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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت خدمات فراہم کننده خدمات 

 کاروباری معاونت

چھوڻے کارباروں کی خدمات کا شعبہ 
)SBS( 

طوفان سے متعلقہ نقصان کا سامنا کرنے والےچھوڻے کاروباروں کے 
 لیے معاونت۔  

us.page-https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact   

SBS  :888ہاٹ الئن-SBS-4NYC (888-727-4692( 

 امریکی چھوڻے کاروبار کی انتظامیہ
)SBA( 

اعالن کرده آفات کاروباری اداروں، کرایہ داروں اور مکان مالکان کو 
سے بازیاب ہونے میں مدد کے لیے کم شرح سود کے قرض سے متعلق 

 معلومات۔

assistance-programs/disaster-https://www.sba.gov/funding 

https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_of
fers_disaster_assistance.pdf 

SBA  :2955-659-800-1کی آفات کی معاونت کے لئے کسڻمر سروس 

صفائی ستھرائی کے لئے  
 مالی امداد  

FEMA  کی طرف سے صفائی اور
 )CSA( سنیڻائز کرانے کیلئے امداد

FEMA  کی طرف سے درخواست دہندگان کو آفت کے سبب امالک کے
ایسے حقیقی نقصان کے لیے مالی امداد کی محدود رقم فراہم کی جا سکتی 

ہے جس میں گھر کو ناقابل اقامت کی حد تک نقصان نہ ہوا ہو۔ صفائی 
) کا مقصد اضافی نقصانات اور CSAاور سنیڻائز کرانے کیلئے امداد (

ی کے خدشات سے بچانے کے واسطے گھر کو ممکنہ صحت و سالمت
 پہنچنے والے معمولی نقصان کے ازالے کو یقینی بنانا ہے۔

ماقبل آفت کی بنیادی رہائش گاه (خواه وه کرائے کی ہو  اہلیت کی شرطیں:
کی طرف سے آفت کی امداد کے لیے  FEMAیا اپنی زیر ملکیت ہو) 

نس، اسڻیڻن آئی مخصوص کرده عالقے (جیسے برونکس، بروکلین، کوئ
کے معائنے کی بنیاد پر، درخواست گزار نے  FEMAلینڈ) میں واقع ہو۔ 

آفت سے ہونے والے نقصان کو ریکارڈ کرایا ہو یا کرایہ داروں کے لیے، 
صفائی ستھرائی کے اقدامات کی ضرورت ہو یا اقدامات کیے گئے ہوں۔ 

ی ہو۔ نقصان کی تالفی درخواست دہندگان کے بیمہ سے نہیں کی گئ
FEMA  یہ فیصلہ کرے کہ درخواست گزار کی آفت سے تباه شده بنیادی

 رہائش گاه سکونت اختیار کرنے کے لیے محفوظ ہے۔
 تحدید و استثناء

• CSA  تک محدود ہے۔  300$کی رقم فی گھرانہ 
• CSA کی رقم یکمشت ادائیگی کے طور پر دی جائے گی۔ 

ضرورت نہیں ہے کیونکہ درخواست دہندگان کی طرف سے کسی کارروائی کی 
جو لوگ اہلیتی معیار پر پورا اترتے ہیں ان کا خود کار طور پر اندراج ہوجائے 

 گا۔ 
-1کی ہیلپ الئن نمبر:  FEMAجن درخواست دہندگان کو سوال پوچھنا ہو، وه 

بجے تا  7پر صبح  7585-462-800-1یا ڻی ڻی وائی:  800-621-3362
 ل کرسکتے ہیں۔ایام کا 7بجے تک، ہفتے کے  1صبح 

اہل درخواست دہندگان صفائی اور سنیڻائز کی امداد کے لیے ویب سائٹ: 
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa  پر

 درخواست دے سکتے ہیں۔ یبھ

https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-us.page
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت کنندهخدمات فراہم  خدمات

کی  ستھرائیصفائی 
 کرائسز کلین اپ خدمات 

کے بعد سیالب سے ہوئے نقصان کو صاف  )Idaحاری طوفان آئڈا (
کرنے میں رضاکارانہ مدد فراہم کرتا ہے۔ کرائسز کلین اپ آپ کو مقامی 

مدد اور قومی امدادی تنظیموں کے رضاکاروں سے رابطہ کرائے گا جو 
 کر سکتے ہیں:
 ڈرائی وال، فرش، اور آالت کو ہڻانا  •
 ) کی تخفیف moldپھپہوندی ( •
 گرے ہوئے درختوں کو کاڻنا۔  •

بہت زیاده ضرورت مندی کی وجہ سے  تمام خدمات مفت ہیں، لیکن
 خدمات کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ 

 پر کال کریں۔ 917-243-1005

مینجمنٹ ایجنسی فیڈرل ایمرجنسی  آفات کی معاونت 
)FEMA( 

 اپ۔-امداد کی انفرادی درخواستیں اور درخواستوں کا فالو
تمام درخواست دہندگان کو ایک تصویری شناختی  اہلیت کی معلومات:

کے افراد کی معلومات، آمدنی یا بینک کی معلومات، اور  کارڈ، گھر
    اثاثوں کے دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔

"آفات کے بعد مدد" کے بروشرز: 
https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure  

کی طرف سے فراہم ہونے  FEMAزبانوں میں دستیاب ہیں، اور  27
ں، جس کے لیے والی آفات کی امداد کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہی

صارفین درخواست دے سکتے ہیں، خواه ان کے پاس بیمہ ہو یا نہ ہو۔ 
نوٹ: اگر آپ کا بیمہ کیا ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنی انشورنس 

کی طرف سے ان نقصانات  FEMAکمپنی میں دعوٰی دائر کرنا چاہیے۔ 
ے کے لیے امداد فراہم نہیں کی جاسکتی ہے جن کا احاطہ انشورنس ک

 ذریعے پہلے ہی کیا جاچکا ہو۔
آفات کے وفاقی اعالن اور دستیاب امداد سے متعلق اکثر پوچھے جانے 

والے سواالت اور اضافی معلومات کے لیے یہ ویب سائٹ مالحظہ کریں: 
https://www.fema.gov/disaster/4615 

پر آفات   https://www.disasterassistance.gov /اس ویب سائٹ  •
کی امداد کے لیے درخواست دیں اور اپنی جائیداد کو پہنچنے والے نقصان 

کی اطالع دیں۔ یا مزید معلومات کے لئے 
ida-https://www.fema.gov/disaster/hurricane  مالحظہ

 کریں۔
 دن کال کریں: 7بجے تک، ہفتے کے  1بجے تا صبح  7صبح  •

o 1-800-621-3362 )711  یاVRS (دستیاب 
o  :7585-462-800-1ڻی ڻی وائی 

، وغیره) InnoCaption  ،CapTelاگر آپ ریلے سروس (ویڈیو فون، 
استعمال کرتے ہیں تو براه کرم اس سروس کو تفویض کرده اپنا نمبر فراہم کریں۔ 

FEMA  کو آپ سے رابطہ کرنے پر قادر ہونا الزمی ہے۔ اس بات سے آگاه
کی طرف سے آنے والی فون کالز کسی نامعلوم نمبر سے آتی  FEMAرہیں کہ 

 ہوئی ظاہر ہوسکتی ہیں۔

https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure
https://www.fema.gov/disaster/4615
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت کنندهخدمات فراہم  خدمات

 مالی معاونت

ڈپارڻمنٹ آف فائنانشل 
 )DFSسروسز (

نیو یارک کا ریاستی محکمہ برائے مالی خدمات طوفان سے متاثره باشندوں اور 
کاروباری ادارے کے مالکان کو نقصانات کی پالیسی کوریج سے متعلق بیمہ کی 

دستاویزي شکل دینے اور اپنی امالک کی حفاظت کے اطالعات اور اپنے نقصانات کو 
 بارے میں تجاویز فراہم کر سکتا ہے۔

www.dfs.ny.gov 
سے  8:30ڈیپارڻمنٹ آف فائنانشل سروسز ہاٹ الئن کا عملہ پیر سے جمعہ صبح 

میل بھیجیں  پر کال کریں یا ای 3736-342 (800)تک دستیاب ہے۔  4:30شام 
consumers@dfs.ny.gov :۔ ڈیپارڻمنٹ آف فائنانشل سروسز کی ہاٹ الئن

 پر کال کریں )800 (339-1759بینکنگ، بیمہ اور دعوے کے مسائل کے لئے 

 )DOL( ڈپارڻمنٹ آف لیبر
)، بے روزگاری کا بیمہ، سابق فوجیوں کی خدمات، EWFایکسکلوڈیڈ ورکر فنڈ (
معلومات فراہم  ںیکے بارے م یوتھ اور کریئر کی خدماتافرادی قوت کی ترقی، 

 ۔ںیہ یجات یک

آن الئن درخواست دے سکتے ہیں، اور نیویارک  24/7درخواست دہندگان 
 7اسڻیٹ ڈیپارڻمنٹ آف لیبر کا کثیر لسانی کال سینڻر ہفتے میں ساتوں دن، صبح 

پر کال کریں۔  888-209-8124بجے تک کھال ہے،  7بجے سے شام 
www.labor.ny.gov/floodhelp 

کیتھولک چیریڻیز آف 
بروکلین اینڈ کوئینز 

)CCBQ( 
کمیونڻی آؤٹ ریچ سینڻر کے توسط سے کیس مینجمنٹ اور ریفرلز کی محدود مالی 

 امداد
assistance-help/emergency-https://www.ccbq.org/get/ 

 پر کال کریں  722-6001 (718)

 یسوسائڻ لون یفر برویہ

طوفان کو پہنچنے والے ہیبرو فری لون سوسائڻی نے ان لوگوں کے لیے تین نئے 
ترتیب دیے ہیں جن کی مالی امداد کی دوسری شکلوں  نقصان کے قرض کے پروگرام

نات کو پورا کر سکتے ہیں، تک رسائی نہیں ہے۔ یہ طوفان سے ہونے والے نقصا
بشمول مرمت اور تزئین و آرائش، وسیع صفائی اور مولڈ کا تدارک، ذاتی سامان اور 

 گھریلو ضروری اشیاء کا بدل، اور عارضی منتقلی۔

damage-programs/storm-https://hfls.org/loan/  
 پر کال کریں۔  0188-687) 212یا (

http://www.dfs.ny.gov/
http://www.labor.ny.gov/floodhelp
https://www.ccbq.org/get-help/emergency-assistance/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت خدمات فراہم کننده خدمات

 خوراک میں معاونت

 )Salvation Armyسالویشن آرمی (
مقامی ایمرجنسی فوڈ پروگرام بشمول فوڈ پینڻری (اشیائے خوردنی) کی 

 تقسیم اور سوپ کچن کے کھانے۔
اپنے قریبی سالویشن آرمی کورپس کمیونڻی سنڻر کا پتہ لگائیں: 

-https://easternusa.salvationarmy.org/eastern
/search-territory/location 

کیتھولک چیریڻیز آف بروکلین اینڈ 
 )CCBQکوئینز (

ہنگامی خوراک کی تقسیم اور وسائل کے میلے (تاریخوں اور مقامات کے 
 لیے ویب سائٹ دیکھیں)

 
 فوڈ پینڻریاں (فہرست کے لئے ویب سایٹ دیکھیں) 20

https://www.ccbq.org/liveitup/  

network-pantry-https://www.ccbq.org/service/food/  

بجے  5سے شام  9پیر سے جمعہ ، صبح  )718 (722-6001یا کال کریں۔ 
 تک

 )City Harvestسڻی ہارویسٹ ( 
 فوڈ پینڻری •
 سوپ کچن •
 موبائیل مارکیٹ •

 شہر میں فوڈ پینڻری تالش کرنے میں مدد کی ضرورت ہے؟ 
map-https://www.cityharvest.org/food ںیمالحظہ کر 

 رہائشی معاونت

 )DOBڈپارڻمنٹ آف بلڈنگس (

کے لئے تعمیر نو کی پانی کے اخراج کی ریفرل خدمات، مکان مالک 
 رہنمائی، اور ڻھیکیدار کے لئے رہنمائی۔

انچ سے زیاده  4فی الحال رہائش گاه میں  اہلیت کی معلومات: •
 ڻھہرا ہوا پانی ہونا چاہیے۔  

us.page-https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact 
 )212 (566-5000مرکزی نمبر: 

 www.nyc.gov/dobhelp آنالئن ہیلپ فارم:

رہائش گاہوں کی حفاظت اور تشکیل کا  
 )HPDشعبہ (

کرایہ داروں کے لیے معلومات، مکان مالکان کے لیے وسائل، اور 
 رہائشی وسائل و معلومات۔ 

 
 

 پر کال کجبئے۔ 212-863-6300عام معلومات کے لئے  •
 بچے 4بجے صبح تا شام  9توسیع شده اوقات: پیر تا جمعہ   •

 https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page 

https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://www.ccbq.org/liveitup/
https://www.ccbq.org/service/food-pantry-network/
https://www.cityharvest.org/food-map
https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact-us.page
http://www.nyc.gov/dobhelp
https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت خدمات فراہم کننده خدمات

) کی IDشناختی کارڈ (
 خدمات

 )DMVموڻر گاڑیوں کا محکمہ (

DMV  ،کی طرف سے ڈپلیکیٹ دستاویزات جیسے گاڑی کا ڻائڻل
الئسنس، شناخت اور/یا گاڑی کی رجسڻریشن حاصل کرنے میں مدد کی 

 جاتی ہے۔
براه کرم نوٹ کریں: اگر انفرادی اشخاص کی گاڑی متاثر ہوئی ہے تو ان 

 کو اپنی انشورنس کمپنی کے توسط سے جانا پڑے گا۔

 مالحظہ کریں۔ www.Dmv.ny.govریزرویشن کروانے کے لیے 

امیگریشن معامالت کیلئے میئر کا دفتر 
)MOIA( 

حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے جن کے  IDNYCان کمیونڻی اراکین کی 
شناختی کارڈ کھو گئے ہیں اور امگریشن سے متعلق سواالت اور 

 تشویشات کے جواب دیتا ہے۔ 

-788-212کمیونڻی کا رکن امیگریشن سے متعلق درخواست دے سکتا ہے یا 
کرکے  لیم یپر ا AskMOIA@moia.nyc.govپر فون کرکے یا  7654

 سواالت پوچھ سکتا ہے۔

 )NFIPنیشنل فلڈ انشورنس پروگرام (  بیمہ

کے  NFIPاس میں اپنا دعوی دائر کرنے کی ابتداء کیسے کریں  •
پالیسی یافتگان کو اپنی فلڈ انشورنس کی پالیسیوں کے تحت دعوی 
 دائر کرنے کے طریقے سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ 

اس میں صارفین کو سیالب سے  نقصانات کو درج کرنے کا طریقہ •
ا چاہیے اور غالظت کو ہونے والے نقصان کو کیسے درج کرن

پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے طریقے سے متعلق 
 تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔

• NFIP ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی،  کے دعوے کی ہینڈ بک
کے پالیسی یافتگان کو  NFIPمرحلہ وار رہنمائی پر مشتمل ہے جو 

ں جاننے سیالب سے متعلق اپنے دعوے دائر کرنے کے بارے می
 کی ضرورت ہے۔

 اپنا دعوی دائر کرنے کی ابتداء کیسے کریں:
https://www.floodsmart.gov/start 

نقصانات کو درج کرنے کا طریقہ: 
damage-https://www.floodsmart.gov/flood/document 

NFIP  :کے دعوے کی ہینڈ بک https://bit.ly/claimshandbook 

http://www.dmv.ny.gov/
https://www.floodsmart.gov/start
https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage
https://bit.ly/claimshandbook
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت خدمات فراہم کننده خدمات 

دماغی صحت سے متعلق 
مدد اور جذباتی اور 

 دیکھ بھالروحانی 

محکمہ صحت و دماغی  نیو یارک
 )DOHMHتندرستی (

دماغی صحت/جذباتی معاونت، بنیادی نگہداشت کی معلومات، صحت 
انشورنس کی اہلیت، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی معلومات، اور 

 ادویات کے ریفرل۔

 888-692-9355گھنڻے دستیاب ہاٹ الئن:  24

 ڻیکسٹ کریں "WELARCL"پر  65173

-1آفات کے مصیبت کی ہیلپ الئن (سات دن، چوبیس گھنڻے کی ہاٹ الئن): 
 دبائیں۔ 2۔ ہسپانوی کے لئے، 800-985-5990

" ایم ایس ڻیکسٹ کریں۔ ہسپانوی کے لئے  TalkWithUsکو "  66746
 " ڻیکسٹ کریں۔ Hablamosکو "  66746

 www.disasterdistress.samhsa.govمالحظہ کریں: 

نیویارک کا ریاستی دفتر برائے دماغی 
 )NYS OMHصحت (

NYS OMH  کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جذباتی معاونت کی
خدمات فراہم کرتا ہے جو بحران میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی تکلیف ده 

 واقعے کا سامنا کر چکے ہیں۔

 www.Omh.ny.gov 

1-800-597-8481 

نیویارک ڈزاسڻر انڻر فیتھ سروسز (بین 
 المذہبی خدمات)

)NYDIS( 
روحانی معاونت فرایم کندگان اور مصیبت کی گھڑیوں میں تربیت یافتہ 

 بچے 5بجے صبح تا شام  9، پیر تا جمعہ 6100-669-212کال کریں:  مذہبی رہنماوں کیلئے ریفرل

سماجی بہبود (پبلک 
 اسسڻنس) کے فائدے

ہیومن ریسورس ایڈمنسڻریشن 
)HRA( 
 

 )DSSسوشل سروسز کا شعبہ (

 درخواست میں معاونت برائے:
 انڻیک (معلومات درج کرنا)  •
 رقم کی معاونت کے پروگرام  •
 فوائد   SNAPہنگامی  •
 میڈیکیڈ •

 
پروگرام کے حساب سے اہلیت مختلف ہوتی ہے، لیکن  اہلیت کی معلومات:

تمام درخواست دہندگان کو تصویری شناخت کارڈ، گھریلو معلومات، آمدنی 
یا بینک کی معلومات، اور اثاثوں سے متعلق دستاویزات فراہم کرنے کی 

 ضرورت ہوگی۔

اپارڻمنٹ کے اخراجات میں ہنگامی معاونت کیلئے ہیومن ریسورس ایڈمنسڻریشن 
(HRA) پر جاکر  کی ویب سائٹACCESS HRA  دیکھئے۔ درخواست جمع

ات کی دن میں کال کرے گا۔ کاغذ (7)آپ کو سات   HRAکرانے کے بعد 
 ضرورت پڑسکتی ہے۔

help.page-need-https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i 

/access.nyc.gov/accesshra-https://a069 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/disasterdistress.samhsa.gov
http://www.omh.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-help.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت کننده خدمات فراہم خدمات

سماجی بہبود (پبلک 
 اسسڻنس) کے فائدے

دفتر اطفال و خاندانی خدمات 
)OCFS( 

OCFS  کی طرف سے بچوں کی نگہداشت، بچوں کی نگہداشت فراہم
کننده کے گرانڻس، اور مابعد اسکول کی نگہداشت کے ریفرل کی خدمات 

 کا پتہ لگانے میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔

 مالحظہ کریں یا www.ocfs.ny.govمزید معلومات کے لیے، 
 پر فون کریں۔  1-800-345-5437

عارضی اور معذوری کی معاونت کا 
 )OTDA(دفتر 

OTDA  کی طرف سے سماجی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جیسے کرایہ
کی امداد، مہاجرین کی مدد، اور معذوری کے تعین کے شعبے کے 

 ذریعے دی جانے والی امداد۔ 

مالحظہ کریں یا  www.OTDA.ny.govمزید معلومات کے لیے، براِه کرم 
 پر کال کریں۔ 5777-355-855

 عمر رسیدگی سے متعلق شعبہ
)DFTA( 

گھر پر فراہم کیا جانے واال کھانا، کمیونڻی سینڻر، کیس مینجمنٹ، روزگار 
 +)۔55کی خدمات (

اور روزگار کا اہلیتی  +60سینئر سینڻر کے لئے  اہلیت کی معلومات:
 + 55معیار 

-the-https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact
 aging.page-the-for-department 

 پر کال کریں 311یا  212-244-6469

کی دیکھ پالتو جانوروں 
 بھال میں معاونت

جانوروں پر ظلم روکنے کے لئے 
  (ASPCA)یسوسائڻ کنیامر

ASPCA ۔کے ذریعہ پالتو جانوروں کا چاره مہیا کیا سکتا ہے referrals@aspca.org 

نگہداشت کے مراکز  یجانوروں ک
)ACC( 

 پر کال کریں۔ 7107-510-212 معلومات فراہم کرتے ہیں۔گمشده پالتو جانوروں کی 

http://www.ocfs.ny.gov/
http://www.otda.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
mailto:referrals@aspca.org
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 رابطے کی معلومات خدمات کی وضاحت خدمات فراہم کننده خدمات

 معلومات اور ریفرل:

کیتھولک چیریڻیز کمیونڻی سروسز ، 
 )CCCSنیویارک کا آرچڈیوسیس (

کیتھولک چیریڻیز کمیونڻی سروسز ہیلپ الئن کیتھولک چیریڻیز کمیونڻی 
سروسز کے اندر ہمارے پروگراموں اور دیگر ایجنسیوں کو بھی معلومات 
اور حوالہ فراہم کرتی ہے۔  کیتھولک چیریڻیز کمیونڻی سروسز مین ہیڻن، 
 برونکس اور نچلی ہڈسن ویلی میں طرح طرح کی خدمات مہیا کرتی ہے۔

 888-744-7900 :کیتھولک چیریڻیز کمیونڻی سروسز ہیلپ الئن
 services-https://cccsny.org/our : ئٹ مالحظہ کریںہماری ویب سا

  us-https://cccsny.org/contact :ہم سے آنالئن رابطہ کریں

 ریاست نیو یارک کا
 )DOHمحکمہ صحت (

DOH  کی طرف سے مولڈ (پھتہوندی) اور دیگر آلودگیوں کے بارے میں
رہنمائی سمیت سیالب کی صفائی اور گھر کی مرمت سے متعلق رہنمائی 

کی طرف سے سیالب کے بعد  DOHفراہم کی جاتی ہے۔  مزید برآں، 
چوٹ اور بیماری سے بچنے کے طریقے، پانی کو محفوظ طریقے سے 

ئیڈ کے زہر سے بچنے کے طریقے بتائے کاربن مونو آکسا پینے اور 
 جاتے ہیں۔

 /https://health.ny.gov 

 3916-669 (212) پانی کے نقصان یا خسارے کا دعوی دائر کرنے میں معاونت دفتر کا کمپڻرولر کے یسڻ ارکیوین
-the-https://comptroller.nyc.gov/services/for

claim-a-public/claims/file/ 

https://cccsny.org/our-services
https://cccsny.org/our-services
https://cccsny.org/contact-us
https://health.ny.gov/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/
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