ئ
ز
کمیونیٹ� ےک یل� ہنگامی تیاری ےک وسائل
این وا� یس
ی

ٹ
کمیون� ےک ل� مقامی طور پر ہنگامی حاالت ےک ل� ض�وری ی ز
چ�وں ےک انتظام ےس متعلق یہ�۔
ذیل ےک وسائل آپ یک
ی
ی

اکز
ر
م
ےک
انخالء
ن

ق

ن
اگر آپ کو گھر خایل کر � یک ض�ورت ہو تو ،اس بات کا مشورہ دیا جاتا �ے کہ آپ انخالء واےل عال� ےس باہر ا� ن� دوستوں ،یا اہل خاندان ےک گھروں یم� پناہ یل�۔ اگر آپ کیس عوامی سہولت یم� جانا ت
جائ�:
قری� مرکز انخالء یم� ی
چا�� یہ� تو ،ذیل یک فہرست* یم� درج پا�� کیس ب
ہ
ہ
پ
IS 187
1171 65 Street
Brooklyn, NY 11219

Franklin D. Roosevelt H.S.
5800 20 Avenue
Brooklyn, NY 11204

PS 24
427 38 Street
Brooklyn, NY 11232

جائ� یا ویڈیو ر�ےل رسوس ےک ل�  ،212-639-9675( 311یا ٹ� ٹ� ئ
ت
وا� ےک یل� )212-504-4115 :پر کال کریں۔
*براہ کرم نوٹ کریں کہ مقامات یم� تبدییل
ہوسک� ہ�ے۔ مزید معلومات ےک یل� NYC.gov/hurricanezones ،پر ی
ی
ی

ٹ
کمیون� ٹ
ڈس�کٹ یک معلومات
نز
اسٹیش�)
فائر اسٹیشن (

پولیس اسٹیشن (تھانہ)

ٹ
کمیون� بورڈ آفس

2429 86 Street
Brooklyn, NY 11214
911

62nd Precinct
1925 Bath Ave
Brooklyn, NY 11214
718-236-2611; 911

2214 Bath Avenue
Brooklyn, NY 11214
718-266-8800

8653 18 Avenue
Brooklyn, NY 11214
911
2312 65 Street
Brooklyn, NY 11204
911

شہر ےس رابطہ کرنا

 :911ہنگامی حاالت

جب آپ کو فوری خطرہ ہو یا ئ
دیکھ� تو  911پر کال کریں۔ اگر آپ کو ی ن
ط� کیفیت ہو تو  911پر کال کریں۔
کو� جرم ہو ت� ہو ئ� ی
سنگ� چوٹ پہنچی ہو یا جان لیوا ب

 :311یغ� ہنگامی حاالت /شہری خدمات
س� گورنمنٹ پروگراموں تک ئ
 311یغ� ہنگامی شہری خدمات اور ٹ
رسا� فراہم کرتا ہ�ے۔ ہنگامی حاالت ےک یل�  311پر کال نہ کریں۔  311آن الئن اور بذریعہ فون دستیاب ہ�ے:
•

جائ�۔
آن الئن  311ےک یل�  NYC.gov/311پر ی

•

ٹیکسٹ ےک یل� 311-692۔
نیویارک ٹ
س� ےک باہر ےس  311یا  (212) 639-9675 ،(212) NEW-YORKپر کال کریں۔
ایک ویڈیو یر�ےل رسوس ( )VRSکا استعمال کر ت� ہو ئ� ہم ےس  (212) 639-9675 ،(212) NEW-YORKپر رابطہ کریں۔
ٹ� ٹ� ئ
وا� یا ٹیکسٹ ٹیلیفون کا استعمال کر ت� ہو ئ�  (212) 504-4115پر  311ےس رابطہ کریں۔

•
•
•

کیس ہنگامی حالت ےک بعد
نیویارک ےک باشندوں ےک یل� متعدد وسائل دستیاب یہ� ،خاص طور پر کیس ہنگامی حالت ےک بعد۔

ٹ
گری� نیویارک یم� امریکن ریڈکراس

 UJAفیڈریشن

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

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

ٹ
ڈیساس� ٹ
ز
ان�فیتھ
نیویارک
رسوس

نیویارک ئ
کی�ز

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

آفات ےک دوران فعال نیویارک ٹ
س� یک رضاکارانہ
تنظیم� ()NYC VOAD
ی

چ� ی ز
یٹ� آف دی آرکیڈوسس آف نیویارک
کیتھولک ی

212-402-1102

1-800-744-7900

بھیج�
ٹیکسٹ "TalkWithUs" :یا " "Hablanosلکھ کر  66746پر
ی

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org

http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

الئف نیٹ

دماغی صحت ےس متعلق معلومات ےک یل� ،ایک حوالہ ،یا اگر آپ کو کیس ےس بات کر ن� یک ض�ورت ہو
س� ےک رازدارانہ  24ٹ
تو ،نیویارک ٹ
گھن� یک دماغی صحت ےس متعلق ہاٹ الئن کو کال کریں۔
زبان� ( ،)1-800-543-3638( ،1-800-LIFENET :ٹ� ٹ� ئ
وا�)212-982-5284 :
• انگریزی اور دیگر تمام ی
م�)1-877-298-3373( ،1-877-AYUDESE :
• ہسپانوی ی

ئ
یز
م�1-877-990-8585 :
کنٹون� ،اور
• منڈارین،
کوریا� ی
ٹ
ڈیساس� ٹ
ڈس�یس ہیلپ الئن
1-800-985-5990

یٹ� بروکلن اینڈ ن ز
چ� ی ز
کوئی�
کیتھولک ی

سالویشن آرمی :ٹ
گری� نیویارک ڈویژن

718-722-6223

212-337-7424

www.ccbq.org

www.ny.salvationarmy.org

dcm@ccbq.org

نیویارک ٹ
س� گورنمنٹ ےک پروگراموں ےس جڑیں

تاوقتیکہ بصورت دیگر بیان نہ کیا گیا ہو ،ویڈیو ر�ےل رسوس ےک ل� ،212-639-9675( 311یا ٹ� ٹ� ئ
وا� ےک یل� )212-504-4115 :پر کال کریں ،یا شہر یک ایجنسیوں ےس رابطہ ےک یل�  NYC.govکا استعمال کریں۔
ی
ی
•
•
•
•
•
•
•

جان� اور  NYC.gov/readynyپر جاکر ریڈی نیویارک پروگرام ےک ذریعہ مواد طلب کریں۔
ہنگامی حاالت ےک یل� تیاری کا طریقہ ی
ئ
 NYC.gov/partnersinpreparednessپر جاکر ن
جان� کہ ہنگامی حاالت ےک ل� ن
اپ� تنظیم کو کس طرح تیار کریں۔
پارٹ�ز ان
پریپی�ڈنیس پروگرام ےک ذریعہ ی
ی
بہ� طور پر تیار بنایا ئ
 NYC.gov/citizencorpssپر جاکر این ئ
جان� کہ نیویارک شہر کو کس طرح محفوظ تر ،مضبوط تر ،اور ت
جا�۔
وا� یس کارپس پروگرام ےک ذریعہ ی
ٹ
 NYC.gov/certپر جاکر نیویارک ٹ
یز
س�
کمیونیٹ� کو مختلف قسم ےک آفات ےک یل� تیاری یم� مدد کر ت� یہ�۔
جان� کہ کس طرح یہ رضاکاران پا� ن� پڑوسیوں اور
کمیون� ایمرجنیس ریسپانس ٹیم ( )CERTپروگرام ےک بارے یم� اور یہ ی
اپ� اجتماعی جگہ کو این ئ
ٹ
کمیون� اسپیس رسوے نیٹ ورک یم� ٹ
سیکھ� کہ کس طرح ن
کروائ�۔
وا� یس
 NYC.gov/communityspacesurveyپر جاکر
رجس�
ی
ی
نوٹیفا� این ئ
ئ
ت
مواصال� پروگرام ہ�ے۔
وا� یس ،ےک یل� سائن اپ کریں جو شہر کا باضابطہ ہنگامی
 NYC.gov/notifynycپر جاکر
معذور لوگوں اور ئ
رسا� اور عمیل ض�وریات واےل افراد ےک یل� تیار کردہ ہنگامی پیغامات یک موصویل ےک یل�  www.advancewarningsystemnyc.orgپر جاکر ایڈوانس وارننگ سسٹم یم� سائن اپ کریں۔

ٹوئی� اور فیس بُک پر این ئ
ٹ
وا� یس ایمرجنیس
مینیجمنٹ یک یپ�وی کریں

@nycoem
/NYCEmergencyManagement

