCB 

அறிவுகறோளருக்கு நிதி தைவல் வழங்ை யவண்டும். 

 

உங்ைள் இைக்கை அகைே, பின்வரும் மதாழில்சார் 

மறுவாழ்வு யசகவைள் உங்ைளுக்கு யதகவப்பட்ைால், 

உங்ைள் IPE யின் ஒரு பகுதிோை உ ங்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பைைாம்:   

➢ மதிப்பீடு யசகவைள் 

➢ மதாழில்சார் மறுவாழ்வு அறிவுகற, வழிைாட்டுதல் 
மற்றும் பரிந்துகே யசகவைள் 

➢ வீடு மாற்றிேகமத்தல் மற்றும் 
மாற்றிேகமக்ைத்தக்ை சாதனம் 

➢ ைாது யைளாத/ைண் பார்கவ இல்ைாத தனி 
நபர்ைளுக்கு மமாழிமபேர்ப்பு யசகவைள் 

➢ ஆங்கிைம் யபசாத தனி நபர்ைளுக்கு 
மமாழிமபேர்ப்பு யசகவைள் 

➢ யநாக்குநிகை மற்றும் அகசவுத்தன்கம ைற்பித்தல் 

➢ மருத்துவ மீட்ைகமத்தல் யசகவைள் 

➢ தனிப்பட்ை உதவிோளர் யசகவைள் 

➢ யவகையில் அமர்த்தல் மற்றும் யவகைக்கு பின் 
யதகவோன யசகவைள் 

➢ யவகைக்கு முன் நிகைமாற்றம் யசகவைள் (ஓரு 

ைல்வி திட்ைத்தில் யசர்ந்துள்ள 14 மற்றும் 21 வேது 

மாைவர்ைள்) 
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➢ வாசிப்பாளர் யசகவ 

➢ மறுவாழ்வு மபாறியிேல் மற்றும் மதாழில்நுட்பம் 
சார்ந்த யசகவைள் 

➢ மறுவாழ்வு ைற்பித்தல் 

➢ பயிற்சி சார்ந்த வியசஷ வாழ்வாதாே மசைவுைள் 

➢ ஆதரிக்ைப்பட்ை யவகைவாய்ப்பு 

➢ மதாகை மதாைர்பு, புைன்ைள் சார்ந்த மற்றும் யவறு 
மதாழில்நுட்ப உதவிைள் மற்றும் ைருவிைள் 

➢ உபைேைங்ைள், மதாைக்ை சேக்கு, சாதனம் மற்றும் 

மபாருட்ைள், மற்றும் பணி மதாைர்பான உரிமம் 

➢ மாைவர்ைள் மற்றும் இளம் வேதினர்க்ைான 
மாறுநிகை யசகவைள் 

➢ யபாக்குவேத்து யசகவைள் 

➢ வாைனம் மாற்றிேகமத்தல் மற்றும் 
மாற்றிேகமக்ைத்தக்ை சாதனம் 

➢ மதாழில்சார் மற்றும் யவறு பயிற்சி யசகவைள் 

(ைல்லூரி பயிற்சி உட்பை) 

➢ யவறு மபாருட்ைள் மற்றும் யசகவைள் 

 
NYSCB VR டசளவகளை நீங்கள் எப்படி 

சிைப்பாக பயன்படுத் ைாம்? 

 

பின்வரும் வழிைாட்டுதல்ைகள பின்பற்றினால் NYSCB 

யசகவைகள நீங்ைள் சிறப்பாை பேன்படுத்தைாம்: 

 

➢ உங்ைள் மதாழில்சார் குறிக்யைாள்ைள் மற்றும் 
இைக்கை அகைே முழுகமோை திட்ைமிடுதலில் 



10 
 

பங்யைற்ை அர்ப்பணிப்பு. 

➢ உங்ைள் சுதந்திேம் மற்றும் யவகைவாய்ப்பில் 
மவற்றி மபற அவசிேமான உங்ைள் பயிற்சி மற்றும் 

மாஸ்ைர் பேைம், தினப்படி வாழ்வாதாேம் மற்றும் 

தைவல் ஆற்றல்ைளில் முழுகமோை பங்யைற்பு.  

➢ உங்ைள் வளர்ச்சி குறித்து மதாைர்ந்து உங்ைள் 

NYSCB VR அறிவுகறோளருைன் மதாைர்பு மைாண்டு 

அப்யைட் மசய்வது. நீங்ைள் யவகை யதடும் யபாது, 
சம்பந்தப்பட்ை பாதுைாப்பான யசகவைள் யதை 
மற்றும் அகத தக்ைகவக்ை உங்ைள் 
அறிவுகறோளர் உங்ைளுக்கு உதவிேளிக்கும் ஒரு 

வல்லுநர். 

 

NYSCB பதிடவடு டசளவகள் என்பது என்ன? 

 

வழங்கிே யசகவைகள மிை சரிோை ஆவைப்படுத்த 

ஒவ்மவாறு நபருக்கும் வழங்கிே யசகவைகள NYSCB 

பதிவு மசய்கிறது. இந்த பதிவில் உங்ைள் யசகவ 

விண்ைப்பம், அறிவுகறோளரின் குறிப்புைள், மருத்துவ 

பதிவுைள், யசகவைளுக்ைான தகுதி தைவல், உங்ைள் 

தனிப்பட்ை யவகைவாய்ப்பு திட்ைம் (IPE) , மற்றும் யவறு 

மதாழில்சார் சார்ந்த தைவல் அைங்கியுள்ளது. 

சிை மசேல்முகறைள் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் உட்பட்டு, 

ஒரு பங்யைற்பாளோை, உங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ை 

யசகவைளின் பதிவுைகள நீங்ைள் நாைைாம். நீங்ைள் 
விரும்பும் வடிவத்தில் உங்ைள் யசகவைள் பதிவுைளின் 

நைகை மபற , உங்ைள் NYSCB VR அறிவுகறோளருக்கு 

எழுத்து மூைமாை யைாரிக்கை கவக்ை யவண்டும். 

 



11 
 

எவ்வாறு  கவல் இெகசியாமாக 
காக்கப்படுகிைது மற்றும்  னிப்பட்ே 

இெகசியம் பாதுகாப்பு சட்ேம் என்ன? 

 

உங்ைளுக்கு மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள் வழங்ை, 
உங்ைகளப் பற்றிே தைவல் மபற்று அகத மவளியிட் 

NYSCB க்கு யதகவப்படும். NYSCB யிைம் எழுத்து மூைமாை 
நீங்ைள் மைாடுத்த அனுமதி இருந்தால் அல்ைது இேைசிே 
தைவகை மவளிப்படுத்த ைட்ைாேமாை இருந்தால் அல்ைது 
ஃமபைேல் அல்ைது மாநிை சட்ைம் அல்ைது 

ஒழுங்குமுகறைள் ைட்ைாேப்படுத்தினாயை தவிே, எல்ைா 
தைவலும் இேைசிேமாை கவக்ைப்படும் மற்றும் எந்த 
நபரும் அல்ைது நிறுவனத்துைனும் பகிர்ந்து 

மைாள்ளப்பைாது. உங்ைகளப் பற்றிே தைவகை 
யசைரித்து அகத பகிர்ந்து மைாள்ள நியூோர்க் மாநிை 

சட்ைங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைள் NYSCB க்கு உரிகம 

அளிக்கிறது. 

 

யசகவைளுக்ைான தகுதி தீர்மானிக்ை மற்றும் எந்த 
யசகவைள் உங்ைைளுக்கு மதாழில்சார் இைக்கை அகைே 

கவக்கும் என்று நிர்ையிக்ை தைவல்ைகள NYSCB யதர்வு 

மசய்யும். 

 

யசகவைளுக்கு திட்ைம் வகுக்ை, உங்ைகளப் பற்றி யமலும் 

மதரிந்து மைாள்ள மற்றவர்ைளுைன் NYSCB மதாைர்பு 

மைாள்ளும். உதாேைம், உங்ைள் எழுத்து அனுமதியுைன், 

உங்ைள் NYSCB அறிவுகறோளர் 

 

➢ யவகை அனுபவம் உறுதிப்படுத்த உங்ைள் 

முந்கதே முதைாளியுைன் மதாைர்பு மைாள்ளைாம், 

➢ உங்ைளுகைே தற்யபாகதே மருத்து நிகை பற்றி 
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மதரிந்து மைாள்ள மற்றும் பயிற்சி அல்ைது 
பணியில் எந்த அளவுக்கு உங்ைள் ஆற்றகை 

பாதிக்கும் என்று மதரிந்து மைாள்ள, மருத்துவர்ைள் 
அல்ைது ஆயோக்கிே யசகவ வழங்குபவர்ைளுைன் 

மதாைர்பு மைாள்ளைாம், அல்ைது 

➢ உங்ைள் ைல்வி மற்றும்/அல்ைது மதாழில்சார் 
அனுபவங்ைள் உங்ைள் மதாழில்சார் இைக்கை 
அகைே உதவுமா என்று பார்க்ை உங்ைள் 
பள்ளிக்கூைம் அல்ைது யவறு மதாழில்சார் 

ஆவைங்ைகள மபறைாம். 

 
உங்ைள் எழுத்து அனுமதியுைன், உங்ைளுக்கு மதாழில்சார் 
யசகவைள் வழங்ை யவண்டும் என்று நாங்ைள் 

உத்திேவிடும்யபாது, இந்த தைவகை சமூை மறுவாழ்வு 

திட்ைங்ைளுைன் உங்ைள் NYSCB அறிவுகறோளர் பகிர்ந்து 

மைாள்வார். 

 

பங்யைற்பாளர்ைளின் எல்ை தைவலும் NYSCB யிைம் 
இேைசிேமாை கவக்ைப்படும் மற்றும் ஃமபைேல் மற்றும் 
மாநிை சட்ைங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைளுைன் 

ஒத்துப்யபாை மட்டும் மவளியிைப்படும். 

 

ஃமபைேல் அல்ைது மாநிை சட்ைம் அல்ைது 

ஒழுங்குமுகறைள் ைட்ைாேப்படுத்தினாயை தவிே NYSCB 
உங்ைளிைமிருந்து எழுத்து மூைமாை தைவல் மபற அல்ைது 

மவளியிை அனுமதி மபறும். உங்ைளுக்கு 
பேனளிக்ைக்கூடிே யசகவைள் வழங்ை உங்ைள் 

ஒத்துகழப்பு அவசிேமானது. தைவல் அளிக்ை அல்ைது 

அதன் மவளியீட்கை நீங்ைள் மறுத்தால், உங்ைள் யசகவ 

தகுதிகே தீர்மானிக்ை எங்ைகள தடுக்கும், மற்றும் 
உங்ைள் விண்ைப்பம் மீது எங்ைளால் நைவடிக்கை 
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எடுக்ை இேைாது.  

 

NYSCB யசகவைள் மபற உங்ைளுக்கு தகுதி உள்ளது என்று 

தீர்மானிக்ைப்பட்ைால், யசகவைள் மபறும் யபாது நீங்ைள் 

யமற்மைாண்ை மசைவுகள NYSCB ஈடு 

மசய்ேைாம். மபாதுவாை, யபாக்குவேத்து அல்ைது புத்தை 

மசைவுைள் மற்றும் உங்ைள் பயிற்சி சார்ந்த மபாருட்ைள், 

ஆனால் யவறு யசகவ மசைவுைளும் உட்பை, இதில் 

அைங்கியுள்ளது. NYSCB யசகவைள் மபற உங்ைள் 
தகுதிக்கு ஆதேவாை நீங்ைள் யசைரிக்கும் தைவல் குறித்த 

யபாக்குவேத்து மசைவுைகள NYSCB ஈடு மசய்ேைாம். 
உங்ைள் அறிவுகறோளர் பைம் வழங்கீடு அதிைாேம் 

அளிக்கும் முன், உங்ைள் மபேர், முைவரி, மின்னஞ்சல் 

(உங்ைளிைம் இருந்தால்), மற்றும் தி நியூோர்க் ஸ்யைட் 

ஸ்யைட்கவட் ஃகபனான்ஷிேல் சிஸ்ைம் (SFS) ல் (தி 
நியூோர்க் ஸ்யைட் இன்மைக்யேைட் அமைளண்டிங் 

சிஸ்ைம்) உங்ைள் யசாஷிேல் மசக்யூரிட்டி நம்பர் பதிவு 

மசய்ே யவண்டும். யதகவப்பட்ைால், இந்த முகறைள் 

பற்றி உங்ைளுக்கு யமலும் விவேங்ைள் அளிக்ைப்படும்.  

 

சட்ைப்படி பாற்கவேற்றவர்ைள் யமாட்ைர் வாைனத்கத 
ஓட்ைக்கூைாது என்று உங்ைளுக்கு மதரிந்திருக்கும் என்று 

நாங்ைள் நம்புகியறாம். ஃமபைேல் அல்ைது மாநிை சட்ைம் 
அல்ைது ஒழுங்குமுகறைளின் அதிைாேங்ைளுைன் 

இைங்ை, ஒரு நபர் ட்கேவிங் மசய்கிறார் என்று தைவல் 

இருந்தால், இந்த தைவல் NYSCB நிர்வாை 

பணிோளர்ைளுக்கு அனுப்பப்படும், மற்றும் நிர்வாைம் 
இந்த தைவல் நியூோர்க் ஸ்யைட் டிபர்ட்மமன்ட் ஆஃப் 

யமாட்ைர் மவஹிகிள்ஸ், ட்கேவர் இம்ப்ரூவ்மமன்ட் 

ப்யோகிோம் க்கு அனுப்பப்படும். உங்ைள் ஒப்புதல் 

இல்ைாமல் இந்த அறிக்கை தோர் மசய்ேப்பைைாம். 
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நீங்ைள் அளித்த தைவல் அல்ைது யசகவைள் வழங்ை 

எங்ைளுக்கு வழங்கிே அதிைாேததுக்கும் யமைாை, யசகவ 
மபறுபவர்ைள் பற்றி அகைோளாம் ைாை முடிோத புள்ளி 
விவேங்ைள் வளர்க்ை மற்றும் இந்த திட்ைங்ைகள 

சமாளிக்ை, நியூோர்க் மாநிைம் இந்த தைவல்ைகளயும் 

பேன்படுத்தைாம். உங்ைள் அகைோளம் இேைசிேமாை 

இருந்து மைாண்யை, உங்ைள் தைவகை வளே மசய்ே 
அல்ைது புள்ளி விவேங்ைகள வினியோகிக்ை உங்ைள் 

அனுமதி எங்ைளுக்கு யதகவ. 

 
இந்த தைவகை போமரிக்கும் அதிைாரி 
 

ஆஃபிஸ் ஆஃப் தி அயஸாசியேட் ைமிஷனர் 

ைமிஷன் ஃபார் தி ப்களண்ட் 

Commission for the Blind 
52 Washington Street 
South Building, Room 201 
Rensselaer, NY 12144 
(518) 473-1801 
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எப்டபாது NYSCB வுேன் ஈடுபாடு முடியும்? 
 

மவற்றிைேமாை நீங்ைள் 90 நாட்ைள் யவகை மசய்தால் 
உங்ைள் இைக்கை நீங்ைள் அகைந்துவிட்டீர்ைள் என்று 

NYSCB ைருதுகிறது. VR திட்ைத்திலிருந்து உங்ைள் 
மவளியேற்றம் மற்றும் அதன் விகளவுைள் என்ன என்பது 
பற்றி உங்ைள் அறிவுகறோளர் உங்ைளுைன் மதாைர்ந்து 

மதாைர்பு மைாண்டு ைைந்தாயைாசிப்பார். நீங்ைள் 
விரும்பம் வடிவத்தில் மூடுதல் அறிக்கை உங்ைளுக்கு 

மதரிவிக்ைப்படும்.  

 
 VR திட்ைத்துக்கு பின் யவகைக்கு பிறகு இருக்கும் 

யசகவகை உங்ைளுக்கு வழங்ைப்பைைாம். உங்ைள் IPE 
வளர்ந்த பிறகு மற்றும் மீண்டும் நீங்ைள் மவளியேறும் 

முன், உங்ைள் NYSCB அறிவுகறோளர் இந்த 

ஆப்ஷன்ைகள உங்ைளுைன் ைைந்தாயைாசிப்பார். 

உங்ைள் சங்ைதி மூடிவுக்கு வந்த பிறகு, யதகவப்பட்ைால், 

NYSCB உங்ைளுக்கு முடியுமா என்ற தீர்மானிக்ை உங்ைள் 

அறிவுகறோளருைன் நீங்ைள் மதாைர்பு மைாள்ளைாம். 

 
சங்ைதி முடிந்து குகறந்தப்பட்சம் 18 மாதங்ைள் ஆன 

பிறகு, VR யசகவைள் மபறும் நபர்ைள் பற்றிே தைவல் 

யசைரிக்ை கூட்ைாட்சி முகறபடி NYSCB க்கு 

யதகவப்படும். ைல்வி மற்றும் அறிமுை ஆவைங்ைள், 
மற்றும் சம்பளம் மற்றும் யவகை தைவல் இதில் 

அைங்கியுள்ளது.  

 
இந்த தைவல் உங்ைளிைமிருந்து யநேடிோை மபறைாம் 
அல்ைது உங்ைள் அனுமதியுைன் உங்ைள் முதைாளி 
அல்ைது யவறு அங்கீைரிக்ைப்பட்ை ஆதாேங்ைளிைமிருந்து 

மபறைாம். தி நியூோர்க் ஸ்யைட் டிபர்ட்மமன்ட் ஆஃப் 
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யைபர் (DOL) இைமிருந்த உங்ைள் சமபள தைவலும் NYSCB 

யசைரிக்கும். இந்த தைவகை மபற, சிை 

மக்ைல்மதாகைசார் தைவலும் DOL வுைன் NYSCB பகிர்ந்து 

மைாள்கிறது. DOL வுைன் பகிர்ந்து மைாண்ை தைவல் 
மற்றும் அவ்விைமிருந்து மபற்ற தைவல் இேைசிேமாை 

கவக்ைப்படும். இகத குறித்து யைள்விைள் மற்றும் 
ைவகைைள் பற்றி உங்ைள் அறிவுகறோளருைன் 

ைைந்தாயைாசிக்ைைாம்.   
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 கொறு தீர்ப்பு மற்றும் பங்டகற்பாைர் 
முளையீடுகள் 

 

NYSCB யின் முடிவுைள் மீது உங்ைளுக்கு உைன்பாடு 

இல்கை என்றால், நீங்ைளும் உங்ைள் அறிவுகறோளரும் 

ைருத்துயவற்றுகமக்கு தீர்வு ைாைாத பட்சத்தில், உங்ைள் 
அறிவுகறோளரின் மசேல்பாடு அல்ைது முடிவு குறித்து 

யமல்முகறயீடு மசய்ேைாம். 

 

உங்ைள் உரிகமைகள பாதுைாக்ை மற்றும் முடிவுைள் மீது 

நடுநிகை ஆய்வு மசய்ே NYSCB ல் யமல்முகறயீடு முகற 

உள்ளது. யமல்முகறயீடு முகறயில் NYSCB யின் 
குறிக்யைாள் என்னமவன்றால் விகேவாை மற்றும் கூடிே 
விகேவில் எளிதான வழியில் பேஸ்பேம் உைன்படுகிற 

தீர்வு ைாண்பது. யமல்முகறயீடு முகற பற்றி யமலும் 

தைவகை உங்ைள் அறிவுகறோளர் வழங்குவார். 

 

உங்ைள் அறிவுகறோளரின் தீர்ப்பு குறித்து உங்ைளுக்கு 

உைன்பாடு இல்கை என்றால், நீங்ைள் மிைவும் மதளிவாை 
உங்ைள் ைவகைைகள கூற யவண்டும் மற்றும் 

ைருத்துயவறறுகமக்கு தீர்வு ைாை யவண்டும். 

மவற்றிமபறவில்கை என்றால், யமல்முகறயீடு மசய்ேப் 

யபாகிறீர்ைள் என்று அறிவுகறோளரிைம் கூறவும். இகத 

நீங்ைள் நான்கு வழிைளில் மசய்ேைாம்: 

 

➢ மதாைக்ை ஆய்வு - ஒரு மூத்த அறிவுகறோளரின் 

ஈடுபாடிருந்தால் ( அல்ைது மாவட்ை யமைாளர், மூத்த 
அறிவுகறோளர் தீர்ப்கப ஆய்வு மசய்யும் 

பட்சத்தில்), முகறப்படி அகமோத ஒரு மூத்த 

அறிவுகறோளரின் ஆய்வு, ஒரு பங்யைற்பாளர் 
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மற்றும் அறிவுகறோளர் அல்ைது யவறு 

மபாருத்தமான NYSCB பணிோளர் யசர்ந்து அந்த 
பங்யைற்பாளரின் அதிருப்திகே தீர்த்து கவக்ை 

யவண்டும்.  

 

➢ நிர்வாை ஆய்வு – NYSCB யின் மைாள்கை 

வழிைாட்டுதலுக்கு இைங்ை, NYSCB நிர்வாை 

பணிோளரின் முகறப்படி அகமோத ஒரு ஆய்வு. 

 

➢ நருவர் ஈடுபாடு -தைோகற தீர்க்ை பங்யைற்பாளர் 

மற்றும் மபாருத்தமான NYSCB பணிோளருக்கு 

இகையே ஒரு தனார்வு முகற. நடுவர் முகற 
நைத்துபவர் யதர்ச்சிோன மற்றும் நடுநிகை உள்ள 

ஒரு தன்னிப்பட்ை, நடுவர் முகறயில் பயிற்சி 

மபற்றவர். நடுவர் ஈடுபாட்கை எந்தத் தருைத்திலும் 

யைட்டுக் மைாண்ைாலும், ைருத்துயவற்றுகமகே 
நடுவர் வழிோை தான் தீர்க்ை முடியும் என்று இரு 

தேப்பினரும் ஒப்புக்மைாள்ள யவன்டும். 

➢ நிர்வாை விசாேகை – NYSCB யின் மைாள்கையுைன் 
இைங்கி தி நியூோர்க் ஸ்யைட் ஆஃபிஸ் ஆஃப் 

சில்ட்மேன் அண்டு ஃயபமிலி சர்விஸஸ் (OCFS) 
ப்யூயோ ஆஃப் ஸ்யபஷல் ஹிேரிங்ஸின் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கும் யமல் பணிோளர்ைளால் 

நைத்தப்பட்ை முகறோன விசாேகை.  

 

முகறப்படி விசாேகை முகறகே ஒப்பிடுகையில், 
முகறப்படி அகமோத ஆய்வில் விகேவாை தீர்வு ைாை 

சந்தர்ப்பங்ைள் உள்ளது. ஆனால், மதாைக்ை ஆய்வு, 

நடுவர் முகற மற்றும்/அல்ைது நிர்வாை ஆய்கவ நீங்ைள் 
தவிர்த்து யநேடிோை நிர்வாை விசாேகைக்கு 
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மசல்ைைாம். நிர்வாை விசாேகைக்கு பிறகு, விசாேகை 

குழுவின் தீர்ப்புைன் உங்ைளுக்கு அதிருப்தி இருந்தால், 

நிங்ைள் சட்ைப்படி பரிைாேங்ைகள மதாைேைாம். 

 

விசாேகை நைக்கும் யபாது, உங்ைளுைன் இகைே 
அல்ைது உங்ைளுக்ைாை வாதாை அங்கீைாேம் மபற்ற 

பிேதிநிதி அதாவது சட்ை அறிவுகறோளர், ஒரு க்களண்ட் 

அசிஸ்மைன்ஸ் ப்யோகிோம் (CAP) பிேதிநிதி, சாதாேை 

வழக்ைறிஞர்ைள், ஒரு உறவினர் அல்ைது யவறு பிேதிநிதி 

யபச்சாளகே நிேமிக்ை உங்ைளுக்கு உரிகம உள்ளது. 

உங்ைள் பிேதிநிதியின் மசைவுைளுக்கு NYSCB மபாறுப்பு 

ஏற்றுக்மைாள்ளாது.  

 

உங்ைள் யசகவ பதிவுைளிலிருந்து மபாருத்தமான தைவல் 
அறிமுைம் மசய்ே மற்றும் பரியசாதகன மசய்ேவும் 

உங்ைளுக்கு உரிகம உள்ளது. யசகவ பதிவுைளின் சிை 

தைவல்ைகள மவளிப்படுவதில் ைட்டுப்பாடுைள் உள்ளன. 
யசகவ பதிவுைளிலிருந்து தைவல் மபறும் முகற மற்றும் 
மபாருந்தும் ைட்டுப்படுைள் பற்றி உங்ைள் 

அறிவுகறோளர் விளக்ைம் அளிக்ைைாம். 

 

டியஸபிலிடி கேட்ஸ் நியூோர்க் (DRNY) இேக்கும் 

க்களண்ட் அசிஸ்மைன்ஸ் ப்யோகிோம் (CAP), 
மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள் மபறுபவர்ைள் 
மற்றும் விண்ைப்பதாேர்ைள் சார்பாை பரிந்து யபசுதல் 

யசகவைள் வழங்குகிறது, மற்றும் மறுவாழ்வு சட்ைம் 1973 

(திருத்தம் மசய்ேப்பட்ை) யின் கீழ் உரிகமைள், 

யசகவைள், மற்றும் கிகைக்ைக்கூடிே பேன்ைள் பற்றி 

தைவல் அளிக்கிறது. CAP மதாைர்பு தைவல் பின் 

இகைப்பு B யில் உள்ளது.  

 
DRNY CAP பணிோளர்ைள் உங்ைள் இைக்குைள், 
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விருப்பங்ைள் மற்றும் திறகமைகள ைைந்தாயைாசித்து, 

NYSCB மூைம் யசகவைகள நாை உங்ைள் உரிகமைள் 

பற்றி ஆயைாசகன கூறுவார்ைள். வேம்பு இல்ைாமல் 

இதில் அைங்கியுள்ள யசகவைள் – அறிவுகற மற்றும் 

வழிைாட்டுதல், யவகை யமம்பாடு, யவகை பயிற்சி, 

மதாழில்சார் மதிப்பீடுைள், மதாழில்சார் பயிற்சி, 

மாறுநிகை யசகவைள், ைல்லூரி ஆதேவு, உதவும் 

மதாழில்நுட்பம், யபாக்குவேத்து உதவி, யவகைவாய்ப்பு 
ஊக்ைம் மற்றும் சுே யவகை திட்ைமிடுதல் 

 
ஒரு தீர்கவ ைைந்து யபசி முடிவு மசய்ே; நிர்வாை ஆய்வு, 

நடுவர் முகற, நிர்வாை விசாேகை அல்ைது 
நீதிமன்றத்தில் ஒரு வாடிக்கைோளரின் பிேதிநிதிோை 

இருக்ை; மற்றும் நிர்வாை அல்ைது நீதிமன்ற தீர்வுைள் 
நாடும் முன் இருக்ைக்கூடிே எல்ைா மாற்று வழிைகளயும் 

பின்பற்ற, NYSCB வுைன் DRNY மதாைர்பு மைாள்ளைாம்.  

 
யைாரிக்கை கவக்ை NYSCB மாவட்ை அலுவைைைத்துைன் 

மதாைர்பு மைாள்ளவும். 

 
நிர்வாை விசாேகை குறித்து யநேடிோை யைாரிக்கை 

கவக்ை யவண்டிே அதிைாரி: 

 

Beth Mancini 
NYS Office of Children and Family Services 
Bureau of Special Hearings 
52 Washington Street 
(518) 474-6022 
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எழுத்து மூைம் அல்ைது மதாகையபசி வழிோை நீங்ைள் 

யைாரிக்கை கவக்ைைாம், ஆனால் எழுத்து யைாரிக்கை 

விரும்பத்தக்ைது. எழுத்து யைாரிக்கை தோர் மசய்ே 

உங்ைளுக்கு உதவி யதகவப்பட்ைால், உங்ைள் உள்ளுர் 

NYSCB அல்ைது CAP அலுவைைைத்கத நாைைாம். உங்ைள் 

யைாரிக்கைகே எளிதாக்ை, பின்வரும் தைவல் உங்ைள் 

விண்ைப்பத்தில் இருக்ை யவண்டும்: 

 

➢ உங்ைள் மபேர் மற்றும் முைவரி (தபால் முைவரி 

உட்பை) 

➢ உங்ைளுைன் மதாைர்பு மைாள்ளக்கூடிே 
மதாகையபசி எண் 

➢ விசாேகையின் யபாது உங்ைள் பிேதிநிதிோை 

உதவும் நபரின் மபேர், முைவரி மற்றும் 

மதாகையபசி எண் (ஆதாவது, CAP பிேதிநிதி, 

உங்ைள் வழக்ைறிஞர் அல்ைது யவறு வழக்ைறிஞர், 

யபான்றகவ.) 

➢ இந்த வழக்கில் ஈடுபட்டுள்ள NYSCB பணிோளர்(ைள்) 

மபேர், மாவட்ை அலுவைைம் மற்றும் மதாகையபசி எண் 

➢ கூடுமானவகேயில் குறிப்பிடும்படிோை நீங்ைள் 
யமல்முகறயீடு மசய்யும் வழக்கின் விளக்ைம் 

➢ உங்ைள் முகறயீடு குறித்து NYSCB யின் எழுத்து 
மூைமாை மபற்ற அறிக்கையின் நைல்ைள் 

➢ நீங்ைள் விரும்பும் தைவல் மதாைர்பு முகற (ப்யேல், 

மபரிே ப்ரிண்ட் அல்ைது யைப்)   

 

VR முளையில் உங்கை உரிளமகள் மற்றும் 

கேளமகள் என்ன?  
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VR முகறயில் மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைளுக்கு 
தகுதி உள்ள எல்ைா நபர்ைளுக்கும் உரிகமைள் மற்றும் 

ைைகமைள் உள்ளன. உங்ைள் IPE யில் 
வகேேறுக்ைப்பட்டுள்ள இைக்குைள் மற்றும் 
குறிக்யைாள்ைகள யநாக்கி முன்யனே உங்ைளுக்கு ைைகம 

உள்ளது. 
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உங்கள் உரிளமகள் 

 

உங்ைள் IPE கே உங்ைள் அறிவுகறோளருைன் யசர்ந்து 
வளர்க்ை மற்றும் அந்த முகறயில் நீங்ைள் விரும்பும் 

வழக்ைறிஞகே யசர்க்ை உங்ைளுக்கு உரிகம உள்ளது. 

 

ஒரு நைவடிக்கையினல் உங்ைள் யசகவைளுக்ைான 

தகுதியில் மாற்றங்ைள் இருந்தால், முழு அயைாசகன 

முகறயில் உங்ைளுக்கு மற்றும்/அல்ைது உங்ைள் 

பிேதிநிதிக்கு வாய்ப்பு அளிக்ைப்படும். 

 

தகுதி இல்ைாததால் உங்ைள் விண்ைப்பம் மூைப்பட்ைால், 
நீங்ைள் விரும்பும் வடிவத்தில் உங்ைளுக்கு தைவல் 

அளிக்ைப்படும், மற்றும் அந்த தீர்ப்பின் ஆய்வில் நீங்ைள் 

யசர்க்ைபடுவீர்ைள். 

 

உங்ைள் அறிவுகறோளரின் நைவடிக்கை அல்ைது 

தீர்ப்பினால் உங்ைளுக்கு அதிருப்தி இருந்தால், அது 
குறித்தி உங்ைள் அறிவுகறோளருைன் ைைந்து யபச 

உங்ைளுக்கு ஊக்ைமளிக்ைப்படும். 

 

நீங்ைள் அல்ைது உங்ைள் பிேதிநிதி NYSCB தீர்ப்புைளுக்கு 

எதிோை யமல்முகறயிைைாம். யமல்முகறயீடு தைவல் 12-

15 பக்ைங்ைளில் உள்ளன. 

  
நியூோர்க் மாநிைத்தில் CAP இைமிருந்து யசகவைள் மபற 

உங்ைளுக்கு உரிகம உள்ளது.  CAP மதாைர்பான தைவல் 

அறிே பின் இகைப்பு B பார்க்ைவும்.  

 
உங்கள் கேளமகள் 
 

உங்ைள் அறிவுகறோளருைன் உங்ைள் IPE வளர்த்து, 
ஆய்வது மற்றும் பயிற்சியில் பங்யைற்று உங்ைள் 
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திட்ைத்கத மசேல்படுத்துவது, சந்திப்பு யததிைகள 

ைகைபிடிப்பது, உங்ைள் IPE சார்ந்த நிதி ைைகமைள் 

ைகைபிடிப்பது, மற்றும் கிகைக்ைக்கூடிே யவறு பேன்ைள் 
மற்றும் யசகவைளுக்ைான நிதி ஆதாேங்ைகள 

உறுதிப்படுத்துவது உங்ைள் ைைகம ஆகும். 

 

உங்ைள் இைக்கை யநாக்கி வளர்ச்சிகே பாதிக்கும் 
விஷேங்ைகள உங்ைள் அறிவுகறோளருக்கு 

முழுகமோை மதரிவிப்பது உங்ைள் ைைகம ஆகும். 

வேம்பு இல்ைாமல் இதில் அைங்கியுள்ள விஷேங்ைள் – 
உங்ைள் முைவரி மற்றும் மதாகையபசி எண்ணில் 

மாற்றம், வாழும் ஏற்பாடுைள், மருத்துவ நிகை, மற்றும் 

நிதி நிகை.  

 

NYSCB வழங்கும் சாதனத்கத சரிோை பேன்படுத்துவது 
மற்றும் அக்ைகற எடுத்துக்மைாள்வது உங்ைள் ைைகம 

ஆகும். உங்ைள் வழக்கு மசேலில் இருக்கும் வகே 

உங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ை சாதனம் NYSCB யின் மசாத்து 

ஆகும். நீங்ைள் மவற்றிைேமாை உங்ைள் மதாழில்சார் 
இைக்கை அகைந்த பிறகு மற்றும் உங்ைள் வழக்கு 

முடிவுக்கு வந்த பிறகு, சாதன உகைகம உரிகம உங்ைள் 

மபேருக்கு மாற்றப்படும். சாதனம் உங்ைள் மபேருக்கு 

மாற்றப்பட்ை பிறகு, அதன் போமரிப்பு உங்ைள் தனித்த 

ைைகம ஆகும்.  
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பின் இளணப்பு A 

 
கமிஷன் ஃபார் தி ப்ளைண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் 

ஆஃபிஸஸ் 

 
பஃபடைா மாவட்ேம் அலுவைகம்: 

Ellicott Square Building 
295 Main Street, Suite 545 
Buffalo, NY 14203 
(716) 847-3516 
 
ஜேம்ஸ்டவுன்: (716) 512-1121 

 
ொதசஸ்ேர் அவுட்ஸ்டேஷன் 

Monroe Square 
259 Monroe Avenue, Room 303 
Rochester, NY 14607 
(585) 238-8110 
 
சிெக்யூஸ் மாவட்ே அலுவைகம்: 

The Atrium, Suite 105 
100 South Salina Street 
Syracuse, NY 13202  
(315) 423-5417 
 
பிங்ஹாம்ேன் அவுட்ஸ்டேஷன்: 

44 Hawley Street, Room 702 
Binghamton, NY 13901 
(607) 205-9765 
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ஆல்பனி மாவட்ே அலுவைகம்: 

52 Washington Street, 201 South 
Rensselaer, NY 12144 
(518) 473-1675 
 
ப்ைாட்ஸ்பர்க் அவுட்ஸ்டேஷன் 

194 US Oval 
Plattsburgh, New York 12903 
518-813-5595 
 
தவஸ்ட்தசஸ்ேர் மாவட்ே அலுவைகம்: 

1117 East Stevens Avenue, Suite 300 
Valhalla, NY 10595 
(914) 993-5370 
 
நியூ வின்ட்சர் அவுட்ஸ்டேஷன்: 

103 Executive Drive, Suite 200 
New Windsor, NY 1253 
 (845) 762-5229 
 
நியூயார்க் நகெம் அலுவைகம்: 

80 Maiden Lane, 4th Floor 
New York, NY 10038 
(212) 825-5710 
 
ஹாைம் மாவட்ே அலுவைகம்: 

163 West 125th Street, Room 209 
New York, NY 10027 
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(212) 961-4440 
 
 
க்வீன்ஸ் அவுட்ஸ்டேஷன் 

168-25 Jamaica Avenue, Suite 210 
Jamaica, NY 11432 
(718) 557-8860 
 
கார்ேன் சிடி மாவட்ே அலுவைகம்: 

711 Stewart Avenue, 2nd Floor 
Garden City, NY 11530 
(516) 564-4311 
 
ஹாப்புகா அவுட்ஸ்டேஷன்: 

Perry Duryea State Office Building 
250 Veterans Highway 
Hauppauge, NY 11788 
(516) 564-6873 
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பின் இளணப்பு B 
 

க்ளைண்ட் அசிஸ்தேன்ஸ் ப்டொகிொம் 

 

 

க்களண்ட் அசிஸ்மைன்ஸ் ப்யோகிோம் (CAP) 
பிேத்தியேைமாை டியஸபிலிடி கேட்ஸ் நியூோர்க் 

(DRNY) இேக்குகிறது. CAP சேவைகள் 

விரும்புைர்கள் பின்ைரும் முகைரியில் DRNY வுடன் 

த ொடர்பு தகொள்ளலொம்: 

 
 

டிடஸபலிடி ளெட்ஸ் நியூயார்க் 

725 ப்ோட்யவ, சுயிட் 450  

அல்பனி, NY 12207 

உள்ளூர் (518) 432-7861 

TTY நம்பர்: (518) 512-3448 

யைால்-ஃப்ரி:  (800) 993-8982 

ஃயபக்ஸ்: (518) 427-6561 

மின்னஞ்சல்:  mail@DRNY.org 

 

 
 
 
 
 

mailto:mail@DRNY.org
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பின் இளணப்பு C 

 
த ாழில் நிறுவன திட்ேம்  கவல்   

 
சில்ைகற வணிைத்தில் யமைாண்கம வாய்ப்புைள் 

வழங்கும் பிசிமனஸ் என்ைர்பிகேஸ் ப்யோகிேம் (BEP) 

கே NYSCB நிர்வகிக்கிறது.  

 
BEP யில் பங்யைற்பவர்ைள் நியூோர்க் மாநிைம் முழுவதும் 

சில்ைகற விோபாேம், உைவு யசகவ மற்றும் விற்பகன 
வணிைத்கத மசாந்தமாக்கிக் மைாண்டு 

இேக்குகிறார்ைள். இைம் மற்றும் எல்ைா சாதனங்ைள் 

மற்றும் மபாருத்தப்பட்ை மபாருள்ைளுக்கு NYSCB 

மபாறுப்பு ஏற்றுக்மைாள்கிறது. யமலும், BEP யமைாளர்ைள் 
எந்த விதமான வாைகை அல்ைது பேன்பாடு 

ைட்ைைங்ைள் மசலுத்தவதில்கை. 

நிைேவருமானத்திலிருந்து ஒரு "மசட்-அகஸடு" ைட்ைைம் 

BEP மசலுத்த யவண்டும். சிை திட்ை மசைவுைகள 

சமாளிக்ை இது பேன்படுத்தப்படுகிறது.  

 
மபாருள் வாங்குதல், சேக்கிருப்பு ைட்டுப்பாடு, நிதி 

ைட்டுப்படுைள், மார்மைட்டிங், சுைாதாேம், பணிோளர் 

யமைாண்கம, மற்றும் வாடிக்கைோளர் உறவுைள் உட்பை 
ஒரு வணிைத்கத மசாந்தமாை கவத்து அது இேக்குவது 

பற்றி BEP யமைாளர்ைளுக்கு பயிற்சி அளிக்ைப்படுகிறது. 
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திட்ைக் ைல்வி ஆன்கைன் மற்றும் யவகை இைத்தில் 

நிர்வகிக்ைப்படுகிறது. மவற்றிைேமாை பயிற்சி முடிந்த 

பிறகு, ஒரு BEP வசதிகே இேக்ை தனிப்பட்ை உரிமம் 

வழங்ைப்படுகிறது. கிகைக்ைக்கூடிே தருைத்தில், 
உரிமம் மபற்றவர்ைள் திட்ைத்தில் உள்ள வாய்ப்புைகள 

நாைைாம். யவகையில் அமர்த்தலுக்கு பிறகு, யமைாளர் 

திட்ை உறுப்பினோை இருக்கும் வகேயில், ஒரு NYSCB 
வணிை நிபுைர் நிகைோன வணிை ஆயைாசகன 

மற்றும் மதாழில்நுட்ப உதவி வழங்குவார். 
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யவறு பேன்ைளில் உயிர் ைாப்பீடு, ஆயோக்கிே ைாப்பீடு 

ப்ரீமிேம் திருப்பி மைாடுத்தல், ஆண்டு உறுப்பினருரிகம 

வினியோைம், வட்டி இல்ைா மதாைக்ை சேக்குைள் மற்றும் 

கூடுதல் பயிற்சி வாய்ப்புைள் அைங்கியுள்ளன.  

 
பேன்ைள் உட்பை, 2017 ம் ஆண்டில், ஒரு யமைாளரின் 

சோசரி வருை வருமானம் $43,000. சிை மபரிே வசதிைள் 

அதிை வருமானம் தரும். 

 
இங்யை வழங்ைப்பட்டுள்ள தைவல் உங்ைளுக்கு 

ைவர்ச்சிைேமாை மதரிந்தால், இந்த திட்ைம் பற்றி யமலும் 
அறிந்து மைாள்ள விரும்புகிறீர்ைள் என்றால் உங்ைள் 

NYSCB அறிவுகறோளரிைம் தேவு மசய்து கூறவும். ஒரு 

BEP பணி உறுப்பினர் உங்ைகள சந்தித்து இந்த 

திட்ைத்கத பற்றி யமலும் ைைந்தாயைாசிப்பார். யமலும், 

BEP யில் தற்யபாது உள்ள வசதிைகள பார்க்ை விஜேம் 

எற்பாடு மசய்து தேப்படும். 

 
 



32 
 

ஆ ாெங்கள் 

 
NYSCB யின் யசகவைகள மபறும் நபர்ைளுக்கு இந்த 
ஆதாேங்ைள் தைவல் அளிக்கும் மற்றும் உதவிோை 

இருக்கும். தைவல் மற்றும் யமற்யைாள் 
யநாக்ைங்ைளுக்ைாை இந்த கையேட்டில் இகவ 

யசர்க்ைப்பட்டுள்ளன. 

 
டிக்தகட்டு வர்க் ப்டொகிொம் 

 
தி டிக்மைட் டு வர்க் ப்யோகிோம் என்பது யசாஷிேல் 

மசக்யூரிடி அட்மினிஸ்ட்யேஷன் (SSA) ன் மதாைக்ை 

முேற்சி ஆகும். இது சப்ளிமமன்ைல் மசக்யூரிட்ய் இன்ைம் 

(SSI) மற்றும் யசாஷிேல் மசக்யூரிட்ய் டியஸபிலிடி 

இன்ச்யூேன்ஸ் (SSDI) பேனாளர்ைளுக்கு யவகைக்கு 

மசல்ை யதகவோன யசகவைள் மபற, தன்னிகறவு 

ஆதிைரிக்ை, மற்றும் சமூை பாதுைாப்பு மோக்ை 
பேன்ைகள குகறக்ை மபரிே அளவில் விருப்பங்ைள் 

அளிக்கிது. நீங்ைள் SSI அல்ைது SSDI மபறுபவோை 

இருந்தால், உங்ைளுக்கு டிக்மைட் டு வர்க் ப்யோகிோம் 
பற்றிே மாநிை மதாழில்சார் மறுவாழ்வு ஏமஜன்சீஸ் 
மற்றும் யவகைவாய்ப்பு வகைப்பின்னல் பற்றிே தைவல் 

கிகைத்திருக்கும், மற்றும் அவர்ைளீைம் நீங்ைள் உங்ைள் 

“டிக்மைட்” ஒதுக்கி மைாடுத்து யசகவைள் மபற்று 

யவகைவாய்ப்பு மபறைாம். NYSCB இைமிருந்து 
மதாழில்சார் மறுவாழ்வு யசகவைள் மபற்றுக்மைாள்ள 

நீங்ைள் ஒப்புக்மைாண்ைால், உங்ைள் டிக்மைட் NYSCB 

யினால் “இன் யூஸ்” என்று ைருதப்படும். யவகை கிகைத்த 

பிறகு, உங்ைள் யவகைகே தக்ைகவத்துக் மைாள்ள 
உதவி மபற உங்ைள் டிக்மைட்கை நீங்ைள் ஒரு 
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யவகைவாய்ப்பு வகைப்பின்னலுக்கு ஒதுக்ைைாம். 

 
டிக்மைட் டு வர்க் ப்யோகிோம் பற்றி யமலும் 
மதரிந்துமைாள்ள 

 
➢ யைால் ஃப்ரி எண் 1-800-772-1213 அகழத்து சமூை 
பாதிைாப்பு நிர்வாைத்துைன் மதாைர்பு மைாள்ளவும் 
அல்ைது 

➢ சமூை பாதுைாப்பு இகைேதளத்துக்கு விஜேம் 

மசய்ேவும்: www.ssa.gov/work.  

 

  

http://www.ssa.gov/work
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பயன்கள் அறிவுளை 
 

யவகையில் கிகைக்கும் வருமானம் உங்ைள் SSI, SSDI 

மற்றும் யவறு பேன்ைகள பாதிக்ைைாம். பயிற்சி மபற்ற 
ஒரு தகுதியுள்ள பேன்ைள் அயைாசைகே சந்திக்ை 

உங்ைள் அறிவுகறோளர் உதவுவார். இவர் 

 

➢ பேன்ைள் மற்றும் யவகை உக்ைத்மதாகை திட்ைம் 

குறித்து உங்ைளுக்கு உதவுவார்,  

➢ முதைாளிைள் வழங்கும் நிகறவான ஆயோக்கிே 
பேன்ைள் பாதுைப்பு மற்றும் எந்த அளவுக்கு இந்த 
பேன்ைள் மமடியைர் மற்றும் மமடியைட் வுைன் 
ஒருங்கிகைத்து யபாகும் என்று தைவல் 

வழங்குவார், மற்றும் 

➢ வியசஷ திட்ைங்ைளின் அனுகூைத்துைன் எப்படி 
உங்ைள் நிதி நிகைகே அதைரிக்ைைாம் என்று 

ஆயைாசகன கூறுவார். 

 
 னிப்பட்ே வாழும் ளமயம் டசளவகள் 
 

சுே உதவிகே யமம்படுத்த, சமமான வாய்ப்பு பிேர் 

யோல் மாமைல்லிங், தனிப்பட்ை வளர்ச்சி மற்றும் 
அதிைாேமளித்தல் யசகவைள் சுதந்திே வாழும் 

கமேங்ைள், (ILCs) வழங்குகின்றன. பிேர் (சரியிகை) 

அறிவுகற, சுதந்திேமாை வாழும் ஆற்றல்ைள் பயிற்சி, 

தைவல் மற்றும் பரிந்துகே யசகவைள், மற்றும் 
தனிப்பட்ை மற்றும் சிஸ்ைம்ஸ் பரிந்துயபசுதல் யசகவைள் 

சிை முக்கிேத்துவம் வாய்ந்த யசகவைள் ஆகும். ILCs 

வழங்கும் யசகவைளுக்கு NYSCB தனிநபர்ைள் 

பரிந்துேக்ைைாம் மற்றும் சிை அளவான சங்ைதிைளில் ILCs 

இைமிருந்து யசகவைகள வாங்ைைாம். ILC இைமிருந்து 
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யசகவைள் மபற்றால் NYSCB VR யசகவைள் மபறும் 

தகுதியின் யமல் எந்த பாதிப்பும் இருக்ைாது.  

 
உைல் மற்றும் மன ஊனம் உள்ள எல்ைா வேது 

மக்ைளுக்கும் ILCs யசகவைள் வழங்குகிறது. 

ஊனமுள்ளவர்ைளின் மபற்யறார்ைள், ைைவன்/மகனவி, 

குழந்கதைள், உைன்பிறப்புைள், மற்றும் முக்கிேமான 

உறவினர்ைளுக்கும் யசகவைள் வழங்ைப்படுகிறது.  

 
ILC சமூைத்கத அடிப்பகைமைாண்ைது. நியூோர்க் 
மாநிைம் முழுவதும் உள்ளூர் சமூைங்ைளில் இந்த 

கமேங்ைள் உள்ளன. 

 

நியூோர்க் மாநிைத்தின் உள்ள ILC ைகள பின்வரும் 

(மாநிைம் வாரிோன அைேவரிகச முகற) பட்ையிலில் 

ைாைைாம்:  

 
ஆல்பனி 

தகைநைர் மாவட்ைம் மசன்ைர் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ஸ் (CDCI)1716 Central Avenue 

Albany, NY 12205 
(518) 459-6422 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.cdciweb.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஆல்பனி 

 
ஆம்ஸ்ேர்ோம் 

ரியசார்ஸ் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் (RCIL) 

347 West Main Street 
Amsterdam, NY 12010 
(518) 842-3561 

http://www.cdciweb.com/
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இகைேதளம்: http://www.rcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மான்ட்யைாமமரி 

 
ஆபன் 

அகேஸ் 

75 Genesee Street 
Auburn, NY 13021 
(315) 255-3447 

(315) 282-0762 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ariseinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ைாயுைா 

 
 
  

http://www.rcil.com/
http://www.ariseinc.org/
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பால்ஸ்ேன் ஸ்பா 

சதர்ன் ஏட்ரிேன்யைக் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

மசன்ைர் (SAIL) 

418 Geyser Road 

Country Club Plaza 
Ballston Spa, NY 12020 
(518) 584-8202 
இகைேதளம்: http://sail-center.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: சாருயைாை 

 
படேவியா 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்மைர் ஆஃப் 

மஜனசீ ரீஜன் (ILGR) 

319 West Main Street 

Batavia, NY 14020 
(585) 815-8501  
இகைேதளம்: www.wnyil.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மஜனசீ 

 
பாத் 

AIM – அவுட்ரீச் ஆஃபிஸ் 

117 East Steuben Street 
Bath, NY 14810 
(607) 776-3838 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.aimcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஸ்டூபன் 

 

 
 

http://sail-center.org/
http://www.wnyil.org/
http://www.aimcil.com/
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தபல்மாண்ட் 

AIM - அவுட்ரீச் ஆஃபிஸ் 

84 Schuyler Street 
Belmont, NY 14813 
(607) 962-8225 

 இகைேதளம்: http://www.aimcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: அலுயைனி 

 
பிங்கம்ப்ேன் 

சதர்ன் கைேர் இண்டிமபன்மைன்ஸ் மசன்ைர் (STIC) 

135 East Frederick Street 
Binghamton, NY 13901 
(607) 724-2111 Voice & TTY 

(607) 238-2694 VP 
இகைேதளம்: http://www.stic-cil.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ப்ரூம் 

 
ப்ரூஸ்ேர் 

பட்னம் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் சர்விஸஸ் 

(PILS) 

1441 Rt 22 
Suite 204 
Brewster, NY 10509 
(845) 228-7457 
(866) 933-5390 VP & TTY 

http://www.aimcil.com/
http://www.stic-cil.org/
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 இகைதளம்: http://putnamils.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: பட்னம் 

 

 
 
 
 
ப்ொன்க்ஸ் 

ப்ோன்க்ஸ் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் சர்விஸஸ், 

Inc. (BILS) 
4419 Third Avenue 

Suite 2-C  
Bronx, NY 10457 
(718) 515-2800 
(718) 515-2803 TTY 
(718) 426-8059 VP 
இகைேதளம்: http://www.bils.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ப்ோன்க்ஸ் 

 
 
ப்ரூக்லின் 

ப்ரூக்லின் மசன்மைர் ஃபார் தி இண்டிமபன்மைன்ஸ் 

ஆஃப் தி டியஸபிள்டு (BCID) 

25 Elm Place 

5th Floor  
Brooklyn, NY 11201 
(718) 998-3000 
(718) 998-7406 TTY 
இகைேதளம்: http://www.bcid.org 

http://putnamils.org/
http://www.bils.org/
http://www.bcid.org/
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யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: கிங்ஸ் 

 
பஃபடைா 

மவஸ்ைர்ன் நியூோர்க் இண்மைமபன்மைன்ட் 

லிவிங் Inc. (WNYIL) 

3108 Main Street 
Buffalo, NY 14214 
(716) 836-0822 Voice & TTY 
இகைேதளம்: http://www.wnyil.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: யுரீ 

 
கார்னிங் 

AIM இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர்(AILC) 

271 East First Street 
Corning, NY 14830 
(607) 962-8225 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.aimcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஸ்டூபன் 

 
கார்ட்டைண்ட் 

எக்மசஸ் டு இண்டிமபன்மைன்ஸாஃப் 
ைார்ட்யைண்ட் ைவுன்டி  
(ATI) 
26 North Main Street 
Cortland, NY 13045 
(607) 753-7363 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.aticortland.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ைார்ட்யைண்ட் 

http://www.wnyil.org/
http://www.aimcil.com/
http://www.aticortland.org/
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எல்மிொ 

AIM மஷமங் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் & 

ட்ோன்ஸிஷன் அைாமைமி (AIM) 

650 Baldwin Street  
Elmira, NY 14901 
(607) 733-3718 
(607) 733-7764 TTY 
இகைேதளம்: http://www.aimcil.com 

ைார்ட்யைண்ட்: மஷமங் 

 
 
 
 
 
தெனிவா 

மசன்ைர் ஃபார் டியஸபிலிடி கேட்ஸ், Inc. (CDR) 

34 Castle Street  
Geneva, NY 14456 
(315) 789-1800 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://cdrnys.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஒண்ைாரியோ 

  
ஹகம 

ரியசார்ஸ் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங் (RCIL) 

420 East German Street 

Suite 107A 
Herkimer Business Park 

http://www.aimcil.com/
http://cdrnys.org/
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Herkimer, NY 13354 
(315) 866-7245 
(315) 866-7246 TTY 
இகைேதளம்: http://www.rcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ைைம 

 
ஹார்தனல் 

AIM - அவுட்ரீச் ஆஃபிஸ் 

370 Sawyer Street Building 3 
Hornell, NY 14843 
(607) 324-4271 
இகைேதளம்: http://www.aimcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஸ்டூபன் 

 
 
 
 
 
ஹட்ஸன் 

 இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் ஆஃப் தி 

ைட்ஸன் யவலி (ILCHV) 

802 Columbia Street 
Hudson, NY 12534 
(518) 828-4886 
(800) 421-1220 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ilchv.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மைாைம்பிோ 

 
இ கா 

http://www.rcil.com/
http://www.aimcil.com/
http://www.ilchv.org/
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 ஃபிங்ைர் யைக்ஸ் இண்டிஎன்மைன்ஸ் மசன்ைர் 

(FLIC) 
215 Fifth Street 
Ithaca, NY 14850 
(607) 272-2433 குேல் & TTY 

(607) 216-9683 VP 
இகைேதளம்: http://www.fliconline.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ைாம்ப்கின்ஸ் 

 
டெம்ஸ்ேவுன் 

 மசளத் மவஸ்ைர்ன் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

மசன்ைர், Inc. (SILC) 

843 N. Main Street 
Jamestown, NY 14701 
(716) 661-3010 
(716) 661-3012 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ilc-jamestown-ny.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஷைாக்வு 

 
 
 
க்யு கார்ேன்ஸ் 

மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ஸ் ஆஃப் தி 

டியஸபிள்டு இன் நியூோர்க், க்வீன்ஸ் (CIDNY) 

80-02 Kew Gardens Road 
#107 
Kew Gardens, NY 11415 
(646) 442-1520 
(347) 905-5088 VP 

http://www.fliconline.org/
http://www.ilc-jamestown-ny.org/
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இகைேதளம்: http://www.cidny.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: க்வீன்ஸ் 

 
ைாங்க் ஐைண்ட் 

ைாங் ஐைண்ட் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங், Inc. (LICIL) 

3601 Hempstead Turnpike 

Suite 208 
Levittown, NY 11756 
(516) 796-0144 
(516) 796-6176 En Espanol 
(516) 796-0135 TTY 
இகைேதளம்: http://www.licil.net/wordpress 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: நமசள 

 
டைாவிலி 

 நாதர்ன் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங் (NRCIL) 

7632 North State Street 
Lowville, NY 13367 
(315) 836-3735 
(315) 785-8704 TTY 
இகைேதளம்: http://www.nrcil.net 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: லுயிஸ் 

மசீனா 

மசீனா இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் (MILC) 

156 Center Street 
Massena, NY 13662 
(315) 764-9442 குேல் & TTY 

http://www.cidny.org/
http://www.licil.net/
http://www.nrcil.net/
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இகைேதளம்: http://www.milcinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மசயின்ட் 
ைாமேன்ஸ் 

 
தமட்ஃடபார்ட் 

சஃயபாக் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

ஆர்ைகனயசஷன் (SILO) 

3253 Route 112 
Building 10, Suite 5 
Medford, NY 11763 
(631) 880-7929 
(631) 654-8076 TTY 
 இகைேதளம்: http://www.siloinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: சஃயபாக் 

 
மிடிள்ேவுன் 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங், Inc. (ILI) 

441 East Main Street 
Middletown, NY 10940 
(845) 342-1162 
யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஆேஞ்சு 

 
 
 
 
 
 
 
மாண்டிதசல்டைா 

http://www.milcinc.org/
http://www.siloinc.org/


46 
 

ஆக்ஷன் டுவர்ட் இண்டிமபன்மைன்ஸ் (ATI) 

309 E. Broadway 

Suite A 
Monticello, NY 12701 
(845) 794-4228 குேல் TTY 

இகைேதளம்: http://www.atitoday.org/ 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: சலிவன்  

 
 இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங், Inc. (ILI) 

14 Pelton Street, East Wing  
Monticello, NY 12701 
(845) 794-3322 
இகைேதளம்: http://www.myindependentliving.org  

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: சலிவன் 

 
நூபர்க் 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் – ைச்சஸ் ைவுன்டி / 
பகிப்ஸி 

55 Washington Terrace 
Newburgh, NY 12550 
(845) 794-3322 ext. 402 
யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: உல்ஸ்ை 

 
 இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் – ஆேஞ்சு 

ைவுன்டி / நியூபர்க் 

5 Washington Terrace 
Newburgh, NY 12550 
(845) 565-1162  
(845) 765-8384 VP 

http://www.atitoday.org/
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இகைேதளம்: http://www.myindependentliving.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஆேஞ்சு 
 

நியூயார்க் 

மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ஸ் ஆஃப் தி 

டியஸபிள்டு இன் நியூேர்க் (CIDNY) 

841 Broadway 
Suite 301 
New York, NY 10003 
(212) 674-2300 
(646) 350-2681 VP 
இகைேதளம்: http://cidny.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: நியூோர்க் 
 

ைாைம் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் (HILC) 

289 St. Nicholas Avenue 
Suite 21, Lower Level 
New York, NY 10027 
(212) 222-7122 
(800) 673-2371 யைால் ஃப்ரீ 

(646) 755-3092 VP 
(212) 222-7198 TTY 
இகைேதளம்: http://www.hilc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: நியூோர்க் 
 

ளநயாகொ ஃபால்ஸ் 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் ஆஃப் கநோைோ 

ைவுன்டி (ILNC) 

746 Portage Road  
Niagara Falls, NY 14301 

http://www.myindependentliving.org/
http://cidny.org/
http://www.hilc.org/
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(716) 284-4131 
(888) 567-6454 யைால் ஃப்ரீ 

இகைேதளம்:http://www.wnyil.org/Independent-Living-

Niagara 
ைவுன்டி: கநோைோ 

 
OAHIIO, யநடிவ் அமமரிக்ைன் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங் சர்விஸஸ் (WNYIL) 

746 Portage Road 
Niagara Falls, NY 14301 
(716) 836-0822 ext. 120 
யைட்ைோைஸ், மைாநயவண்ைா மற்றும் 

ைஸ்ையோோ பங்யைற்பாளர்ைள் 1-800-348-8399 
அகழக்ைைாம் 

யசகவ அளிக்ைப்பட்ை ைவுன்டீஸ்: யைட்ைோைஸ், 
யூரி 

 
ஓலீன் 

 கைமேக்ஷன்ஸ் இன் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

(DIL) 
512 West State Street 
Olean, NY 14760 
(716) 373-4602 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.oleanilc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: யைட்ைோைஸ் 

 
ஒளநோ 

ஆகேஸ் யமடிஸன் ைவுன்டி 

http://www.oleanilc.org/
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131 Main Street  
Oneida, New York 13421 
(315) 363-4672 
(315) 363-2364 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ariseinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: யமடிஸன் 

 
 
 
 
 
ஓனீயாண்ோ 

யைட்ஸ்கில் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ஸ் 

(CCFI) 
PO Box 1247 

6104 State Highway 23  
Oneonta, NY 13820 
(607) 432-8000 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.ccfi.us 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மைையவர் 

 
அஸ்வீடகா 

 அகேஸ் அஸ்வீயைா 

9 Fourth Avenue  
Oswego, NY 13126 
(315) 342-4088 
(315) 342-8696 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ariseinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: அஸ்வீயைா 

http://www.ariseinc.org/
http://www.ccfi.us/
http://www.ariseinc.org/
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ப்ைாட்ஸ்பக் 

 நார்த் ைவுன்டி மசன்ைர் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ஸ் (NCCI) 

80 Sharon Avenue 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 563-9058 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.ncci-online.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: க்ளிண்ைன் 

 
 
 
 
 
 
பகிப்ஸீ 

யையைானிக் ரியசார்ஸஸ் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ஸ் (TRI) 

82 Washington Street 

Suite 214 
Poughkeepsie, NY 12601 
(845) 452-3913 
(866) 345-8416 VP 
இகைேதளம்: http://www.taconicresources.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ைச்சஸ் 

 
பைாஸ்கீ 

அகேஸ் பைாஸ்கீ யசட்டிகைட் ஆஃபிஸ் 

2 Broad Street 

http://www.ncci-online.com/
http://www.taconicresources.org/
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Pulaski, New York 13412 
(315) 298-5726 
இகைேதளம்: http://www.ariseinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: அஸ்வீயைா 

 
க்வீன்ஸ்பரி 

சதர்ன் ஏட்ரிேன்யைக் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

மசன்ைர் (SAIL) 

71 Glenwood Avenue 
Queensbury, NY 12804 
(518) 792-3537 
இகைேதளம்: http://www.sailhelps.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: வார்மேன் 

 

 
 
 
 
 

ொதசஸ்ேர் / CDR 

மசன்ைர் ஃபார் டிஸ்யஸபிலிடி கேட்ஸ், Inc. (CDR) 

497 State Street  
Rochester, NY 14608 
(585) 546-7510  

(585) 546-7512 TTY 
இகைேதளம்: http://www.cdrnys.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மன்யோ 

 

டொதசஸ்ேர் / RCIL 

http://www.ariseinc.org/
http://www.sailhelps.org/
http://www.cdrnys.org/
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 ரீஜனல் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

(RCIL) 
497 State Street 
Rochester, NY 14608 
(585) 442-6470 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.rcil.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மன்யோ 

 
தசெனாக் டைக்  

ட்கே யைக்ஸ் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங் (TLCIL) 

43 Broadway 

Suite 1  
Saranac Lake, NY 12983 
(518) 891-5295 குேல் 

(518) 891-5293 Fax & TTY 
இகைேதளம்: http://www.tlcil.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஃப்ோங்க்லின் 

 
 
 
 
ஸ்கதனக்ேடி 

யைபிைல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மசன்ைர் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ஸ் (CDCI) ஆஃபிஸ் ஆஃப் 
டியஸபிலிடி சர்விஸஸ் 

105 Jay Street 

Room 2, City Hall 
Schenectady, NY 12305 

http://www.rcil.org/
http://www.tlcil.org/
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(518) 459-6422 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.cdciweb.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஸ்ைமனக்ைடி 

 
ஸ்ோேன் ஐைண்ட் 

 ஸ்ைாைன் ஐைண்ட் மசன்ைர் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் (SICIL) 

470 Castleton Avenue 
Staten Island, NY 10301 
(718) 720-9016 
(718) 720-9870 TTY 
இகைேதளம்: http://www.siciliving.org  

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ரிச்மண்ட் 

 
சிெக்யூஸ் 

 அகேஸ் 

635 James Street 
Syracuse, NY 13203 
(315) 472-3171 
(315) 479-6363 TTY 
இகைேதளம்: http://www.ariseinc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஆனன்ைாை 

 
 
 
ட்ொய் 

 இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் மசன்ைர் ஆஃப் தி 

ைட்ஸன் யவலி (ILCHV) 

15-17 3rd Street  

http://www.cdciweb.com/
http://www.siciliving.org/
http://www.ariseinc.org/
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Troy, NY 12180 
(518) 274-0701 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.ilchv.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: அல்பனி, 

மைாைம்பிோ, ைச்சஸ், க்ரீன், மேன்மசல்ைர், 
சாேயைாை 

 
யூேக 

ரியசார்ஸ் மசன்ைர் ஃபார் இண்டிமபன்மைன்ட் 

லிவிங் (RCIL) 

P.O. Box 210 

409 Columbia Street 
Utica, NY 13503 
(315) 797-4642 
இகைேதளம் http://www.rcil.com 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ஒகநைா  

 
வாட்ேர்ேவுன் 

நாதர்ன் ரீஜனல் மசன்ைர் ஃபார் 

இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் (NRCIL) 

210 Court Street 

Suite 107 
Watertown, NY 13601 
(315) 785-8703 
(315) 785–8704 TTY 
இகைேதளம்: http://www.nrcil.net 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மஜஃபர்ஸன் 

 
 

http://www.ilchv.org/
http://www.rcil.com/
http://www.nrcil.net/
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தவஸ்ட் நாய்க் 

ப்ரிட்ஜஸ் நியூ சிடி 

2290 Palisades Center Drive 
West Nyack, NY 10994 
(845) 624-1366 குேல் & TTY 

(845) 624-3053 Cap Tel 
இகைேதளம்: http://bridgesrc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: ோக்யைண்ட் 

 
ளவட் ப்டைன்ஸ் 

மவஸ்ட்மசஸ்ைர் இண்டிமபன்மைன்ட் லிவிங் 

மசன்ைர் (WILC) 

10 County Center Road 

2nd Floor 
White Plains, NY 10607 
(914) 682-3926 
(866) 933-5390 VP & TTY 
இகைேதளம்: http://www.wilc.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மவஸ்ட்மசஸ்ைர் 

 
யான்கர்ஸ் 

மவஸ்ட்மசஸ்ைர் டியஸபிள்டு ஆன் தி மூவ், Inc. 

(WDOM) 
984 N. Broadway 

Suite LL - 10 
Yonkers, NY 10701 
(914) 968-4717 குேல் & TTY 

இகைேதளம்: http://www.wdom.org 

யசகவ அளிக்ைப்படும் ைவுன்டி: மவஸ்ட்மசஸ்ைர் 

http://bridgesrc.org/
http://www.wilc.org/
http://www.wdom.org/
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நியுோர்க் ஸ்யைட் ஆஃபிஸ் ஒஃப் சில்ட்மேன் அண்டு 

ஃயபமிலி சர்விஸஸ் 

ைமிஷன் ஃபார் தி ப்களண்ட் 

யைபிைல் வ்யூ ஆஃபிஸ் பார்க் 

52 Washington Street 
Rensselaer, New York 12144 

 
OCFS இகைேதளம் விஜேம் மசய்ேவும்: ocfs.ny.gov 

 

NYSCB இகைேதளம் விஜேம் மசய்ேவும்: visionloss.ny.gov 

 
குழந்கதைளின் தவறான பேன்பாடு மற்றும் 

புறைணிப்பு மதரிவிக்ை, அகழக்ைவும்: 

1-800-342-3720 

 
அக்ைகற யமம்படுத்த மற்றும் தத்மதடுத்தல் தைவல் 

மபற, அகழக்ைவும்: 

1-800-345-KIDS (5437) 

 
குழந்கதகே ைவனிக்கும் பணிோளர் பற்றி உங்ைளுக்கு 

ஏதாவது ைவகைைள் இருந்தால், இந்த எண்ணில் கசல்டு 

யைர் ைம்ப்யளன்ட் கைன் அகழக்ைவும்: 1-800-732-5207 

 
கைவிைப்பட்ை பிறந்த குழந்கத பாதுைாபு பற்றி தைவல் 

அறிே 

மசேல்பைவும், அகழக்ைவு: 1-866-505-SAFE (7233) 

 

http://ocfs..ny./
http://visionloss.ny.gov/
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ைண்பார்கவேற்றவர்ைளுக்ைான யசகவைள் பற்றி 

தைவல் அறிே, அகழக்ைவும்: 

1-866-871-3000 
1-866-871-6000 (TTY) 
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