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আমার তথ্য
অনুগ্রহ করে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন৷ PDF ফটাইি 
লহরেরে দেখটাে েময়, তথ্য টটাইপ কেরত হটাইিটাইট 
কেটা অংশগুরিটারত ললিক করুন৷

নটাম:

লিকটানটা:

লেেটাকটািীন দফটান নম্বে:

েটান্্যকটািীন দফটান নম্বে:

দেি দফটান:

ইরমইি:
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একলট পলেকল্পনটা ততলে করুন 

েেকটালে লিলনেপত্র  
েংগ্রহ করুন

অেলহত থটাকুন

িরুলে পলেলথিলত আপনটারক লকভটারে প্রভটালেত 
কেরত পটারে তটা দভরে দেখুন৷ িরুলে পলেলথিলতে 
মর্্য হরত পটারে ঘরেে মর্্য পরে যটাওয়টা দথরক 
শুরু করে েটালেরত আগুন িটাগটা এেং এমনলক 
ঘূল ণ্িঝে পযণিন্ত৷ িরুলে পলেলথিলতরত আপনটাে  
কী কী প্ররয়টািন হরত পটারে দেগুরিটাে একলট 
তটালিকটা ততলে কেটাে িন্য এখন এই গটাইডলট 
ে্যেহটাে করুন৷ 

অনুগ্রহ করে আপনটাে ও আপনটাে প্ররয়টািরনে 
িন্য প্ররযটাি্য অনুরছেেগুরিটা পূে্ করুন৷

দযরকটারনটা িরুলে পলেলথিলতে িন্য প্রস্তত হওয়টাে 
লতনলট দমৌলিক পেরক্ষপ েরয়রে: 
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িরুলে পলেলথিলত একটা েটামিটারনটাে দেষ্টা কেরেন নটা৷ কমপরক্ষ 
েইুিন ে্যলতিরক আপনটাে িরুলে েটারপটাটণি দনটওয়টারকণি  থটাকরত 
েিুন - তটােটা হরত পটারেন পলেেটারেে েেে্য, েনু্-েটান্ে, প্রলতরেলশ, 
শুশ্রুষটাকটােী, েহকমমী, েটা কলমউলনলট গ্রুরপে েেে্য৷ মরন েটাখরেন, 
িরুলে পলেলথিলতরত আপনটােটা পেস্পেরক েটাহটায্য কেরত ও স্বলস্ত 
লেরত পটারেন৷

আপনটাে দনটওয়টারকণি ে েেে্যেটা:

িরুলে পলেলথিলতরত দযটাগটারযটাগ েক্ষটা কেরেন৷

আপনটারেে িরুলে েটামগ্রীগুরিটা দকটাথটায় েংেলক্ষত আরে দেটটা  
মরন েটাখরেন। 

আপনটাে লেলকৎেটা েেঞ্টামগুরিটা লকভটারে ে্যেহটাে কেরত হয় তটা 
িটানরেন অথেটা িরুলে পলেলথিলতরত আপনটারক একলট লনেটাপে 
িটায়গটায় েলেরয় লনরয় দযরত েটাহটায্য কেরেন ৷

জরুনর সাণপার্ক নিরওয়াণর্ক র সাণথ ন�াগাণ�াণগর তথ্য:

আপনটাে লনরিে এিটাকটাে েটাইরেে দকটারনটা একিন েনু্ েটা 
আত্ীয়রক দেরে লনন, যটারক আপনটাে পলেেটাে েটা েনু্েটা দকটারনটা 
লেপযণিরয়ে েময় দফটান কেরত পটােরেন৷ থিটানীয় দফটান িটাইনগুরিটা 
ে্যস্ত থটাকরি, েেূেতমী দকটারনটা িটায়গটায় দফটান কেটা েহি হরত পটারে৷ 
আপনটাে এিটাকটাে েটাইরে অেলথিত এই ে্যলতিলট আপনটারক আপনটাে 
দনটওয়টারকণি ে েেে্যরেে েটারথ দযটাগটারযটারগ েটাহটায্য কেরত পটােরেন৷

আপিার নিণজর এলারার বাইণরর রন্াক্ট:

নটাম/েম্পকণি :

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ইরমইি:

নটাম/েম্পকণি :

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ইরমইি:

নটাম/েম্পকণি :

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ইরমইি:

একলট পলেকল্পনটা 
ততলে করুন

এরনর জরুনর সাণপার্ক  
নিরওয়ার্ক  ততনর ররুি
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স্াথি্য ও নিনরৎসা সংক্ান্ত তথ্যাবলী

এমন একলট পলেকল্পনটা ততলে করুন যটা আপনটাে প্ররয়টািন পূে্ 
কেটাে িন্য েেরেরয় উপযুতি। লেপরেে েমরয় আপনটাে েুলনলেণিষ্ 
প্ররয়টািনগুরিটারক লকভটারে পূে্ কেরত হরে দে ে্যটাপটারে আপনটাে 
ডটাতিটাে, ফটামণিটালেস্ট, ও অন্যটান্য স্বটাথি্যরেেটা প্রেটানকটােীরেে েটারথ  
কথটা েিুন৷ 

আপনটাে িরুলে দযটাগটারযটারগে ে্যলতিরেে ও স্বটাথি্য েংক্টান্ত তথ্যগুরিটাে 
একলট ফরটটাকলপ করে লনন৷ এলটরক েেেময় আপনটাে ওয়টারিরট েটা  
পটারেণিে দভতরে েটাখুন৷

স্াথি্য ও জীবি রক্ষণির গুরুত্বপূে্ক তথ্য:

অ্যটািটালিণিেমূহ: 

অন্যটান্য দমলডরকি েমে্যটা:

অত্যটােশ্যক ওষু্পত্র এেং  
 তেনলদিন ওষুর্ে দডটাি:

েশমটাে দপ্রেলক্পশন:

েরতিে গ্রুপ:

দযটাগটারযটারগে লডভটাইেেমূহ: 

েেঞ্টাম:

দহিথ ইন্ু্যরেন্ প্্যটান:

পেদিেই হটােপটাতটাি: 

ে্যলতিগত #/গ্রুপ #:

ডটাতিটাে/লেরশষজ্ঞ:

দফটান:

ডটাতিটাে/লেরশষজ্ঞ:

দফটান:

ফটামণিটালে:

লিকটানটা:

লেলট:

দফটান/ফ্যটাক্স:

এরনর পনররল্পিা  
ততনর ররুি
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এরনর পনররল্পিা  
ততনর ররুি (েিমটান)

িনস্বটাথি্য েম্পলকণি ত িরুলে পলেলথিলতে মর্্য প্রেণ্ড গ্রীরমেে উত্টাপ 
দথরক শুরু করে দেটাগ ে্যটাল্ে প্রটােভুণি টাে পযণিন্ত প্রেটাে পটারে৷ এই 
লেপলত্গুরিটা েেটাে উপে প্রভটাে দফিরত পটারে। স্বটাথি্য েম্পলকণি ত িরুলে 
পলেলথিলতে দক্ষরত্র:

আপলন অেুথি দেটা্ কেরি েটালেরতই থটাকুন।

আপনটাে অেথিটা গুরুতে হরয় উিরি েটা অেনলতে িক্ষ্ দেখরি, 
অলেিরম্ব দকটারনটা হটােপটাতটারিে িরুলে লেভটারগ েরি যটান অথেটা 911 
নম্বরে দফটান করুন৷

েটােটান েটা অ্যটািরকটাহি-লভলত্ক পলেস্টােক েটামগ্রী লেরয় েটাে েটাে হটাত 
্ুরয় লনন৷

স্বটাথি্য লেভটারগে কমণিকতণি টারেে দঘটাষ্টা শুনরত থিটানীয় লটলভ ও দেলডও 
শুনরত থটাকুন৷

প্রেণ্ড গ্রীরমেে উত্টারপে েময়, নগে কত্ণি পক্ষ কুলিং দেন্টাে খুিরে৷ 
দেন্টােগুরিটা দখটািটাে পে আপনটাে লনকটেতমী দেন্টারেে অেথিটান িটানটাে 
িন্য NYC.gov ওরয়েেটাইরট যটান অথেটা 311 নম্বরে দযটাগটারযটাগ করুন৷ 

েুথি ও লনেটাপে থটাকটাে উপটায়গুরিটা েম্পরকণি  আরেটা তরথ্যে িন্য 
লডপটাটণিরমন্ অে দহিথ অ্যটান্ড দমন্টাি হটাইলিন-এে ওরয়েেটাইট  
NYC.gov/health দেখুন, েটা 311 (লভলডও লেরি েটালভণি রেে িন্য  
212-639-9675, েটা TTY: 212-504-4115) নম্বরে দফটান করুন৷ 911 
নম্বরে দফটান করে স্বটাথি্য েংক্টান্ত িরুলে পলেলথিলতে েম্পরকণি  িটানটান৷

ন�াগাণ�াগ 
আপনটাে পলেকল্পনটায় দযটাগটারযটারগে লেষয়লট অন্তভ্ণি তি করুন

িরুলে পলেলথিলতরত আপলন েনু্-েটান্ে েটা িরুলে কমমীরেে েটারথ 
লকভটারে কথটা েিরেন দে ে্যটাপটারে এখন েময় লনরয় পলেকল্পনটা করুন৷ 
িরুলে পলেলথিলতরত, পটালেপটালশ্ণিক অেথিটাে পলেেতণি ন, আওয়টাি, 
েটালভণি ে ে্যটাহত হওয়টা েটা লেভ্টালন্তে কটাের্ আপনটাে দযটাগটারযটারগে 
স্বটাভটালেক ে্যেথিটাগুরিটা প্রভটালেত হরত পটারে৷ আপলন অন্যরেে েটারথ 
দয লেলভন্ন উপটারয় দযটাগটারযটাগ কেরত পটারেন দেগুরিটা আপনটাে 
িরুলে পলেকল্পনটায় অন্তভ্ণি তি থটাকটা উলেত৷

যলে আপলন েল্ে হরয় থটারকন েটা কটারন কম শুরন থটারকন, তটাহরি 
অন্যরেেরক আপনটাে প্ররয়টািন েম্পরকণি  িটানটারনটাে িন্য লেকল্প  
উপটায় েেণি টা করুন, দযমন অঙ্গভলঙ্গ, দনটাট কটাডণি , দটক্সট দমরেি,  
েটা অন্যটান্য উপটায়৷

যলে আপলন অন্ হরয় থটারকন েটা দেটারখ কম দেরখন, তটাহরি আপনটারক 
লকভটারে েেরেরয় ভটারিটাভটারে লেক-লনরেণিশনটা দেয়টা যটায় দে লেষয়লট 
অন্যরেে কটারে ে্যটাখ্যটা কেটাে িন্য প্রস্তুত থটাকুন৷

একলট পলেকল্পনটা 
ততলে করুন

http://NYC.gov
http://NYC.gov/health
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অি্যণের সাণথ ন�াগাণ�াগ ররুি

আপনটারক িরুলে পলেলথিলতরত েটাহটায্য কেরত পটারে এমন লকেু 
েংলক্ষপ্ত েটাক্য লিরখ েটাখুন৷ আরগ দথরক লিরখ েটাখটা কটাডণি  েটা  
দটক্সট দমরেি উরবেগিনক েটা অস্বলস্তকে পলেলথিলতরত আপনটাে 
েটারপটাটণি দনটওয়টাকণি  েটা িরুলে উদ্টােকমমীরেে েটারথ তথ্য েেেেটাহ 
কেরত আপনটারক েটাহটায্য কেরত পটারে৷ আপনটাে েটাতণি টা দপৌঁরে দেয়টাে 
মত যরথষ্ েময় আপলন নটাও দপরত পটারেন৷ েটাক্যগুরিটাে মর্্য 
থটাকরত পটারে:

আপলন আমটারক যটা েিরেন তটা েুঝরত আমটাে হয়রতটা েমে্যটা হরছে। 
অনুগ্রহ করে ্ীরে কথটা েিুন এেং েহি ভটাষটা েটা েলে ে্যেহটাে 
করুন৷

দযটাগটারযটাগ লেলনমরয়ে িন্য আলম একলট যন্ত্র ে্যেহটাে কলে৷

আলম েল্ে এেং অ্যটারমলেকটান েটাইন ি্যটাঙ্গরুয়ি ে্যেহটাে কলে৷

অনুগ্রহ করে লেকলনরেণিশনটাগুরিটা লিরখ লেন৷

আলম লনরে দিখটা ভটাষটায় কথটা েলি [লনরে ভটাষটাে নটাম লিখুন]৷

 
আপনটাে আরগ দথরক লিরখ েটাখটা েটাক্যগুরিটা আপনটাে েটালেে 
দভতরেে েটা েটালেে েটাইরেে িরুলে পলেলথিলতে িন্য প্ররযটাি্য 
হওয়টা উলেত৷ এলট েেেময় আপনটাে েরঙ্গ েটাখটাে িন্য লনলচিত 
করুন৷ আপনটাে েমে্যটা হরি, আপনটাে পলেেটাে, েনু্-েটান্ে েটা 
দকয়টােলগভটারেে কটারে েটাহটায্য েটান৷

নিণির খানল জায়গায় আপিার নিজস্ বার্যগুণলা নলখুি:
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সাক্ষাণতর থিাি

িরুলে অেথিটা দকরট যটাওয়টাে পে আপলন পলেেটাে, েনু্-েটান্ে, েটা 
দকয়টােলগভটারেে েটারথ দকটাথটায় েটাক্ষটাৎ কেরেন তটা দিরন লনন৷ েটাক্ষটারতে িন্য 
ে’ুলট িটায়গটা দেরে লনন: একলট লিক আপনটাে েটালেে েটাইরে এেং আরেকলট 
আপনটাে এিটাকটাে েটাইরে, দযমন দকটারনটা িটাইররেলে, কলমউলনলট দেন্টাে েটা 
প্রটাথণিনটাে থিটারন৷

দয দকটারনটা নত্ন িটায়গটায় দগরি (দযমন শলপং মি, দেরস্তটাোঁেটা, মুলভ লথরয়টটাে)  
দেখটান দথরক দেে হওয়টাে পথ (এলক্সট) লেরন েটাখটাে অভ্যটাে েটাখুন৷

 

আপনটাে প্রটার্ে ঝুোঁলক থটাকরি অলেিরম্ব লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান করুন৷

আপলন গ্যটারেে গন্ দপরি, অথেটা দ্টাোঁয়টা েটা আগুন দেখরি অলেিরম্ব লনেটাপে 
িটায়গটায় প্রথিটান করুন৷

িরুলে েহটায়তটাে প্ররয়টািন হরি 911 নম্বরে দফটান করুন৷

িরুলে অেথিটা েম্পরকণি  েেণিরশষ তথ্য িটানটাে িন্য থিটানীয় দেলডও ও লটলভ 
েম্প্রেটাে দশটানটা, NYC.gov ওরয়েেটাইট দেখটা, েটা 311 (লভলডও লেরি েটালভণি রেে 
িন্য 212-639-9675 নম্বরে,অথেটা TTY: 212-504-4115) নম্বরে দফটান কেটাে 
কথটা মরন েটাখরেন৷

 

নিরাপে জায়গায় সণর �াওয়ার  
উপায় সম্পণর্ক  জািুি

একলট পলেকল্পনটা 
ততলে করুন

েটালেে লনকটেতমী েটাক্ষটারতে থিটান:

লিকটানটা:

এিটাকটাে েটাইরে েটাক্ষটারতে থিটান:

লিকটানটা:

থিটানীয় থটানটা:

দফটান নম্বে ও লিকটানটা:
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আপনি নরাথায় আশ্রয় নিণবি তা নজণি রাখুি

আপলন েটালেরত থটাকরত নটা পটােরি দকটান েনু্-েটান্ে েটা পলেেটারেেে 
েেরে্যে েটারথ আশ্রয় লনরত পটােরেন, তটা দেরে লনন৷ 

আনম �াণের সাণথ আশ্রয় নিণত পানর:

আপনটাে েটালেে েেে্যরেেরক লনরয় (আপনটাে দপটাষটা প্রটা্ী ও  
েহটায়তটা প্রেটানকটােী প্রটা্ীেহ) লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান কেটা 
লনয়লমতভটারে অনুশীিন করুন এেং আপনটােটা দযেে অেথিটাে 
েম্ুখীন হরত পটারেন, দযমন েন্ হরয় যটাওয়টা েটাস্তটা েটা দেে হওয়টাে 
পথ, দেগুরিটা লেরেেনটা করুন। 

�নে আপিার অ্যাপার্কণমণন্ 
আগুি লাণগ:

অলেিরম্ব প্রথিটান করুন  
এেং আপনটাে লপেরন  
েেিটা েন্ করে লেন৷

আপলন অ্যটাপটাটণিরমরন্ে েটাইরে 
প্রথিটান কেটা মটাত্রই 911 নম্বরে 
দফটান করুন৷

�নে আগুিরা আপিার অ্যাপার্কণমণন্ িা নলণগ থাণর:

আপলন অ্যটাপটাটণিরমরন্ে লভতরে অেথিটান করুন৷ েটাত তিটাে দেরয় 
দেলশ উঁে্ েটালেগুরিটা অলনি-লনরেটা্ক৷

911 নম্বরে দফটান করুন; অপটারেটেরক িটানটান দয আপলন দেইখটারন 
আরেন। FDNY আপনটাে অ্যটাপটাটণিরমরন্ আেরে৷

আপনটাে েেিটা েন্ েটাখুন৷ আপনটাে অ্যটাপটাটণিরমরন্ে লভতরে দ্টাোঁয়টা 
আেরত থটাকরি, আপনটাে েেিটাে লনরে একলট দভিটা দতটায়টারি 
লেরয় েটাপটা লেন৷

অলনিকটারণ্ডে দক্ষরত্র অলনি-লনরেটা্ক েটালেগুরিটাে েে েটালেদিটারক লনম্নলিলখত কটািগুরিটা কেটাে িন্য 
অনুরেটা্ িটানটারনটা হরছে:

নটাম/েম্পকণি :

লিকটানটা:

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ইরমইি:

নটাম/েম্পকণি :

লিকটানটা:

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ইরমইি:
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নিরাপে জায়গায় প্রথিাি ররার  
উপায় সম্পণর্ক  জািুি (েিমটান)

পনরবহি

েটােওরয়, েটাে, ইত্যটালে, অথেটা অন্যটান্য পলেেহন যলে নটা েরি তটাহরি 
পলেেহরনে অন্যটান্য ে্যেথিটা েম্পরকণি  পলেকল্পনটা কেরত প্রস্তুত থটাকুন৷ 
িরুলে ইরভন্েমূহ ও পলেেহন লেভ্টাটেহ লেলটে গুরুত্বপূ্ ণি েটালভণি েগুরিটারত 
পলেেতণি ন েম্পরকণি  তথ্য িটানরত লনউ ইয়কণি  লেলটে লেনটামূরি্য পলেেটালিত 
অলফলেয়টাি িরুলে দযটাগটারযটাগ কমণিেলূে Notify NYC-দত েটাইন আপ করুন৷ 

মণি রাখণবি: যলে িরুলে পলেলথিলতরত আপনটাে েটালে দেরে লনেটাপে 
িটায়গটায় প্রথিটান কেটাে প্ররয়টািন দেখটা দেয় এেং আপনটাে েটাহটারয্যে 
েেকটাে হয়, তটাহরি অনুগ্রহ করে 911 নম্বরে দফটান করুন৷ 

উপকূিীয় ঝে েটা হটালেরকরনে েময়, ‘হটালেরকন ইভ্যটাকুরয়শন দিটান’-এ 
েেেটােকটােীরেে িন্য ‘ইভ্যটাকুরয়শন অডণি টাে’ (লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান 
কেটাে লনরেণিশ) িটালে কেটা হরত পটারে৷ আপলন ‘হটালেরকন ইভ্যটাকুরয়শন 
দিটান’-এ েেেটাে কেরেন লকনটা তটা িটানরত NYC.gov/knowyourzone 
ওরয়েেটাইরট ‘হটালেরকন ইভ্যটাকুরয়শন দিটান ফটাইন্ডটাে’ দেখুন অথেটা 311 
(লভলডও লেরি েটালভণি রেে িন্য 212-639-9675, েটা TTY:212-504-4115) 
নম্বরে দফটান করুন৷

লেলট যলে ‘ইভ্যটাকুরয়শন অডণি টাে’ িটালে করে, তটাহরি লনরেণিশনটা অনুযটায়ী 
লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান করুন৷ যটাতটায়টারতে িন্য অলতলেতি েময় হটারত 
েটাখুন এেং আপনটাে প্ররয়টািরনে ে্যটাপটারে লেরেেনটা করুন৷ প্রলতেন্ী 
ে্যলতিেটা অথেটা যটারেে েিটারফেটাে িন্য েটা অন্যটান্য লেরশষ প্ররয়টািরনে 
েেকটাে েরয়রে এেং যটারেে লনেটাপে িটায়গটায় লনলেণিরনে প্রথিটান কেেটাে 
িন্য আে দকটারনটা উপটায় দনই তটােটা 311 নম্বরে দফটান করে পলেেহন েুলে্টাে 
িন্য অনুরেটা্ িটানটারত পটারেন৷ আপনটাে প্ররয়টািরনে উপে লভলত্ করে, 
আপনটারক হয়রতটা দনওয়টা হরত পটারে:

আপনটাে িন্য প্ররেশরযটাগ্য একলট গটালেরত করে প্ররেশরযটাগ্য একলট 
ইভ্যটাকুরয়শন দেন্টারে, অথেটা

অ্যটামু্বরিরন্ করে ইভ্যটাকুরয়শন দিটারনে েটাইরেে দকটারনটা হটােপটাতটারি৷

একলট পলেকল্পনটা 
ততলে করুন

লেকল্প েটাে:

লেকল্প েটােওরয়/দরেন:

অন্যটান্য:

আলম (েনু্রক) দফটান কেরেটা:

দফটান (েটালে/অলফে/দেি):

ট্যটালক্স েটালভণি ে:

দফটান:
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আশ্রয় গ্রহে

িরুলে পলেলথিলতরত যলে আপনটারক লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান কেটাে 
লনরেণিশ দেয়টা হয় অথেটা আপনটাে েটালেরত অেথিটান কেরত েমে্যটা 
হয়, তটাহরি দকটারনটা দহটারটরি, েনু্ েটা আত্ীরয়ে েটােটায় অথেটা দকটারনটা 
আশ্রয়রকর্রে যটাওয়টাে লেষয়লট লেরেেনটা করুন৷

স্কু রি, লেলটে েটালেগুরিটারত, ও উপটােনটািয়গুরিটারত িরুলে 
আশ্রয়রক্রে থিটাপন কেটা হরে৷ আশ্রয়রকর্রে েটা্টাে্ খটােটাে, পটালন ও 
েেকটালে লিলনেপত্র প্রেটান কেটা হয়৷ আপনটাে প্ররয়টািন হরত পটারে 
এমন লিলনেপত্র েটারথ দনয়টাে িন্য প্রস্তুত থটাকুন, লেরশষ েেঞ্টাম 
েরমত(দযমন অলক্সরিন, হটাোঁটটােিটায় েটাহটারয্যে িন্য প্ররয়টািনীয় 
েেঞ্টাম, ে্যটাটটালে ইত্যটালে)। পলেেটারেে েেে্য অথেটা আপনটাে  
িরুলে েটারপটাটণি দনটওয়টারকণি ে েেে্যেটা আপনটাে েটারথ আশ্রয়রকর্রে 
আেরত পটারেন৷

যলে আপলন দকটারনটা দপটাষটা প্রটা্ীে মটালিক হরয় থটারকন, তটাহরি 
আপনটাে দপটাষটা প্রটা্ীলটরক ইভ্যটাকুরয়শন এিটাকটাে েটাইরে দকটারনটা 
পশুশটািটায় অথেটা েনু্ েটা আত্ীরয়ে কটারে েটাখুন৷ যলে আপলন তটা 
কেরত নটা পটারেন, লেলটে েে আশ্রয়রকর্রে দপটাষটা প্রটা্ী েটাখটাে অনুমলত 
েরয়রে৷ আপনটাে দপটাষটা প্রটা্ীে খটােটাে, দেোঁর্ েটাখটাে লফতটা, েহরনে 
েটামগ্রী, ও ওষু্পত্র েহ তটাে যত্ন দনয়টাে িন্য েেকটালে লিলনেপত্র 
অনুগ্রহ করে েটারথ লনরয় আেরেন৷ আপনটাে দপটাষটা প্রটা্ীে মি-মূত্র 
পলেষ্টাে কেটাে িন্য েেকটালে লিলনেপত্র েটারথ লনরয় আেরেন৷ শু্ু 
তে্ দপটাষটা প্রটা্ীরক েটাখটাে অনুমলত দেয়টা হয়৷ েটাহটায্যকটােী প্রটা্ীরক 
েেেময়ই েরঙ্গ েটাখটাে অনুমলত দেয়টা হয়৷ িরুলে পলেলথিলতরত দপটাষটা 
প্রটা্ী লনরয় পলেকল্পনটা কেটা েম্পরকণি  আরেটা তরথ্যে িন্য, অনুগ্রহ করে 
পড়ুন- লনউ ইয়কণি  প্রস্তুত: আমটাে দপটাষটা প্রটা্ীে িন্য িরুলে পলেকল্পনটা৷ 

িরুলে পলেলথিলতে ্েন অনুযটায়ী আশ্রয়রক্রে পলেেলতণি ত হরত পটারে৷ 
আপনটাে লনকটথি আশ্রয়রক্রে খুোঁিরত, 311 (লভলডও লেরি েটালভণি রেে িন্য 
212-639-9675, অথেটা TTY:212-504-4115) নম্বরে দফটান করুন৷

আপলন লনরিে পেদিমত দকটারনটা লনলেণিষ্ িটায়গটায় যটাওয়টাে িন্য 
পলেেহরনে অনুরেটা্ িটানটারত পটােরেন নটা৷

আপনটাে ভেন দথরক দেে হওয়টাে িন্য যলে আপলন এলিরভটরেে 
উপে লনভণি েশীি থটারকন তটাহরি আরগভটারগই দেে হরয় যটারেন৷ 
এলিরভটে লেকি হরয় দযরত পটারে এেং েেেময় পটাওয়টা নটাও  
দযরত পটারে৷

এরনর পনররল্পিা  
ততনর ররুি

আমটাে েেেটারেে দিটান:

আমটাে অলফরেে দিটান:
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আপনটাে েটালেে প্ররত্যরকেই একলট করে দগটা-ে্যটাগ থটাকটা উলেত —   
এলট হরিটা এমনেে লিলনেপরত্রে েংগ্রহ দযগুরিটা আপলন তটােটাহুেটা  
করে েটালে দেরে যটাওয়টাে েময় েটারথ লনরত েটাইরেন৷ আপনটাে দগটা-
ে্যটাগ একলট ে্যটাকপ্যটারকে মত েটা েটাকটাযুতি দেটাট একলট েু্যটরকরেে 
মত মিেুত ও েহরি েহনরযটাগ্য হরত হরে৷ 

আপিার ন�সব নজনিসপণরের তানলরা আণে নসগুণলাণত 
নররনিহ্ন নেি এবং ন�গুণলা আপিার প্রণয়াজি হণব নসগুণলা 
ন�াগ ররুি:

দেটাতরিে পটালন এেং গ্র্যটারনটািটা েটারেে মত অপেনশীি খটােটাে

একলট পটালনরেটা্ী করন্ইনটারে আপনটাে গুরুত্বপূ ণ্ি কটাগিপরত্রে  
কলপ (দযমন ইন্ু্যরেন্ কটাডণি , দমলডরকয়টাে/দমলডরকইড কটাডণি , ফরটটা 
আইলড, লিকটানটাে প্রমটা্, লেেটাহ ও িন্মেনে, দক্লডট কটাডণি  ও  
এলটএম কটারডণি ে কলপ)

ফ্্যটাশিটাইট, হ্যটান্ড-ক্্যটাংক েটা ে্যটাটটালে-েটালিত AM/FM দেলডও,  
ও অলতলেতি ে্যটাটটালে

আপলন দযেে ওষু্পত্র খটান তটারেে নটাম এেং দেগুরিটা দকন খটান 
তটাে তটালিকটা, এেং দেগুরিটাে দডটাি

আপনটাে েটালেে এেং আপনটাে েটারপটাটণি দনটওয়টারকণি ে েেে্যরেে েটারথ 
দযটাগটারযটারগে তথ্য৷

নগে টটাকটা, খুেরেটা কেটা ভটাঙ্গটা টটাকটা 

দেটারটটা দিখটাে খটাতটা ও কিম

দমলডরকি েেঞ্টারমে ে্যটাকআপ (দযমন েশমটা, ে্যটাটটালে) ও েটািণিটাে

হুইিরেয়টাে েটা স্কু টটারেে দফোঁ রে যটাওয়টা টটায়টাে েটােটারনটাে িন্য 
অ্যটারেটােি টটায়টাে লেরপয়টাে লকট এেং/অথেটা টটায়টাে দফটািটারনটাে 
উপকে্ 

আপনটারক েটাহটায্যকটােী প্রটা্ী েটা দপটাষটা প্রটা্ীে িন্য েেকটালে 
লিলনেপত্র (দযমন খটােটাে, অলতলেতি পটালন, েটালট, েটাোঁ্টাে লফতটা, 
পলেষ্টাে কেটাে েেঞ্টামেমূহ, লটকটাে দেকডণি , ও ওষু্পত্র)

েহনরযটাগ্য দেি দফটান েটািণিটাে

অন্যটান্য ে্যলতিগত লিলনেপত্র:

এরনর নগা-ব্যাগ  
প্যার ররুি

েেকটালে লিলনেপত্র
েংগ্রহ করুন
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এরনর জরুনর সরবরাহ  
নরর ততনর ররুি

তশত্য প্রেটাহ েটা তটাপেটারহে মত লকেু লেপযণিয় পলেলথিলতরত আপনটারক 
েটালেরত অেথিটান কেরত হরত পটারে৷ একলট িরুলে েেেেটাহ লকরট 
েটাত লেন পযণিন্ত েিটাে মত পযণিটাপ্ত লিলনেপত্র থটাকটা উলেত৷

আপিার ন�সব নজনিসপণরের তানলরা আণে নসগুণলাণত 
নররনিহ্ন নেি এবং ন�গুণলা আপিার প্রণয়াজি হণব নসগুণলা 
ন�াগ ররুি:

মটাথটালপেু প্রলতলেন এক গ্যটািন করে খটাওয়টাে পটালন

অপেনশীি, দেলড-ট্-ইট দকৌটটািটাত খটােটাে, এেং একলট হস্তেটালিত 
ক্যটান ওরপনটাে

ফটাস্টণি-এইড লকট 

েে ওষু্পত্র েলহত আপলন দযেে ওষু্পত্র খটান তটারেে নটাম এেং 
দেগুরিটা দকন খটান তটাে তটালিকটা, এেং দেগুরিটাে দডটারিে তথ্য 

ফ্্যটাশিটাইট েটা ে্যটাটটালে েটালিত িণ্ঠন, ে্যটাটটালে েটালিত AM/FM দেলডও, 
ও অলতলেতি ে্যটাটটালে, অথেটা উইন্ড-আপ দেলডও দযলটরত ে্যটাটটালেে 
প্ররয়টািন হয় নটা৷ 

দ্টা লস্টক

হুইরেি েটা ঘণ্টা

েম্ভে হরি, লেকল্প লেলকৎেটা েেঞ্টাম (দযমন অলক্সরিন, ওষু্পত্র, 
স্কু টটারেে ে্যটাটটালে, লহয়টালেং এইড, হটাোঁটটােিটায় েটাহটারয্যে িন্য 
প্ররয়টািনীয় েেঞ্টাম, েশমটা, দফেমটাস্, েস্তটানটা) 

দমলডরকি লডভটাইরেে (দযমন দপেরমকটাে) ্েন ও ক্লমক নম্বে  
এেং দেগুরিটা ে্যেহটারেে লনরেণিশনটা

অন্যটান্য লিলনেপত্র:

েেকটালে লিলনেপত্র
েংগ্রহ করুন
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তশত্য প্রেটাহ েটা তটাপেটারহে মত লেপযণিয় পলেলথিলতরত আপনটাে প্ররয়টািন হরত পটারে 
এমন লিলনেপত্র যুতি কেটাে কথটা ভটােুন৷

শীতরালীি আবহাওয়ার জি্য েররানর নজনিসপরে:

কম্বি, ললিলপং ে্যটাগ, ইনেুরিশরনে িন্য অলতলেতি েংেটােপত্র

অলতলেতি দমটাটটা উরিে েস্তটানটা, পটারয়ে-দমটািটা, মটাফিটাে ও উরিে ট্লপ, েষণিটালত ও 
অলতলেতি দপটাশটাক-পলেছেে

অন্যটান্য লিলনেপত্র:

গ্রীষ্মরালীি আবহাওয়ার জি্য েররানর নজনিসপরে:

হটািকটা, লিরিিটািটা দপটাষটাক-পলেছেে

েটানল্রিন (কমপরক্ষ SPF 15)

লেেৎু লেভ্টারটে দক্ষরত্র ে্যেহটারেে িন্য িরুলে খটাে্য প্রস্তুতকে্ েটামগ্রী, দযমন 
লডেরপটারিেি দপ্ট, কটাপ ও ততিেপত্র

�নে আপিার গানি থাণর, তাহণল গানির নেতণর রাখার জি্য এরনর জরুনর 
নজনিসপণরের বাক্স ততনর ররার রথা োবুি �ার মণ্্য থারণব:

েটাকটাে লনরে ঘষণি্ ে্লষ্ে িন্য েটালিে েস্তটা েটা লকলট লিটটাে,  এেং একলট দেটাট দেিেটা

এক দেট টটায়টাে দেইন েটা রে্যটাকশন ম্যটাট

একলট েেি ি্যটাক ও িটাগ দেঞ্চ, অলতলেতি টটায়টাে

উইন্ডলশল্ড ্রি্যটাপটাে ও ঝটাড়ু

দেটাটখটাট যন্ত্রপটালত (প্টায়টােণি, দেঞ্চ, ্রি্রু ড্টাইভটাে)

েুস্টটাে দকেি

পতটাকটা লহরেরে ে্যেহটারেে িন্য উজ্জ্বি েংরয়ে কটাপে, এেং দফ্য়টাে েটা 
লত্রভ্িটাক্লতে প্রলতফিক
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এরনর জরুনর সরবরাহ  
নরর ততনর ররুি (েিমটান)

েেকটালে লিলনেপত্র
েংগ্রহ করুন
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নবণশষোণব নবণবিিা ররুি

িরুলে পলেলথিলতরত আপনটাে েেকটালে লিলনেপরত্রে তটালিকটায় দেেে 
লিলনেই যুতি কেটাে কথটা ভটােুন দযগুরিটা পুলষ্গত ও লেলকৎেটাগত 
েটালহেটােহ আপনটাে প্ররয়টািনরক েেরেরয় ভটারিটাভটারে পূে্ করে৷

যলে আপলন লেেৎুেটালিত লেলকৎেটা েেঞ্টারমে উপে লনভণি েশীি 
থটারকন, তটাহরি লেকল্প শলতিে উৎে েম্পরকণি  তরথ্যে িন্য আপনটাে 
লেলকৎেটা েেঞ্টাম েেেেটাহকটােী দকটাম্পটালনে েটারথ দযটাগটারযটাগ করুন৷

িীেন-েক্ষটাকটােী েেঞ্টাম েটািটারনটাে িন্য আপলন লেে্ুযরতে উপে 
লনভণি েশীি থটাকরি, আপনটাে দমলডরকি েেঞ্টারমে কটাের্ আপলন 
িীেন-েক্ষটাকটােী েেঞ্টারমে গ্রটাহক লহরেরে তটালিকটাভ্তি হওয়টাে  
দযটাগ্য লকনটা দে েম্পরকণি  আপনটাে ইউলটলিলট দকটাম্পটালনরক লিরজ্ঞে 
করুন৷ যলেও নলথভ্তি কেটাটটা একটটা গুরুত্বপূ ণ্ি পেরক্ষপ, লকন্তু 
আপনটাে লেে্ুযরতে ে্যটাকআপ উৎে েটাখটা উলেত, দযমন ে্যটাটটালে,  
েটা এমন অলক্সরিন ট্যটাংক যটাে িন্য লেে্ুযরতে প্ররয়টািন হয় নটা৷ 

যলে আপলন অলক্সরিরনে উপে লনভণি েশীি থটারকন, তটাহরি িরুলে 
প্রলতলথিলতরত েেিটারনটাে প্ররয়টািরনে ে্যটাপটারে আপনটাে অলক্সরিন 
েেেেটাহকটােীে েটারথ দযটাগটারযটাগ করুন৷

যলে আপলন ডটায়টািটাইলেে েটা দকরমটারথেটালপে মত িলটি লেলকৎেটা 
গ্রহ্ করেন, তটাহরি িরুলে পলেলথিলতরত আপলন লকভটারে এেে 
লেলকৎেটা গ্রহ্ অে্যটাহত েটাখরত পটারেন দে ে্যটাপটারে আপনটাে 
দপ্রটাভটাইডটারেে েটারথ কথটা েিুন৷ 

এরনর জরুনর সরবরাহ  
নরর ততনর ররুি (েিমটান)

েেকটালে লিলনেপত্র
েংগ্রহ করুন



19

লনউ ইয়রকণি ে অল্েটােীরেেরক েেেময় েিটাগ থটাকটা ও অপ্রত্যটালশত 
ঘটনটাে িন্য প্রস্তুত থটাকটা উলেত৷ েন্ত্রটােেটােী ঘটনটা ঘটরি, লনরিরক 
েক্ষটাে িন্য আপনটাে লনরে উললিলখত পেরক্ষপেমূহ গ্রহ্ কেটা 
গুরুত্বপূ ণ্ি৷ 

নিরাপে জায়গায় প্রথিাি ররণত হণব িা নর নসখাণিই অবথিাি 
ররণত হণব নসই ব্যাপাণর জরুনর পনরনথিনত নিয়ন্ত্রেরারী 
রম্করত্ক াণের নিণে্ক শিা নমণি িলুি:

যলে আপনটারক লনেটাপে িটায়গটায় প্রথিটান কেরত েিটা হয়, 
তটাহরি যত দ্রুত েম্ভে প্রথিটান কেরেন৷ েম্ভে হরি দমরঝে 
কটােটাকটালে অেথিটান গ্রহ্ করুন৷ যলে আপলন েটাে, েটােওরয় েটা 
দরেরনে মত গ্পলেেহরন ভ্ম্ করেন এেং আপনটারক লনেটাপে 
িটায়গটায় প্রথিটান কেরত েিটা হয়, তটাহরি কু্ অথেটা অন্যটান্য 
িরুলে উদ্টােকমমীরেে দেয়টা লনরেণিশনটা দমরন েিটাে লেষয়লট মরন েটাখরেন৷

যলে আপনটারক েতণি মটান অেথিটারনে িটায়গটায় থটাকরত েিটা হয় অথেটা 
“েতণি মটান অেথিটারনে িটায়গটায় আশ্রয় লনরত” েিটা হয়, তটাহরি 
আপনটারক আে দকটারনটা লনরেণিশ নটা দেওয়টা পযণিন্ত দেই িটায়গটা দেরে 
যটারেন নটা৷ েেিটাগুরিটা তটািটা লেরয় লেন, িটানটািটা, ঘুিঘুলি,  
ও ফটায়টােরপ্রেে ড্যটাম্পটােগুরিটা শতিভটারে আটরক লেন৷

সতর্ক  থারুি ও সনক্য় থারুি 

আপনটাে েটােপটাশ েম্পরকণি  েেেময় েরেতন থটাকুন৷ যলে আপলন 
অস্বটাভটালেক লকেু দেরখন, তটাহরি দেলট লনরিে কটােটাকটালে েটাখরেন 
নটা; দেলট েম্পরকণি  অলেিরম্ব লেরপটাটণি লনচিয়ই কেরেন৷ 

যলে আপলন েরদিহিনক দকটারনটা লকেু দেরখন েটা শুরনন, তটাহরি 
1-888-NYC-SAFE (1-888-692-7233) েটা 911 নম্বরে দফটান করুন৷

যলে আপলন MTA েটারে ও েটােওরয়রত অথেটা িনেমটাগমথিরি 
পলেত্যতি দকটারনটা িটারগি েটা ে্যটাগ দেখরত পটান, তটাহরি MTA েটা  
NYPD-দক িটানটান৷

যলে আপলন েরদিহিনক দকটারনটা লেলি পটান, তটাহরি দেলট স্পশণি 
কেরেন নটা৷ দেলটে ে্যটাপটারে NYPD-দক িটানটান অথেটা 911 নম্বরে 
দফটান করুন৷ আপলন প্যটারকটলট নটােটােটােটা করে থটাকরি েটােটান ও 
পটালন লেরয় েটারথ েটারথ আপনটাে হটাত ্ুরয় দফিুন৷

আরেটা তরথ্যে িন্য, NYC.gov/plannow ওরয়েেটাইট দেখুন৷

আপলন এই গটাইডলট পূে্ কেরি, আপলন হরেন 
একিন দেলড লনউ ইয়কণি টাে! অনেিন্দি!

http://NYC.gov/plannow
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নিউ ইয়র্ক  নসনর তথ্যসূরে
অন্যথটায় যলে নটা, 311 (লভলডও লেরি েটালভণি রেে িন্য 212-639-9675 
অথেটা TTY: 212-504-4115) নম্বরে দফটান করুন, অথেটা লেলটে 
এরিলন্গুরিটাে েটারথ দযটাগটারযটাগ কেরত NYC.gov ে্যেহটাে করুন৷

NYC জরুনর পনরনথিনত ব্যবথিাপিা 
NYC.gov/emergencymanagement

NYC ইমাণজ্ক নসি ম্যাণিজণমন্ আউরনরি অ্যান্ড এিণগজণমন্ 
নরণসাণস্কস  
নরনি নিউ ইয়র্ক  – তথ্য সামগ্রী ও উপথিাপিাসমূণহর জি্য 
অিুণরা্ জািাি 
NYC.gov/readyny

NYC নসনরণজি রপ্কস – রনমউনিনর-নেনতির পনররল্পিা সম্পণর্ক  
তথ্যসূরে ও তথ্যাবনল গ্রহে ররুি 
NYC.gov/citizencorps

NYC CERT – রনমউনিনরর জরুনর নস্চ্াণসবর নহণসণব 
প্রনশক্ষে নিি 
NYC.gov/cert

প্রস্তুনতর অংশীোরগে – আপিার ব্যবসা প্রনতষ্াণির প্রস্তুত থারা 
নিনচিত ররুি 
NYC.gov/partnersinpreparedness

হানরণরি ইে্যারুণয়শি নজাি ফাইন্ডার 
NYC.gov/knowyourzone

NYC নিপার্কণমন্ ফর ে্য এইনজং 
NYC.gov/aging

নময়ণরর রা�্কালণয় প্রনতবন্ী জিণগাষ্ঠী নবষয়র নবোগ 
NYC.gov/mopd

তথ্যেূত্র অবনহত 
থারুি

http://NYC.gov
http://NYC.gov/mopd
http://NYC.gov/emergencymanagement
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/citizencorps
http://NYC.gov/cert
http://NYC.gov/partnersinpreparedness
http://NYC.gov/knowyourzone
http://NYC.gov/aging
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অবনহত থারুি 
নফসবুর ও রুইরাণর NYC জরুনর পনরনথিনত ব্যবথিাপিা 
www.facebook.com/NYCemergencymanagement 
@nycoem

Notify NYC – নবিামূণল্য জরুনর সতর্ক বাত্ক া গ্রহে ররুি 
আপনটাে িন্য অতীে গুরুত্বপূ ণ্ি লেজ্ঞলপ্তগুরিটা গ্রহ্ করুন৷  
NYC.gov/notifynyc ওরয়েেটাইরট লগরয়, 311 নম্বরে কি করে,  
অথেটা ট্ইটটারে @NotifyNYC অনুেে্ করে লনেলন্ত দহটান৷

অনগ্রম সতর্ক বােী প্রোিরারী ব্যবথিা 
দেই েে প্রলতষ্টারনে িন্য যটােটা প্রলতেন্ী দিটাকিন েটা 
প্ররেশরযটাগ্যতটা ও ে্যেহটালেক েটালহেটােম্পন্ন অন্যটান্য  
ে্যলতিরেেরক পলেরষেটা প্রেটান করে থটারক৷ 
www.advancewarningsystemnyc.org 
 
ইউনরনলনর
Con Edison 
1-800-75-CONED, (800-752-6633), 
(TTY: 800-642-2308) 
www.coned.com

পাবনলর সানে্ক স ইণলন্রির অ্যান্ড গ্যাস নরাম্পানি -  
লং আইল্যান্ড (PSEG LI)
1-800-490-0025, (TTY: 631-755-6660) 
www.psegliny.com

ি্যাশিাল নগ্রি
718-643-4050, (TTY: 718-237-2857) 
www.nationalgridus.com

http://www.facebook.com/NYCemergencymanagement
http://www.nationalgridus.com
https://twitter.com/nycoem
http://NYC.gov/notifynyc
https://twitter.com/NotifyNYC
http://www.advancewarningsystemnyc.org
http://www.coned.com
http://www.psegliny.com
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অলােজির পনরণষবা প্রোিরারীগে 
বৃহতির নিউ ইয়ণর্ক র অ্যাণমনররাি নরি ক্স 
877-RED-CROSS (877-733-2767) 
www.nyredcross.org 

প্রনতবন্ীণের জরুনর প্রস্তুনতর উণে্যাগ সম্পনর্ক ত জাতীয় সংথিা
202-293-5960, (TTY: 202-293-5968) 
www.nod.org/emergency

LifeNet 
মটানলেক স্বটাথি্য েম্পলকণি ত তথ্য, েটা দেফটােটারিে িন্য, অথেটা যলে 
আপনটাে কটারেটা েটারথ কথটা েিটাে প্ররয়টািন হয়, তটাহরি লনউ ইয়কণি  
লেলটে 24 ঘন্টা েটািু, দগটাপনীয় মটানলেক স্বটাথি্য লেষয়ক হটিটাইরন 
দযটাগটারযটাগ করুন৷

ইংরেলি ও অন্য েে ভটাষটাে িন্য: 1-800-LIFENET, 
(800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)

স্প্যটালনশ ভটাষটাে িন্য: 877-AYUDESE, (877-298-3373)

ম্যটান্ডটালেন, ক্যটান্লনি, ও দকটালেয়টান ভটাষটাে িন্য: 877-990-8585

আমার তথ্যসূরে 
এখটারন আপনটাে লনিস্ব গুরুত্বপূ ণ্ি তথ্যেূত্র ও দফটান নম্বেগুরিটা  
দযটাগ করুন৷

এই প্রকরল্প করিটাে পলেশ্ররমে েটারথ কটাি কেটাে িন্য OEM লেরশষ 
েটালহেটােম্পন্নরেে পেটামশণিক গ্রুরপে েেে্যরেেরক ্ন্যেটাে িটানটারছে৷

অবনহত 
থারুি (েিমটান)

তথ্যেূত্র
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এখুলন NYC.gov ওরয়েেটাইরট লগরয়, 311 নম্বরে কি করে অথেটা @NotifyNYC অনুেে্ 
করে লেলটে িরুলে অলফলেয়টাি দনটালটলফরকশন লেরস্টরম লেনটামূরি্য েটাইন-আপ করুন৷

আনম Notify NYC-এর জি্য সাইি আপ রণরনে৷

অবনহত থারুি!

https://twitter.com/NotifyNYC
http://NYC.gov


এোিাও এই গাইিনর অনিও ফরম্যাণর এবং নিণি  
উনলিনখত োষাগুণলাণত পাওয়া �ায়৷

20
16

 Edition: B
engali

ARABIC
للحصول على نسخة من هذا الدليل باللغة االنجليزية اتصل ب 311 )معوقي السمع: 4115-504-212( أو قم بزيارة 

NYC.gov/readyny

BENGALI
এই সহায়িকার একয়ি বাংলা প্রয়িয়লয়ি পিতি হতল, 311 (TTY: 212-504-4115) নম্বতর প�ান করুন অথবা  
NYC.gov/readyny পেখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115)  
ou visitez le site NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115)  
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311  
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면, 311 (TTY: 212-504-4115)로 전화하시거나  
NYC.gov/readyny 를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego przewodnika, należy zadzwonić pod nr 311  
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową  
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по телефону 
311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este 
folleto en español.

URDU
 پر کال کريں يا (TTY: 212-504-4115) اس ہدايت نامے کی انگريزی کاپی حاصل کريں، 311
NYC.gov/readyny ديکھيں۔

YIDDISH
 אדער באזוכט (TTY: 212-504-4115) צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311
NYC.gov/readyny.

http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
http://NYC.gov/readyny
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