آپ کے گھر کے ہر فرد
کو ہنگامی منصوبہ
بنانے ،رسدات جمع کر
نے میں ساتھ مل کر
کام کرنا چاہئیے ،اور ان
خطرات کو سمجھنا
چاہئیے جن کا سامنا
انہیں ہوسکتا ہے۔

ضع خطة طوارئ منزلية

ہنگامی صورت حال 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۔
یہ فیصلہ کریں کہ آفت کے بعد آپ کے گھرا نے کے لوگ کس
جگہ ملیں گے۔ مالقات کی دو جگہیں متعین کریں :ایک
اپنے گھر کے قریب اور دوسری اپنے قریبی عالقے سے باہر۔
اپنے گھر اور پڑوس سے نکلنے کے تمام ممکن راستوں کا
استعمال کرتے ہوئے اس کی مشق کریں۔
اپنے عالقے سے باہر رہنے والے کسی دوست یا رشتہ دار کا
تعین کریں جس سے آفت کے دوران الگ ہوجانے کی صورت
میں گھرانے کے ممبران رابطہ کرسکیں۔ اگر نیو یارک سٹی
کی فون الئنیں مصروف ہوں تو النگ ڈسٹنس کالیں
کرنا آسان ہوسکتا ہے۔ اپنے عالقے سے باہر کا رابطہ آپ کو
دوسروں کے ساتھ رابطے میں مدد کرسکتا ہے۔
ہر شخص کی ضرورتوں کے لیے منصوبہ بندی کریں ،خاص
طور پرعمر رسیدہ لوگوں ،انگریزی نہ بولنے والے افراد،
معذور اور دیگر ضرورتوں والے افراد ،بچوں ،اور پالتو
جانوروں کے لیے۔
موزوں بیمہ خریدیں۔ اگر آپ کا گھر کرایہ کا ہے ،تو کرایہ
دہندہ کا بیمہ آپ کے اپارٹمنٹ کے اندر موجود چیزوں کا
بیمہ فراہم کرے گا۔ اگر گھر آپ کا اپنا ہے تو یقینی بنائیں
کہ آپ کے گھر کا بیمہ موزون ہو۔ مالک مکان کی بنیادی
پالیسی میں سیالب اور ہوائی طوفان کے نقصانات کا
احاطہ نہیں کیا جاتا۔

ہنگامی سازوسامان کا کٹ تیار کریں

ہنگامی حوالے کا کارڈ

اپنے گھر میں سات دنوں تک زندگی گزارنے کے لیے کافی
رسدات رکھیں۔ ان چیزوں کو ایک آسان قابل رسائی
کنٹینر یا کپ بورڈ میں رکھیں ،اور سال میں دو بار ڈے
الئٹ سیونگ اوقات میں ان کی تازہ کاری کریں۔ تجویز
کردہ چیزوں میں شامل ہیں:

اس کارڈ کا استعمال آفات سے متعلق اپنے ذاتی
منصوبے کی تفصیالت درج کرنے کے لئے کریں۔ آپ کے
گھرانے کے ہر فرد کے پاس ایک ہونا چاہئیے۔

فی شخص فی دن کے لئے ایک گین پینے کا پانی
نہ سڑنے والے ،کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند غذائیں اور دستی
کین اوپنر
فسٹ ایڈ کٹ

نام:

اپنے عالقے میں مالقات کی جگہ:

اپنے عالقے سے باہر مالقات کی جگہ:

فلیش الئٹ
بیٹری سے چلنے واال  AM/FMریڈیو اور اضافی بیٹریاں،
یا وائنڈ اپ ریڈیو جس میں بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی۔

دفتر/اسکول/دیگر انخالئی مقامات:

گلو اسٹک
سیٹی یا بیل
ایک چوتھائی گیلن بغیر خوشبو واال بلیچ (پانی کی
جراثیم ربائی کے لیے ،صرف ایسی صورت میں جب صحت
کے اہلکاروں کے ذریعہ ایسا کر نے کا مشورہ دیا گیا ہو (اور
ایک آ ئی ڈراپر (پانی میں بلیچ مالنے کے لئے)

دفتر/اسکول/دیگر رابطے:

اپنے عالقے سے باہر کا رابطہ :

مالک مکان/کرایہ دہندہ کا بیمہ:

ڈاکٹروں کے نام اور نمبر:

تعرف على المخاطر

ان خطرات سے واقفیت جس کا اثر نیویارک سٹیپر پڑ
سکتا ہے — ہری کین سے لے کر گھریلو آگ تک — آپ کو
ہنگامی حاالت میںمحفوظ رہنے میں مدد کرسکتا ہے۔
ان خطرات کے بارے میں جاننے کے لئے NYC.gov/hazards
مالحظہ کریں۔

 :911ہنگامی حاالت

جب آپ کو فوری خطرہ ہو یا کو ئی جرم ہو تے ہو ئے
دیکھیں ت و 911پر کال کریں۔
اگر آپ کو سنگین چوٹ پہنچی ہو یا جان لیوا طبی
کیفیت ہو ت و 911پر کال کریں۔

 :311غیر ہنگامی صورت حال

جب آپ کو غیر ہنگامی خدمات تک رسا ئی یا شہری
انتظامیہ ک ےپروگراموں سے متعلق معلومات کی ضرورت
لکریں۔
ہو تو  311پر کا 
باخبر رہیں

فیس بک اور ٹویئٹر پر نیو یارک سٹی ہنگامی
منیجمنٹ

www.facebook.com/NYCemergencymanagement
@nycemergencymgt

NOTIFY NYC
 نوٹیفائی این وائی سی – مفت ہنگامی الرٹ حاصل
کریں آپ کے لئے اہم ترین اطالعات حاصل کریں۔
 NYC.gov/notifynycمالحظہ کرکے،
یا  311پر کال کرکے یا ٹویئٹر پر @ NotifyNYCفالو
کرکے ہنگامی اطالعات کے لئے رجسٹر کریں ،یا Android
اور  iOSآالت کیلئے مفت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔

ساتھ میں ایک سفری بیگ (گو بیگ) رکھیں

گھرانے کے ہر رکن کو اپنے ساتھ ایک سفری بیگ رکھنا چاہئیے
— جس میں ایسے سامان ہوں جسے آپ فوری انخالء کی
صورت میں استعمال کرسکیں۔ ہر سفری بیگ مضبوط،
لہونا چاہئیے ،جیسے کہ بیک
ہلکا ،اور بہ آسانی لے جانے کے قاب 
پیک۔ تجویز کردہ چیزوں میں شامل ہیں:
اپنے اہم دستاویزات کی نقول ایک واٹر پروف اور قابل
منتقلی کنٹین رمیں رکھیں (انشورنس کارڈز ،سند پیدائش،
یشناخت نامے وغیرہ۔)
معاہدے ،تصویر 
کریڈٹ اور ATMکارڈز کی نقول اور نقدی

بوتل بند پانی اور نہ سڑنے والی غذائیں جیسے کہ انرجی
البارس
یا گرینو 
فلیش الئٹ

یہ رہنما پرچہ درج ذیل زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔
Arabic
ن هذ ا الدليل.
ة م 
ة العربي 
ى نسخ باللغ 
زُ ر  NYC.gov/readynyللحصول عل 
Bengali

ইংলিশ-এ এই নির্দেশিকাটির কপির জন্য 311-এ ফ�োন করুন বা NYC.gov/readyny দেখুন।

Chinese

。請撥打 311 或訪問 NYC.gov/readyny，獲得本指南的中文版本

English

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

French
Visitez NYC.gov/readyny pour obtenir des exemplaires de ce guide en français.

Haitian Creole
Ale nan sitwèb NYC.gov/readyny pou jwenn kopi gid sa a nan lang
Kreyòl Ayisyen.

Italian
Visita il sito NYC.gov/readyny per ricevere una copia di questa guida in italiano.

Korean

한국어로 된 안내서 사본은 NYC.gov/readyny를 방문하십시오

بیٹری سے چلنے واال  AM/FMریڈیو اور اضافی بیٹریاں

دواؤں کی فہرست ،کیوں لیتے ہیں ،خوراکیں ،اور ڈاکٹروں
کے نام اور فون نمبر
فسٹ ایڈ کٹ

Polish
Kopia w je
˛zyku polskim jest opublikowana pod adresem NYC.gov/readyny.

Russian

Позвоните по номеру 311 или посетите сайт NYC.gov/readyny, чтобы получить
эту брошюру на русском языке.

نجی استعمال کی چیزیں ،صابن وغیرہ

بچوں کی دیکھ بھال ،پالتو جانوروں کی دیکھ بھال،
اور دیگر خصوصی چیزیں

ہلکے بارش سے بچنے کے سامان اور مائیلر ( )Mylarکمبل
اپنے اہل خانہ کے رابطے اور مالقات کی جگہ سے متعلق
معلومات اور عالقے کا ایک چھوٹا نقشہ

Spanish

Llame al 311 o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este folleto
en español.

Urdu

ل کرن ے ک ے لی ے NYC.gov/readyny
ں حاص 
و زبان می 
ی ارد 
ی کاپ 
س رہنما پرچے ک 
ا 

مالحظہ کریں۔
Yiddish

באזוכ  NYC.gov/readynyפאר קאפיס פון דעם פאפיר אין אידיש.

نیـــو یـــارک تیـــار ہے
ہنگامـــی حـــاالت کـــے لئـــے تیـــاری

