
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਸਥਾਨੀਦਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਤਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਾ ਸੰਕਲਨ ਹਨ।

ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਿੇ ਬਾਹਰ ਿੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਦਰਵਾਰ ਿੇ ਘਰ ਦਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ* ਦਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਕਸੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਜਾਓ:

 

*ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਿਲ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, NYC.gov/hurricanezones 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 (ਵੀਡੀਓ ਦਰਲੇ ਸਰਦਵਸ ਲਈ 212-639-9675, ਜਾਂ: 212-504-4115) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਡ ਰ੍ਿਕ੍ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਪੁਡਲਸ ਸ੍ੇਸ਼ਨ (ਡਪਰਿਡਸੰਕ੍) ਫਾਇਰ ਸ੍ੇਸ਼ਨ ਕਡਿਉਡਨ੍ੀ ਬੋਰਿ ਆਡਫਸ

 

ਡਸ੍ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
911: ਸੰਕ੍ਕਾਲ 

ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਦਰਹਾ ਿੇਖੋ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੰਿਗੀ ਿੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਦਸਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 
311: ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਕਾਲੀ/ਡਸ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

311 ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਮਾਮਦਲਆਂ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 311 ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਿੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

• NYC.gov/311 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ 311 'ਤੇ ਜਾਓ। 

• 311-692 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

• 311 ਜਾਂ ਦਨਊ ਯੋਰਕ ਿੇ ਬਾਹਰੋਂ (212) NEW-YORK, (212) 639-9675 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• (212) NEW-YORK, (212) 639-9675 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਰਲੇ ਸਰਦਵਸ (VRS) ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• (212) 504-4115 'ਤੇ TTY ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 
 
ਡਕਸੇ ਸੰਕ੍ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਨਊ ਯੋਰਕ ਿੇ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਿੇ ਬਾਅਿ।  
 

 

ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਸ੍ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਜਿੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਹੋਵੇ, ਦਸਟੀ ਿੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 311 (ਵੀਡੀਓ ਦਰਲੇ ਸਰਦਵਸ ਲਈ 212-639-9675, ਜਾਂ TTY: 212-504-4115) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ NYC.gov ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• NYC.gov/readyny 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Ready New York (ਰੇਿੀ ਡਨਊ ਯੋਰਕ) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਿੇ ਮਾਦਧਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਦਕ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਿੇ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

• NYC.gov/partnersinpreparedness 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Partners in Preparedness (ਡਤਆਰੀ ਡਵੱਚ ਸਾਥੀ) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਿੇ ਮਾਦਧਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਦਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਿੇ ਲਈ ਦਕਵੇਂ ਦਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• NYC.gov/citizencorpss 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ NYC Citizen Corps (ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਸ੍ੀ ਕੋਰਪਸ) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਿੇ ਮਾਦਧਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਦਕ ਦਨਊ ਯੋਰਕ ਦਸਟੀ ਨੂ ੰਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਦਖਅਤ, ਮਿਬੂਤ, ਅਤੇ ਦਬਹਤਰ ਦਤਆਰ ਦਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਹੈ। 

• NYC.gov/cert 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਸ੍ੀ ਕਡਿਉਡਨ੍ੀ ਇਿਰਜੇਂਸੀ ਡਰਸਪੋਂਸ ੍ੀਿ (New York City Community Emergency Response Team - CERT) ਪਰਿੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਦਰਆਂ ਨੂ ੰਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇਂ ਮਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ।

• NYC.gov/communityspacesurvey 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਦਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੰNYC Community Space Survey Network (ਕਡਿਉਡਨ੍ੀ ਸਪੇਸ ਸਰਵੇ ਨੈ੍ਵਰਕ) ਿੇ ਕੋਲ ਰਦਜਟਰ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• NYC.gov/notifynyc 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਦਹਰ ਿੇ ਅਦਧਕਾਰਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ Notify NYC (ਨੋ੍ੀਫਾਈ ਐਨਵਾਈਸੀ) ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਰਜ ਕਰਾਓ।

• www.advancewarningsystemnyc.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਾਮਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Advance Warning System (ਅਗਾਉਂ ਡਚਤਾਵਨੀ ਪਰਿਣਾਲੀ) ਦਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਰਜ ਕਰਾਓ।

Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ
NYC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

ਲਾਈਫਨੈ੍

ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, 
ਦਨਊ ਯੋਰਕ ਦਸਟੀ ਿੀ ਗੁਪਤ, 24-ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰੋ। 

•	 ਅੰਗ੍ੇਿੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)

•	 ਸਪੈਦਨਸ਼ ਦਵੱਚ: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

•	 ਮੈਂਡਾਦਰਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਿ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਦਵੱਚ: 1-877-990-8585

ਡਿਜ਼ੈਸ੍ਰ ਡਿਸ ਰ੍ਿ ੈਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਤਬਾਹੀ ਡਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)

1-800-985-5990

ਟੈਕਸਟ: 66746 'ਤੇ “TalkWithUs” ਜਾਂ “Hablanos” ਿਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ

http://disasterdistress.samhsa.gov 

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਿੀ: ਗਰਿੇ੍ਰ ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

ਗਰਿੇ੍ਰ ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਵੱਚ ਅਿੇਡਰਕਨ ਰੈਿ ਕ੍ਰੌਸ

1-877-RED-CROSS (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਿਜ਼ੈਸ੍ਰ ਇੰ੍ਰਫੇਥ ਸਰਡਵਡਸਜ਼

212-669-6100

www.nydis.org  

ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਡਸ੍ੀ ਵਾਲੰ੍ਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਡ੍ਵ ਇਨ ਡਿਜ਼ੈਸ੍ਰ (NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA ਫੈਿਰੇਸ਼ਨ

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

ਡਨਊ ਯੋਰਕ ਕੇਅਰਸ

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

ਕੈਥਡਲਕ ਚੈਡਰ੍ੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਚਿਾਇਓਡਸਸ ਆਫ ਡਨਊ ਯੋਰਕ

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

ਕੈਥਡਲਕ ਚੈਡਰ੍ੀਜ਼ ਬਰੁਕੀਡਲਨ ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

NYC ਦੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਲਈ ਸੰਕ੍ਕਾਲ ਵਾਸਤ ੇਡਤਆਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ


	Evacuation Center 1: Belmont Racetrack2150 Hempstead TurnpikeQueens, NY 11003
	Evacuation Center 2: Queensborough Community College222-05 56 AvenueQueens, NY 11364
	Evacuation Center 3: PS - IS 26892-07 175 Street Queens, NY 11433
	Police Stations/Precincts: 105th Precinct 92-08 222 StreetQueens, NY 11428718-776-9090; 911
	Fire Station(s): 254-20 Union Turnpike Queens, NY 11004911142-04 Brookville BlvdQueens, NY 11422911218-44 97 AvenueQueens, NY 11429911
	Community Board Office: 219-41 Jamaica AvenueQueens, NY 11428718-464-9700
	Accessible Center: 


