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WNY को आमाबुवा नेटवर्क
WNY को आमाबुवा नेटवर्क एउटा लाभ-निरपेक्ष निकाय हो जसले विशेष आवश्यकताहरू भएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूको लागि
(जन्मदे खि वयस्कतासम्म) र पेशेवरहरूका लागि शिक्षा र स्रोतसाधनहरू प्रदान गर्दछ।
WNY को आमाबुवा नेटवर्कले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूलाई ती व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको बारे मा बुझ्नमा र सहायता सेवा
प्रणालीको मार्गनिर्दे शन गर्नमा मद्दत गर्नको निमित्त स्रोतसाधनहरू, कार्यशालाहरू र सहायता समूहहरूको माध्यमबाट प्रत्येकका लागि
अलग-अलग तरिकाले सहायता र शिक्षा प्रदान गर्छ। WNY को आमाबुवा नेटवर्कका अधिकांश कर्मचारी र समिति सदस्यहरू अपाङ्गता
भएका बालबालिकाहरूका अभिभावकहरू हुन ्, जसले हामीले भट्ने परिवारहरूलाई अद्वितीय दृष्टिकोण र व्यक्तिगत अनुभवहरू प्रदान गर्दछन ्।
उद्देश्य: अपाङ्गहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतासम्म पुग्न समर्थ बनाउनका लागि परिवारहरू र पेशेवरहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने।

?

के तपाईंलाई
थाहा थियो?

एक अर्ब भन्दा बढी मानिसहरू कुनै न कुनै
खालको अपाङ्गतामा बाँचिरहे का हुन्छन ्।
WNY को आमाबुवा नेटवर्कले प्रत्येक वर्ष
लगभग 10,000 मानिसहरूलाई सेवा प्रदान
गर्छ।

WNY मा लगभग 12,000 व्यक्तिहरूमा
विकासात्मक असक्षमताहरू छन ् र उनीहरूलाई
सहायता आवश्यक छ।

www.parentnetworkwny.org
WNY को आमाबुवा नेटवर्कको वेबसाइट अपाङ्गताहरू, विशेष शिक्षा र सेवाहरूको
सम्बन्धमा सहायता, शिक्षा र कार्याशालाहरूको लागि WNY हब हो। जानकारी
तथा स्रोतसाधनहरू केन्द्रलाई यसरी बनाइएको छ जसले गर्दा डाउनलोड गर्न
योग्य तथ्य शीटहरू, लिंकहरू र भिडियोहरू सहित, शिक्षा र स्रोतसाधनहरू प्रदान
गर्न सहज हुन्छ। साथमा साइटले सम्पूर्ण WNY अपाङ्गता समुदायको लागि
हाम्रा कार्यशालाहरू र समारोहहरू र साथसाथै हालका सूचनाहरू र सामुदायिक
समारोहहरूको पात्रोमा केवल एक क्लिकमा सरल तरिकाले दर्ता गर्ने सुविधा पनि
प्रदान गर्छ। आज नै हानीलाई अनलाइन भेट्नुहोस ्!

WNY को आमाबुवा नेटवर्कले प्रत्येक वर्ष
300 भन्दा बढी कार्यशालाहरू आयोजना गर्छ,
जसले लगभग 5,000 व्यक्तिहरूलाई सेवा
प्रदान गर्छ।
WNY लगभग 30,000 विद्यार्थीहरूले विशेष
शिक्षा सेवाहरू प्राप्त गर्छन ्।

हामीले सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू
पेशेवरहरू, आमाबुवाहरू र स्याहारकर्ताहरूले विशेष आवश्यकताहरू भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको जीवनमा सफलता हासिल
गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन ् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, WNY को आमाबुवा नेटवर्कका कर्मचारीहरूले आमाबुवाहरू र
परिवारका सदस्यहरूलाई पेशेवरहरूसँग प्रभावकारी ढं गले सञ्चार गर्न र उनीहरूका बच्चाहरूको लागि सफलतापूर्वक वकालत गर्न
समर्थ बनाउन विशेषज्ञता प्राप्त गरे का हुन्छन ्। आमाबुवा नेटवर्कले निरन्तर शिक्षा अवसरहरू, स्रोतसाधनहरू र सिफारिश सेवाहरू
प्रदान गर्दै पेशेवरहरूसँग पनि काम गर्छ।
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प्रत्येकका लागि अलग-अलग

कार्यशालाहरू र समारोहहरू

WNY को आमाबुवा नेटवर्कले तपाईंसँग हुन सक्ने कुनैपनि
प्रश्नहरू प्रति मार्गनिर्दे शन प्रदान गर्न तालिमप्राप्त सहायता
विशेषज्ञहरूबाट प्रत्येकका लागि अलग-अलग सहायता प्रदान
गर्छ। चाहे तपाईं आफ्नो बच्चाको विकास कसरी भइरहे को
छ र आफ्नो बच्चाले कसरी सिकिरहे को छ (हिँ डाइ, बोलाइ,
आचरण र बुझाइ) भन्ने बारे चिन्तित हुनभ
ु एको होस ्, वा
तपाईंको बच्चामा अपाङ्गता छ भनि पत्ता लागेको होस ् वा
आशंका गरिएको होस ्, हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। हामीला आझै
(716) 332-4175 मा सम्पर्क गर्नुहोस ्।

WNY को आमाबुवा नेटवर्कले आमाबुवाहरू र पेशेवरहरूलाई
उनीहरूका बच्चाहरूको अपाङ्गताको बारे मा अझ राम्ररी बुझ्नमा
र विशेष शिक्षा र सहायता प्रणालीको बारमा उनीहरूको
ज्ञानलाई वृद्धि गर्नमा मद्दत गर्न कार्याशालाहरू उपलब्ध
गराउँ छ।

WNY को आमाबुवा नेटवर्कले अहिले गैर अङ्ग्रेजी वक्ताका
लागि नि:शुल्क दोभाषे सेवाहरू प्रदान गर्छ। अङ्ग्रेजी बाहे क
अन्य भाषामा सञ्चारण गर्न सहज महसुस गर्ने कलरहरूको
लागि WNY को आमाबुवा नेटवर्कले भाषा लाइन सेवाहरू
प्रयोग गर्दछ। यस सेवाले 140 भन्दा बढी भाषाका लागि
दोभाषेहरू उपलब्ध गराउँ छ।

कार्यशाला शीर्षकहरूमा निम्न पर्दछ: वकालत, सहायक प्रविधि,
आचरण, बदमाशी, विकासात्मक असक्षमताहरू, अपाङ्गता
विशेष, अध्ययनमा असक्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, विशेष
शिक्षा, परिवर्तन र अन्य थप।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका परिवारहरू, पेशेवरहरू र सेवा
प्रदायकहरूको लागि (अन्य तरिकाले उल्लेख नगरिँ दासम्म)
कार्यशालाहरू र सेमिनारहरू नि:शुल्क हुन ्।

साथमा अनलाइन कार्यशालाहरू, सहायता समूहहरू र
सामुदायिक समारोहहरूको जानकारी प्रदान गरिन्छ।

WNY को आमाबुवा नेटवर्क
1000 Main Street, Buffalo, NY 14202

info@parentnetworkwny.org
फोन: (716) 332-4170
फ्याक्स: (716) 332-4171 www.parentnetworkwny.org

कसरी अनुदान दिने

WNY को आमाबुवा नेटवर्क लाभ निरपेक्ष, 501(c) 3
परोपकारी संगठन हो। अनुदान दिनको लागि हामीलाई
716-332-4170 मा फोन गर्नुहोस ् वा हामीलाई अनलाइन
भेट्नुहोस ्: www.parentnetworkwny.org/donate
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