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بڑے میں شہر یارک نیو کین ہری
بن وجہ کی تباہی اور نقصان

ہیں۔ سکتے

اپنے پہلے سے آنے کے طوفان
رکھنے محفوظ کو گھر اور خاندان

کریں۔ تیار منصوبہ ایک لئے کے
کرسکتے طرح تیاری کس آپ

پڑھیں۔ آگے لئے کے جاننے یہ ہيں،

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

باتیں بنیادی متعلق کے کین ہری

وسائل

سٹی جائے، کیا نہ بیان دیگر بصورت تک جب
کریں کال پر 311 لئے کے کرنے رابطہ سے ایجنسیوں

یا 212-639-9675 لئے کے سروس ریلے (ویدیو
کا NYC.gov وائی: 4115-504-212) یا ٹی ٹی

کریں۔ استعمال
منیجمنٹ ایمرجنسی سی وائی این

NYC.gov/emergencymanagement

جانیں میں بارے کے عالقے اپنے
NYC.gov/knowyourzone

دیں اطالع کو سی وائی این
یا کرکے، حاصل ایپلیکیشن موبائل مفت

رابطہ پر 311 یا جاکر، پر NYC.gov/notifynyc
@NotifyNYC پر ٹوئیٹر یا کرکے،

برائے آفس کے میئر کے سی وائی این
افراد معذور

NYC.gov/mopd

سی وائی این پر ٹویئٹر اور بک فیس
منیجمنٹ ایمرجنسی

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

@nycoem

یارک نیو آف سٹی پر ٹویئٹر بک اور فیس
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

پروگرام انشورنس فلڈ نیشنل
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

سنٹر پرڈکشن سنٹر/ ٹراپکل کین ہری نیشنل
www.nhc.noaa.gov

سروس ویدر نیشنل
www.weather.gov

(Con Edison) ایڈیسن کون
، (800-752-6633) 1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

(PSEG LI) آئلینڈ النگ PSEG
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

گرڈ نیشنل
(TTY: 718-237-2857) , 718-643-4050

www.nationalgridus.com

زمرے کے طوفان

تک) کیا 5 سے بند (1 درجہ میں اقسام پانچ انہیں مطابق کے رفتار کی ہوا مسلسل کی کین ہری
ہے جاتا بڑھ بھی نمبر کا قسم ہے، جاتی بڑھ شدت اور رفتار کی ہوا طوفانی جیسے جیسے ہے۔ جاتا

اگر آپکوانخالءکیضروریہو
اگرشہرکیطرفسےآپکےعالقےکےلیے

انخالکاحکمدیاگیاہے،توہدایاتکےمطابق
انخالکریں

سٹیانتظامیہ،مقامیمیڈیاکےذریعےاس
بارےمیںخصوصیہدایاتجاریکرےگاکہ
شہرکےکنعالقوںکوخالیکرناچاہئیے۔اگر

الزمیانخالءکاحکمجاریکیاجاتاہےتوہدایت
پرعملکریں۔اگرممکنہوتوپبلکٹرانسپورٹ

کااستعمالکریں،اسباتکوذہنمیں
رکھیںکہطوفانسےکئیگھنٹوںقبلپبلک

ٹرانسپورٹبندہوسکتاہے۔انخالءکےطریقہ
کاربشمولقابلرسائیٹرانسپورٹکےبارے

میںمزیدمعلوماتکےلئےبرائےمہربانی311پر
(ویڈیوریلےسروسکےلیے9675-639-212پر
یاٹیٹیوائی4115-504-212پر) رابطہکریں۔

معلومکریںکہآپکہاںجائيںگے

شہریانتظامیہانخالکرنےوالوںکوسختیسے
اپنےدوستوںیارشتہداروںکےساتھرہنےکی
تجویزدیتاہےجوانخالکےعالقےسےباہررہتے
ہیں۔انافرادکےلیےجنکیکوئیپناہنہیں،
شہریانتظامیہپانچوںقصبوںمیںپناہکے

مراکزکھولدےگا۔

اگرآپکسیپناہگاہمیںجارہےہیں،توہلکا
پھلکاسامانباندھیں،اورمندرجہذیلسامان

اپنےساتھالئیں:

■ اپناگوبیگ

■ سونےکابستریابستربند

■ دواکی (اگرممکنہو) کمازکمایکہفتے

کیخوراک،طبیسامان،یاطبیآالت
جنکاآپباقاعدگیسےاستعمالکرتےہیں

■ نجیاستعمالکیچیزیں،صابنوغیرہ

شہریپناہوںمیںقابلرسائیسہولتیںاور
معذور،رسائیاورعملسےمتعلقخصوصی

ضروریاتوالےلوگوںکےلیےجگہشاملہے۔
کسیخاصسہولتکیمعذوراشخاص

کےلئےرسائیکیخصوصیاتکےبارےمیں
معلوماتحاصلکرنےکےلئے

NYC.gov/knowyourzoneپرہریکینکے
انخالءوالےعالقوںکےفائنڈرکودیکھیںیا311
پرکالکریں۔تمامپناہلینےوالوںکوقبولکیا

چاہئیے ہونا واقف سے اصطالحات کونسی کو آپ

موسم کا کین ہری
سے، اعتبار تک (تاریخی نومبر 30 سے جون یکم

سے سب کا آنے کین ہری میں شہر یارک نیو
ہے۔) ہوتا تک اکتوبر سے اگست امکان زیادہ

سائکلون ٹراپکل
ایک کا طوفانوں کے باراں و برق اور بادلوں

نظام موسمی واال دباؤ کم گردشی، منظم،
ہے۔ بنتا میں عالقوں کے حارہ منطقہ جو

طوفان ٹراپکل
ایک کا ہواؤں تیز متواتر گھنٹہ فی میل 73-39

بگوال گرم

کین ہری
تیز متواتر زیادہ سے اس یا گھنٹہ فی میل 74

بگوال۔ گرم ایک کا ہواؤں

واچ کین ہری
والے کین ہری میں عالقے مخصوص کسی
اعالن۔ میں بارے کے اس ہوں ممکن حاالت

امکان کے کرنے اختیار قوت طوفانی کے ہواؤں
ہے۔ جاتا کیا جاری واچ پہلے گھنٹے 48 سے

وارننگ کین ہری
کے کین ہری میں عالقے مخصوص کسی

کے ہواؤں اعالن متعلق کے توقعات کی حاالت
36 سے امکان کے کرنے اختیار قوت طوفانی

جب اور ہے جاتی کی جاری وارننگ پہلے گھنٹے
تک سطح اونچی کی خطرے لہریں اور پانی تک

ہے۔ سکتی رہ جاری وارننگ ہیں رہتی

ہنگامیحاالتمیںکامآنےوالیاشیاکیایکِکٹبنائیں

ہوسکتاہےکہآپکوہریکینکےدورانجہاںہیںوہیںپرپناہلینے  (گھرمیں) کیضرورت
پڑے۔اپنےگھرمیںکمسےکمساتدنگزارہکرنےکےلیےکافیسامانرکھیں۔مزیدبرآں،بنیادی
سہولیاتجیسےبجلی،پانی،پبلکٹرانسپورٹ،اورٹیلیفونکئیدنوںتکیالمبیمدتتک

متاثرہوسکتےہیں۔یقینیبنائیںکہممکنہطورسروسبندہونےکےدورانآپکےپاسکافی
اضافیسامانہے۔

آپجوچیزیںشاملکرتےجائیںانکےلیےدرجذیلتجاویزپرغورکریں۔

■فیفردفییومکےحسابسےپینےکےپانیکاایکگیلن

■خرابنہہونےوالیکھانےکیچیزیں،کھانےکےلیےتیارڈبہبندکھانا،اورکینکھولنےواالدستیآلہ

■ابتدائیطبیامدادکاباکس (فرسٹایڈکٹ)

■ادویاتکیفہرستجسمیںآپکیزیراستعمالادویات،استعمالکیوجہاورخوراکدرجہو

■فلیشالئٹ،بیٹریسےچلنےواالاللٹین،بیٹریسےچلنےواالAM/FMریڈیو،اوراضافی

بیٹریاں،یاوائنڈاپبیٹریاںجنکےلیےبیٹریاںدرکارنہیںہوتیہیں

■گلواسٹک

■سیٹییاگھنٹی

■اگرممکنہوتوطبیآالتکابیکاپ (جیسےآکسیجن،دوا،اسکوٹرکیبیٹری،سماعتی

آالت،حرکتپذیریوالےآالت،چشمہ،چہرےکاماسک،دستانے) 

■طبیآالت (جیسےپیسمیکر) کااسٹا ئلاورسیریلنمبراوراستعمالکیہدایات

■دیگرچیزیں:

ضروری اشیا پر مشتملبیگتیاررکھیں

گھرکےہرفردکےلیےایکگوبیگتیارہوناچاہیئے—یہایکایسیبیگہےجواٹھانےمیںآسانہو
جیسےایکبیکپیک—اسمیںوہتمامچیزیںرکھیںجنکیانخالکےدورانضرورت پڑسکتیہے۔

گوبیگمیںکونسیچیزیںڈالیجانیچاہئیے،مندرجہذیلتجاویزسےرجوعکریں۔جوچیزیںآپ
فہرستمیںشاملکرناچاہتےہیںبشمولطبیآالتاورآپکیکھانےکیضروریاتانکےلیے

خالیجگہیںفراہمکیگئیہیں۔

■ پانیکیبوتلاورخرابنہہونےوالیکھانےکیچیزیںجیسےگرینوالبار

■ ایکواٹرپروفڈبےمیںاپنےاہمدستاویزاتکینقول (جیسےانشورنسکارڈ،میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈکارڈ،تصویریشناختنامے،پتےکاثبوت،شادیاوروالدتکیاسناد،کریڈٹاور

ATMکارڈوںکینقول،وغیرہ)

■فلیشالئٹ،ہینڈکرینکیابیٹریسےچلنےواالAM/FMریڈیو،اوراضافیبیٹریاں

■ایکفہرستمیںآپکیزیراستعمالتمامادویات،استعمالکرنےکیوجہ،اورخوراک

■آپکےگھرانےاورآپکےامدادینیٹورککےاراکینکےلیےرابطےکیمعلومات

■نقدی،چھوٹےنوٹوںمیں

■نوٹپیڈاورقلم

■طبیآالتکابیکاپ (جیسےچشمے،بیٹریاں) اورانکےچارجر

■سپاٹپہیےوالیکرسییااسکوٹرکےٹائروںکیمرمتکرنےکےلیےایروسولٹائرمرمتیکٹ

اور/یاٹائرانفلیٹر

■ڈاکٹروںکےناماورفوننمبر

■ابتدائیطبیامدادکاباکس (فرسٹایڈکٹ)

■نجیاستعمالکیچیزیں،صابنوغیرہ

■بچےکیدیکھبھال،پالتوجانوروںکیدیکھبھال،اوردیگرخاصچیزیں

■اپنےخدمتدینےوالےجانوریاپالتوجانوروںکےلیےرسد (جیسے،غذا،اضافیپانی،کٹوری،پٹہ،

صفائیوالےآئٹم،ٹیکےکےریکارڈاوردوائیاں)

■پورٹایبلسیلفونچارجر

■ دیگرنجیچیزیں:

بجلیکےجانےکےلئےتیاررہیں

بجلیجانےیادیگربنیادیسہولیاتسےمحروم
ہونےکیحالتمیںیقینیبنایںکہآپکے

ایمرجنسیسپالئیکٹمیںتجویزکردہتمام
اشیاءموجودہیں۔

اگرآپکوبجلیجانے،بنیادیخدمات،اورپبلک
ٹرانسپورٹکیمحرومیسےمتاثرہونےکیفکر

ہے،توانخالءپرغورکریں۔

جہاںہیںوہیںپناہلیں

اگرآپکوانخالءکیضرورتنہپڑے،تو
جہاںہیںوہیںپناہلیںاوراپنیایمرجنسی

سپالئیکٹکواستعمالمیںالئیں۔
ٹوٹنےیالرزنےکےصورتمیںکھڑکیوںسے

دوررہیںاورہریکینکےخطراتسےبچنےکے
لئےباہرنہجائیں۔

ہے۔ دستیاب میں زبانوں ذیل درج اور میں فارمیٹ آڈیو گائیڈ یہ

2018 ایڈیشن

تباہیسےنمٹنےکامنصوبہتیارکریں

ہریکینکیصورتمیںکیاکرناچاہیے،ایکدوسرےکوکسطرحتالشکرناہےاورایکدوسرےسے
کسطرحرابطہکرناہے،انسبکےمتعلقاپنےاہلخانہکےساتھملکرایکمنصوبہتیارکریں۔ریڈی
نیویارککااستعمالکریں: NYC.gov/myemergencyplanپرمیراایمرجنسیمنصوبہیاريدینیو

یارکموبائلایپلکیشنکااستعمالکریںجواسمارٹفونوںاورٹیبلیٹوںکےلئےدستیابہے۔

اپنےحلقےکوجانیں

شہرکےوہعالقےجوطوفانیلہرکےسیالبکیزدمیںہیں،انکوطوفانیلہرکےسیالبکی
بنیادپرچھحلقوںمیں (1سےلیکر6تک) تقسیمکردیاگیاہے۔ہریکینکےراستےاورممکنہ

طوفانیموجکیبنیادپرشہریانتظامیہمکینوںکوانخالکاحکمدےسکتاہے۔

ہریکینانخالءکےعالقوںکوتالشکرنےکےلئےNYC.gov/knowyourzoneویبسائٹمالحظہ
کریںیا311پر (ویڈیوریلےسروسکےلئے9675-639-212،یاٹیٹیوائی4115-504-212) کال

کریں،یااسپمفلٹکےنقشےکودیکھیںآیاآپہریکینکےانخالءوالےعالقےمیںرہتےہیں۔اگرآپ
کسیانخالئیعالقےمیںرہتےہیںتوآپکےعالقےسےانخالءکاحکمجاریہونےکیصورتمیں

ایکپالنتیاررکھیںکہآپکہاںجائیںگے۔

کیاآپکےپاسصحیحانشورنسہے

چاہےآپکااپناگھرہویاآپکاگھرکرایےپرہو،بنیادیپالیسیمیںسیالباورہواسےہونےوالے
نقصانکیضمانتشاملنہیںہے۔آپکوسیالبکیصورتمیںاپنےگھرکیحفاظتکےلئے

ایکالگپالیسیخریدنےکیضرورتہے۔نیشنلفلڈانشورنسپروگرام
(National Flood Insurance Program) کےبارےمیںمزیدمعلوماتکےلئے

www.floodsmart.govمالحظہکریں۔

معذور،رسائیاورخصوصیضروریاتوالےلوگوںکےلئے

اپنےمنصوبےکیتیاریکےدوراناپنےانخال،اپنیعمارتمیںایلویٹرکےاستعمال،پناہکےقیام،اور
ہنگامیکارکنانکےساتھرابطےپرضرورغورکریں۔اگرآپکومددکیضرورتہےتواپنےکنبے،

دوستوں،عمارتکےکارکنانیاخدماتفراہمکرنےوالوںسےاسکاانتظامکرلیں۔اگرآپطوفان
سےقبلاپنےطورپرانخالءکرنےسےقاصرہیںتومددکےلئے311سےرابطہکریں۔

اگرآپزندگیکوبرقراررکھنےوالےسامانکےلئےبجلیپرانحصارکرتےہیں،توانخالکامنصوبہ
بنائیے۔ہریکینکےبعدممکنہےکہآپبجلیسےمحرومہوجائيں۔اگرآپزندگیبچانےوالےآالتپر

انحصارکرتےہیں،اپنییوٹیلیٹیکمپنیسےمعلومکریںکہکیاآپاپنےطبیآالتکیوجہسے
زندگیبچانےوالےآالتکےکسٹومرکےزمرےمیںآتےہیں۔

جلدینہکریںاوراپنیمنتقلیکےلئےسواریکیضروریات،غذائیضروریاتاورمخصوصطبی
ضروریات (آکسیجن،اضافیبیڑیاں/چارجر،عینک،دوائیاں،وغیرہ) کومدنظررکھیں۔اپنےساتھ
تمامادویاتلےآئیںاورصحتکینگہداشتکےفراہمکنندگانکےرابطےکیمعلوماتلکھکر

دسترسمیںرکھیں۔

ایمیل،فون،ایسایمایس/ٹیکسٹیاٹویٹرکےذریعےہنگامیاطالعاتاورتازہمعلوماتحاصل
کرنےکےلئےنوٹفائےنیویارککےلئےسائناپکیجئے۔پیغاماتامریکیسائنلینگویج (ASL) میں

بھیدستیابہیں۔مفتموبائلبیپلکیشنحاصلکریں،NYC.gov/notifynycکومالحظہکریں،
311کوکالکریں،یاNotifyNYC@کوٹویٹرپرفالوکریں۔تازہترینمعلوماتکےلئے

NYC.gov/emergencymanagementسےرجوعکرنانہبھولیں۔

اگر طوفانآتاہے اشیائےضروریاکٹھاکریں
جائےگااورانسےنیویارککیکسیبھیپناہ
گاہمیںانکیامیگریشنحیثیتکےبارےمیں

نہیںپوچھاجائےگا۔

اگرآپکےپاسپالتوجانوریاسروسکےجانورہیں

اگرہریکینکیوجہسےآپکواپناگھرچھوڑنا
پڑےتویقینیبنائیںکہمنصوبہبرائےآفتمیں

یہطےہوکہآپاپنےپالتویاخدمتوالےجانورکے
ساتھکیاکریںگے۔

اگرانخالءکیحدودسےباہرکےعالقےمیںآپ
اپنےپالتوجانورکوسگخانہمیںیادوستوں

کےساتھیارشتہداروںکےساتھپناہنہیںدے
سکتےتوشہرکیسبھیپناہگاہوںمیںپالتو

اورسروےکےجانورالنےکیاجازتہے۔برائے
مہربانیاپنےپالتوجانورکےلیےرسدہمراہالئیں

جسمیںخوراک،رسی،پنجرہاوردوائیاں
شاملہوں۔ریڈینیویارکاستعمالکریں: 

میرےپالتوجانورکاایمرجنسیپالن 
NYC.gov/readynyکااستعمالکریں۔

اگرآپبیسمینٹمیںرہتےہیں

بیسمینٹاپارٹمینٹوالیعمارتوںمیںرہنے
والےلوگوںکوہریکینسےاضافیخطرات

ہوسکتےہیںچاہےوہانخالءکیحدودسےباہر
بھیہوں۔شہرکےکئیعالقےبارشیسیالبکا
شکارہوسکتےہیں۔اگرآپبیسمینٹاپارٹمینٹ
میںرہتےہیںتوباالئیسطحپرپناہلینےکےلیے

تیاررہیں۔

اگرآپایکاونچیعمارتمیںرہتےہیں

اگرآپایکاونچیعمارتمیںرہتےہیں،خاص
طورپر10ویںفلوریااسسےاوپرتوکھڑکیوں

کےٹوٹنےیالرزنےکےصورتمیںانسےدور
رہیں۔آپکوکسینچلےفلورپرمنتقلہوجانا
چاہیئے۔اپنیعمارتکےانخالئیمنصوبےسے

آگاہرہیں۔

اگراپنیبلڈنگسےباہرجانےکےلئےآپایلیوٹرپر
انحصارکرتےہیںتوجلدیانخالءکریں۔ایلیویٹر

خرابہوسکتےہیںیاہروقتدستیابنہیں
ہوسکتےہیں۔

مندرجہذیلاقداماتکرکےتیاررہیں:

■ کھلی،ہلکیچیزیںجیسےالنفرنیچراورکوڑےدانوغیرہگھرکےاندرلےآئیں۔

■ایسیچیزوںکوزنجیروغیرہسےباندھلیںجوگھرکےاندررکھناغیرمحفوظہوں،جیسے

گیسگرلیاپروپینٹینک۔

■ کھڑکیوںاورباہرکےدروازوںکواچھیطرحسےبندکردیں۔

■قیمتیسامانبیسمنٹسےاوپروالیمنزلوںمیںمنتقلکردیں۔ (بیسمینٹمیں

سیالبکازیادہخدشہہوتاہے۔)

■ سیلفونکیبیٹریکوچارجکریں۔

■ اپنیگاڑیاورجینریٹرمیںپوریحدتکگیسڈالیں۔

■اگرآپانخالئیعالقےمیںرہتےہیںتواپنیگاڑیوںکواونچیزمینپرمنتقلکرنےپرغورکریں۔

■اپنےفرجاورفریزرکوزیادہٹھنڈیسیٹنگپررکھیں۔بجلیجانےکیصورتمیںجنچیزوںکو

ریفریجریشنکیضرورتہوتیہےوہطویلمدتکےلئےٹھنڈےرہیںگے۔

■اپنےباتھٹباوردیگربڑےبرتنوںکوپانیسےبھرلیںاگربجلیچلیجائےتوپانیبھیچال

جاسکتاہے۔

■نسخےکیدوائیوںکوریفلکریں۔

دوستوں،رشتہداروں،اورپڑوسیوں،خاصطورپرعمررسیدہافراداورمعذور،رسائیاورعمل
سےمتعلقخصوصیضروریات،یاصحتسےمتعلقمسائلوالےلوگوںکودیکھلیں۔اگر

ضرورتہوتوانہیںتیارہونےاوروہاںسےنکلنےمیںمددکریں۔اپنیملکیت،مالواسبابکو
NYC.gov/readyny :محفوظرکھنےکےبارےمیںجاننےکےلئےريڈینیویارکاستعمالکریں

پرخطراتکوکمکریںکارہنما۔

اپنےحلقےکوجانیں

انخالءکےعالقوںکوتالشکرنےکےلئےNYC.gov/knowyourzoneویبسائٹمالحظہکریں
یا311پرکالکرکے (ویڈیوریلےسروسکےلئے9675-639-212،یاٹیٹیوائی212-504-4115) 

معلومکریںکہآپہریکینکےانخالءوالےکونسےعالقےمیںرہتےہیں۔

ہے۔ دستیاب میں زبانوں ذیل درج اور میں فارمیٹ آڈیو گائیڈ یہ

NYC.gov/knowyourzone

جانیں کو خطرات

سرج اسٹورم
زیادہ سے سب والی ہونے سے وجہ کی کین ہری یہ
میں کین ہری کے قسم اس ہے، دار ذمہ کا اموات

کی موج طوفانی نما گنبد ایک پانی سمندری
ساحل لہریں کی کین ہری جسے ہے کرتا اختیار شکل
سے فٹ 30 کین ہری بڑا ایک ہیں۔ دیتی پھینک پر
عمارت منزلہ کو (تین موج طوفانی سمندری زیادہ

عالقوں کچھ کے شہر یارک تک) نیو اونچائی کی
سے ساحل موج طوفانی اور ہے سکتا پھینک میں
موجیں طوفانی ہے۔ سکتی چل تک دور میل کئی

ڈال میں خطرے کو جان تھپیڑے بڑے کے لہروں اور
ساحلوں ہیں، کرسکتے تباہ کو عمارات ہیں، سکتے
اور سڑکوں اور ہیں، جاسکتے لے کر ڈھ کو ٹیلوں اور

ہیں۔ سکتے پہنچا نقصان کو پلوں

ہوا
متواتر کی زیادہ سے اس یا گھنٹہ فی میل 74

نقصان کو عمارتوں کین ہری مشتمل پر ہواؤں
اور ہیں سکتے اکھاڑ کو درختوں ہیں، سکتے پہنچا

ہیں۔ سکتے بنا ہتھیار لیوا جان کو چیزوں کھلی

بارش
رو تیز بارشیں بھاری والی ہونے سے کین ہری
اور نشیبی ہیں۔ سکتی بن باعث کا سیالبوں

پر طور خاص کو عالقے والے نکاسی آب ناقص
ہے۔ الحق خطرہ زیادہ کا سیالبوں

تیاررہیں

اگر آپکوانخالءکےلئے
حکمنہیںدیاگیاہے

ARABIC
السمع: 212-504-4115)  311 (معوقي ب اتصل العربية باللغة الدليل هذا من نسخ على للحصول

NYC.gov/readyny بزيارة قم أو

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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
본안내서의한국어사본을받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로문의하시거나
NYC.gov/readyny를방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
یا کریں کال 311 (TTY: 212-504-4115) پر کریں، حاصل کاپی اردو کی نامے ہدایت اس

دیکھیں۔ NYC.gov/readyny

YIDDISH
311 (TTY: 212-504-4115) אדער וועגווייזער, רופט דעם פון קאפיע אידישע א ערהאלטן צו

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito، کمشنر 11 شن
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

■ اپنا گو بیگ  

■ سونے کا بستر یا بستر بند

■ دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے 

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

■ فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن

■ خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو  

■ فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی 

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

■ گلو اسٹک

■ سیٹی یا گھنٹی 

■ اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی 

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

■ طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات 

■ دیگر چیزیں:  

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

■ پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

■ فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں

■ ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک

■ آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات

■ نقدی، چھوٹے نوٹوں میں

■ نوٹ پیڈ اور قلم

■ طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر

■ سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ 

اور/یا ٹائر انفلیٹر

■ ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

■ بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں

■ اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ، 

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

■ پورٹ ایبل سیل فون چارجر

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اگر      طوفان آتا ہے اشیائے ضروری اکٹھا کریں
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito، کمشنر 11 شن
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

■ اپنا گو بیگ  

■ سونے کا بستر یا بستر بند

■ دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے 

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

■ فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن

■ خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو  

■ فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی 

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

■ گلو اسٹک

■ سیٹی یا گھنٹی 

■ اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی 

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

■ طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات 

■ دیگر چیزیں:  

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

■ پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

■ فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں

■ ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک

■ آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات

■ نقدی، چھوٹے نوٹوں میں

■ نوٹ پیڈ اور قلم

■ طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر

■ سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ 

اور/یا ٹائر انفلیٹر

■ ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

■ بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں

■ اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ، 

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

■ پورٹ ایبل سیل فون چارجر

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اگر      طوفان آتا ہے اشیائے ضروری اکٹھا کریں
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito1، کمشنر شن1
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

اپنا گو بیگ    ■

سونے کا بستر یا بستر بند  ■

دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے   ■

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن  ■

خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو    ■

فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی   ■

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

گلو اسٹک  ■

سیٹی یا گھنٹی   ■

اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی   ■

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات   ■

دیگر چیزیں:    ■

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار  ■

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں  ■

ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک  ■

آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات  ■

نقدی، چھوٹے نوٹوں میں  ■

نوٹ پیڈ اور قلم  ■

طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر  ■

سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ   ■

اور/یا ٹائر انفلیٹر

ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ  ■

بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں  ■

اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ،   ■

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

پورٹ ایبل سیل فون چارجر  ■

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اشیائے ضروری اکٹھا کریںاگر      طوفان آتا ہے
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito1، کمشنر شن1
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

اپنا گو بیگ    ■

سونے کا بستر یا بستر بند  ■

دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے   ■

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن  ■

خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو    ■

فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی   ■

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

گلو اسٹک  ■

سیٹی یا گھنٹی   ■

اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی   ■

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات   ■

دیگر چیزیں:    ■

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار  ■

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں  ■

ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک  ■

آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات  ■

نقدی، چھوٹے نوٹوں میں  ■

نوٹ پیڈ اور قلم  ■

طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر  ■

سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ   ■

اور/یا ٹائر انفلیٹر

ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ  ■

بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں  ■

اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ،   ■

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

پورٹ ایبل سیل فون چارجر  ■

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اشیائے ضروری اکٹھا کریںاگر      طوفان آتا ہے
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito1، کمشنر شن1
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

اپنا گو بیگ    ■

سونے کا بستر یا بستر بند  ■

دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے   ■

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن  ■

خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو    ■

فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی   ■

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

گلو اسٹک  ■

سیٹی یا گھنٹی   ■

اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی   ■

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات   ■

دیگر چیزیں:    ■

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار  ■

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں  ■

ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک  ■

آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات  ■

نقدی، چھوٹے نوٹوں میں  ■

نوٹ پیڈ اور قلم  ■

طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر  ■

سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ   ■

اور/یا ٹائر انفلیٹر

ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ  ■

بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں  ■

اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ،   ■

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

پورٹ ایبل سیل فون چارجر  ■

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اشیائے ضروری اکٹھا کریںاگر      طوفان آتا ہے
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

اپنا گو بیگ    ■

سونے کا بستر یا بستر بند  ■

دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے   ■

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن  ■

خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو    ■

فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی   ■

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

گلو اسٹک  ■

سیٹی یا گھنٹی   ■

اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی   ■

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات   ■

دیگر چیزیں:    ■

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار  ■

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں  ■

ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک  ■

آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات  ■

نقدی، چھوٹے نوٹوں میں  ■

نوٹ پیڈ اور قلم  ■

طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر  ■

سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ   ■

اور/یا ٹائر انفلیٹر

ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر  ■

ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)    ■

نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ  ■

بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں  ■

اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ،   ■

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

پورٹ ایبل سیل فون چارجر  ■

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اشیائے ضروری اکٹھا کریںاگر      طوفان آتا ہے
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio، میئر
Joeseph J. Esposito، کمشنر 11 شن
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ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے 
نقصان اور تباہی کی وجہ بن 

سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے 
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے 

کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔ 
آپ کس طرح   تیاری کرسکتے 

ہيں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔ 

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان 
بادو باراں) طوفان
اور نیو یارک شہر

ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

وسائل

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی 
ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں 

(ویدیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212 یا 
ٹی ٹی وائی: 4115-504-212) یا  NYC.gov  کا 

استعمال کریں۔
این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ  

NYC.gov/emergencymanagement

اپنے عالقے کے بارے میں جانیں 
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطالع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کرکے، یا  

NYC.gov/notifynyc  پر جاکر، یا 311 پر رابطہ 
    @NotifyNYC  کرکے، یا ٹوئیٹر پر

این وائی سی کے میئر کے آفس برائے 
معذور افراد

 NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویئٹر پر این وائی سی 
ایمرجنسی منیجمنٹ  

 www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

فیس بک اور ٹویئٹر پر سٹی آف نیو یارک  
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر/ ٹراپکل پرڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویدر سروس
www.weather.gov  

 ( Con Edison ) کون ایڈیسن
 ،  (800-752-6633)  1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308 )
www.coned.com

(PSEG LI ) النگ آئلینڈ PSEG 
(TTY: 631-755-6660) ,1-800-490-0025

www.psegliny.com

نیشنل گرڈ
(TTY: 718-237-2857 ) ,   718-643-4050

www.nationalgridus.com

طوفان کے  زمرے 

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا 
جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

اگر   آپ کو انخالء کی ضروری ہو
اگر شہر کی طرف سے آپ کے عالقے کے لیے 

انخال کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق 
انخال کریں

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس 
بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ 
شہر کے کن عالقوں کو خالی کرنا چاہئیے۔ اگر 

الزمی انخالء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت 
پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ 

کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک 

ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخالء  کے طریقہ 
کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے 

میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر 
(ویڈیو ریلے سروس کے لیے 9675-639-212 پر 
یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائيں گے 

شہری انتظامیہ انخال کرنے والوں کو سختی سے 
اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی 
تجویز دیتا ہے جو انخال کے عالقے سے باہر رہتے 
ہیں۔ ان  افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، 
شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے 

مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا 
پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان 

اپنے ساتھ الئیں:

■ اپنا گو بیگ  

■ سونے کا بستر یا بستر بند

■ دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے 

کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آالت 
جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور 
معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی 

ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ 
کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص 

کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں 
معلومات حاصل کرنے کے لئے

   NYC.gov/knowyourzone  پر ہری کین کے 
انخالء والے عالقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 
پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا 

آپ کو کونسی اصطالحات سے واقف ہونا چاہئیے

ہری کین کا موسم    
یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، 

نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے 
زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔) 

ٹراپکل سائکلون
 بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک 

منظم، گردشی، کم دباؤ واال موسمی نظام 
جو منطقہ حارہ کے عالقوں میں بنتا ہے۔ 

ٹراپکل  طوفان
39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک 

گرم بگوال

ہری کین
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز 

ہواؤں کا ایک گرم بگوال۔ 

ہری کین واچ
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین والے 
حاالت ممکن ہوں اس کے بارے میں اعالن۔ 

ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان 
سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔  

ہری کین وارننگ 
 کسی مخصوص عالقے میں ہری کین کے 

حاالت کی توقعات کے متعلق اعالن ہواؤں کے 
طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 

گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب 
تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک 

رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

ہنگامی حاالت میں کام آنے والی اشیا کی ایک ِکٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے  (گھر میں) کی ضرورت 
پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی 
سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک 

متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی 
اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔ 

■ فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن

■ خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے واال دستی آلہ

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو  

■ فلیش الئٹ، بیٹری سے چلنے واال الل ٹین، بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی 

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں  

■ گلو اسٹک

■ سیٹی یا گھنٹی 

■ اگر ممکن ہو تو طبی آالت کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی 

آالت، حرکت پذیری والے آالت، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)  

■ طبی آالت (جیسے پیس میکر) کا اسٹا ئل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات 

■ دیگر چیزیں:  

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے  —    یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو 
جیسے ایک بیک پیک  —  اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخال کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیے، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ 
فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آالت اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے 

خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ 

■ پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینوال بار

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکیئر/ 
میڈیکیڈ کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور والدت کی اسناد، کریڈٹ اور 

 ATM  کارڈوں کی نقول، وغیرہ)  

■ فلیش الئٹ، ہینڈ کرینک یا بیٹری سے چلنے واال  AM/FM  ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں

■ ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک

■ آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات

■ نقدی، چھوٹے نوٹوں میں

■ نوٹ پیڈ اور قلم

■ طبی آالت کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر

■ سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ 

اور/یا ٹائر انفلیٹر

■ ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)  

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

■ بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں

■ اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ، 

صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں) 

■ پورٹ ایبل سیل فون چارجر

■ دیگر نجی چیزیں:  

بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم 
ہونے کی حالت میں یقینی بنایں کہ آپ کے 

ایمرجنسی سپالئی کٹ میں تجویز کردہ تمام 
اشیاء موجود ہیں۔ 

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک 
ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر 

ہے، تو انخالء پر غور کریں۔

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں 

اگر آپ کو انخالء کی ضرورت نہ پڑے، تو 
جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی 

سپالئی کٹ کو استعمال میں الئیں۔ 
ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں کھڑکیوں سے 

دور رہیں اور ہری کین کے خطرات سے بچنے کے 
لئے باہر نہ جائیں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

  2018 ایڈیشن

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں 

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تالش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے 
کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی 
نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan  پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ريدی نیو 

یارک موبائل ایپلکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔ 

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ عالقے جو طوفانی لہر کے سیالب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیالب کی 
بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ 

طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخال کا حکم دے سکتا ہے۔ 

 ہری کین انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ 
کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 4115-504-212  ) کال 

کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخالء والے عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ 
کسی انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کے عالقے سے انخالء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں 

ایک پالن تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے  آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھرکرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیالب اور ہوا سے ہونے والے 
نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیالب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے 

ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام 
( National Flood Insurance Program ) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  

www.floodsmart.gov  مالحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخال، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور 
ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، 

دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان 
سے قبل اپنے طور پر انخالء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخال کا منصوبہ 
بنائیے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہوجائيں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آالت پر 

انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آالت کی وجہ سے 
زندگی بچانے والے آالت کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی 
ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ 
تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر 

دسترس میں رکھیں۔   

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطالعات اور تازہ معلومات حاصل 
کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج ( ASL ) میں 

بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں،  NYC.gov/notifynyc  کو مالحظہ کریں، 
311 کو کال کریں، یا  NotifyNYC@  کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے  

NYC.gov/emergencymanagement  سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اگر      طوفان آتا ہے اشیائے ضروری اکٹھا کریں
جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ 
گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھا جائے گا۔

اگرآپ کے پاس پالتو جانور  یا سروس کے جانور ہیں

اگر ہری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا 
پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں 

یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے 
ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخالء کی حدود سے باہر کے عالقے میں آپ 
اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں 

کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے 
سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو 

اور سروے کے جانور النے کی اجازت ہے۔ برائے 
مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ الئیں 

جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں 
شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: 

میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پالن 
NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔ 

اگر آپ بیسمینٹ میں رہتے ہیں

بیسمینٹ اپارٹمینٹ والی عمارتوں میں رہنے 
والے لوگوں کو ہری کین سے اضافی خطرات 

ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخالء کی حدود سے باہر 
بھی ہوں۔ شہر کے  کئی عالقے بارشی سیالب کا 
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمینٹ اپارٹمینٹ 
میں رہتے ہیں تو باالئی سطح پر پناہ لینے کے لیے 

تیار رہیں۔ 

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص 
طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں 

کے ٹوٹنے یا لرزنے کے صورت میں ان سے دور 
رہیں۔ آپ کو  کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا 
چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخالئی منصوبے سے 

آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر 
انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخالء کریں۔ ایلیویٹر 

خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں 
ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات کرکے تیار رہیں:

■ کھلی، ہلکی چیزیں جیسے الن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔

■  ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے 
گیس گرل یا پروپین ٹینک۔  

■ کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔  

■  قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمینٹ میں      

سیالب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔) 

■ سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔

■ اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔

■ اگر آپ انخالئی عالقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔ 
 

■   اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو 
ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔

■  اپنے باتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں  اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چال 
جاسکتا ہے۔

■ نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔

دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل 
سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر 

ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو 
  NYC.gov/readyny :محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ريڈی نیو یارک استعمال کریں

پرخطرات کو کم کریں کا رہنما۔ 

اپنے حلقے کو جانیں 

 انخالء کے عالقوں کو تالش کرنے کے لئے  NYC.gov/knowyourzone  ویب سائٹ مالحظہ کریں 
یا 311 پر کال کرکے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 9675-639-212، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115  ) 

معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخالء والے کون سے عالقے میں رہتے ہیں۔ 

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

NYC.gov/knowyourzone

خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج
یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ 
اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں 

سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی 
شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل 
پر پھینک دیتی ہیں۔   ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے 

زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت 
کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ عالقوں 

میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے 
کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں 

اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال 
سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں 

اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور 
پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔  

ہوا
74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر 

ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان 
پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور 

کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔  

بارش
 ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو 
سیالبوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور 

ناقص آب نکاسی والے عالقے کو خاص طور پر 
سیالبوں کا زیادہ خطرہ الحق ہے۔

تیار رہیں

اگر   آپ کو انخالء کے لئے
حکم نہیں دیا گیا ہے

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

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 (TTY: 212-504-4115) 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 allez sur 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 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika 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
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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