
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ NYC.gov/ida ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਰਲੇ 

ਸੇਵਾ ਲਈ 311 (212-639-9675 ‘ਤੇ, ਜਾਂ TTY ਲਈ: 212-504-4115) ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰੋ। 

 
ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ ਨਕ ਿਰੇਕ ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਿ ੂੰ  ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਿੁਸਾਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇ। ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ NYC.gov/ida 
‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਰਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ 311 (212-639-9675 ‘ਤੇ, ਜਾਂ TTY ਲਈ: 212-504-4115) ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ। 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਪੰ੍ਜ ਭੋਰੋਜ਼ (ਖੇਤਰਾਂ) ਭਰ ਮਵਾੱਚ ਖ ਾੱ ਲਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖ ਾੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ NYC.gov/ida ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ 
311 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਾੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਉ ਯਾਰਕ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 311 ‘ਤੇ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਿ ਾੱ ਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਿ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ ਮਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਿੁਣ ਆਪਦਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਸੂੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਬੂੰਧਿ ਏਜੂੰਸੀ ( Federal  

FEMA, Agency Management Emergency ) ਕੋਲ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। 
FEMA ਹ ਣ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਦਾੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹ ਣ 
ਖ ਾੱ ਲਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਧਆਨ ਮਦਓ: FEMA ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 1-800-621-3362 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ 
ਕਰੋ (TTY: 1-800-462-7585) ‘ਤੇ ਜਾਂ www.disasterassistance.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੈਜੇ ਘਰ ਮਵਾੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਮਰਕ, 
ਗੈਰ-ਨਾਗਮਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਹ।ੈ 
• ਮਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਿ ਰੰਿਤ, ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਉ ਯਾਰਕ 

ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਰਮਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ FEMA ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜ੍ਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ $36,000 
ਤਾੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਦਾੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

• ਮਕਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਦੋ (2) ਿਹੀਮਨਆਂ ਤਾੱਕ ਦੀਆਂ ਮਕਰਾਏ/ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਪ੍ੂਰਤੀ। ਪ੍ ਨਰ-ਸਰਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਕਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

• ਹੋਰ ਲੋੜ੍ਾਂ: $36,000 ਤਕ ਦੀ ਮਵਾੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਜਹੇ ਖਰਮਚਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਬੀਿੇ ਦ ਆਰਾ 
ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਾਰ, ਿੈਡੀਕਲ ਉਪ੍ਕਰਣ)। 

ਨਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ NYC ਨਵਭਾਗ (NYC Department of Housing Preservation & Development, 
HPD)  
ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਮਵਕਾਸ ਦਾ NYC ਮਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਿਕਾਨ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕਾੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਜੋ NYC.gov/hpd ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕਾਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ 
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ ਮਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਪੂੰ ਨਪੂੰਗ 
ਮਸਟੀ ਲੋੜ੍ ਅਨ ਸਾਰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਦੀ ਬੇਸਿੈਂਟ ਮਵਾੱਚ ਪੰ੍ਮਪੰ੍ਗ ਮਵਾੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਉ ਯਾਰਕ ਮਨਵਾਸੀ ਮਕਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 
‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਾਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ ਮਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਪਰਨਮਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ  
ਘਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਿੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਧਤ ਇਿਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਣ, ਮਨਰਿਾਣ ਜਾਂ ਿ ਰੰਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮਿਟ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿਾਰਤ ਮਵਭਾਗ (Department of Buildings, DOB) ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ ਰਾੱ ਮਖਆ ਐਸਬੈਸਟਸ 
ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਭਾਗ (Department for Environmental Protection, DEP) ਦ ਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਿ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਿੇ 
ਹ ਣ ਪ੍ਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

http://www.nyc.gov/ida
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.nyc.gov/hpd


ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ NYC.gov/ida ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਰਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ 311 (212-639-

9675 ‘ਤੇ, ਜਾਂ TTY ਲਈ: 212-504-4115) ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰੋ। 
PU 

 
ਅਮਰੀਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ( ARC, Cross Red American ) ਤੋਂ ਸਿਾਇਤਾ 
ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ (ਿੋਟਲ) ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ/ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਿ ਜੇ ਘਰ ਰਮਹਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਠਮਹਰਾਵ ਘਰਾਂ ਦੇ 
ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੋ (2) ਹਫਮਤਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਤੰਨ (3) ਹਫਮਤਆਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ARC ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਮਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ $515 
ਤਾੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਰੀਕੇਨ ਆਇਡਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾੱਡਾ 
ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਮਰਕਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਰੈਫਰਲ, ਕਲੀਨ-ਅਪ੍ ਮਕਾੱਟਸ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਾਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ ਮਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1-877-733-2767 ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰੋ। 
 
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਮੇ 
ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਾੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੇ ਿੇਅਰ (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 212-788-7654 ‘ਤੇ ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ ਾੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿੀ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਫੋਨ ਕਰੋ, NYC.gov/immigrants ‘ਤੇ ਜਾਂ askmoia@cityhall.nyc.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਵੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਕ (Small Business Administration, SBA) ਲੋਿ (ਕਰਜ਼ੇ) 
ਿਕਾਨ ਿਾਲਕਾਂ/ਿੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾੱਟ ਮਵਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਮਨਉ ਯਾਰਕ ਮਨਵਾਸੀ ਘਰ ਦੀ ਿ ਰੰਿਤ ਲਈ $200,000 
ਤਾੱਕ, ਮਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ $40,000 ਤਾੱਕ ਜਾਂ ਿੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਮਦ ਨੰੂ ਦ ਬਾਰਾ ਮਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ $2 
ਮਿਲੀਅਨ ਤਾੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹ ੈਜੇ ਘਰ ਮਵਾੱਚ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਗਮਰਕ, ਗੈਰ-ਨਾਗਮਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਮਵਦੇਸ਼ੀ 
ਹ।ੈ 
 
ਵਪਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ 
ਿੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ NYC ਮਵਭਾਗ (NYC Department of Small Business Services, SBS) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NYC.gov/sbs ‘ਤੇ  ਜਾਓ ਜਾਂ 888-SBS-4NYC (888-727-4692) ‘ਤੇ ਕਾਾੱਲ ਕਰੋ। 
ਕਾਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ ਮਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਨਿਿੱਜੀ ਿੜਹ ਬੀਮਾ 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਮਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਬੀਿਾ ਤ ਹਾਡੇ ਅਪ੍ਾਰਟਿੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਮਕ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹੀ ਬੀਿਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ - ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨ ਕਸਾਨ ਿੂਲ ਨੀਤੀ 
ਮਵਾੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਨਿੱਜੀ ਹੜ੍ਹ ਬੀਿਾ ਲਏ ਮਨਉ ਯਾਰਕ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬੀਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੋਲਡ (ਉੱਲੀ) ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  
ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ (Department of Health, DOH) ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 
(NYC.gov/health) ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.nyc.gov/immigrants
mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov
http://www.nyc.gov/sbs
http://www.nyc.gov/health

