משאבי מוכנות לשעת חירום עבור קהילות NYC
המשאבים להלן הם אוסף של כלים מקומיים למוכנות לשעת חירום עבור הקהילה שלך.

מרכזי פינוי

אם אתה נדרש להתפנות ,מומלץ שתמצא מקלט בבית חברים או משפחה מחוץ לאזור הפינוי .אם תרצה ללכת למתקן ציבורי ,בקר בכל מרכז פינוי קרוב אליך מהרשימה הבאה*:

IS 187
1171 65 Street
Brooklyn, NY 11219

Franklin D. Roosevelt HS
5800 20 Avenue
Brooklyn, NY 11204

PS 249
18 Marlborough Road
Brooklyn, NY 11226

*שים לב שמיקומים אלה עלולים להשתנות .למידע נוסף ,בקר באתר  NYC.gov/hurricanezonesאו התקשר ל 212-639-9675( 311-עבור שירות ממסר וידאו ,או .)TTY: 212-504-4115

מידע מחוז קהילתי
תחנת משטרה (רובע)

משרד המועצה הקהילתית

תחנה/תחנות מכבי אש
1336 60 Street
Brooklyn, NY 11219
911

66th Precinct
5822 16 Avenue
Brooklyn, NY 11204
718-851-5611; 911

5910 13 Avenue
Brooklyn, NY 11219
718-851-0800

4210 12 Avenue
Brooklyn, NY 11219
911

יצירת קשר עם העיר
 :911מקרי חירום
התקשר ל 911-כאשר אתה נמצא בסכנה מיידית או כאשר אתה רואה שמתבצע פשע .התקשר ל 911-אם יש לך פציעה חמורה או אירוע בריאותי מסכן חיים.
 :311לא במקרי חירום/שירותים עירוניים
 311מספק גישה לשירותים עירוניים שאינם שירותים למקרי חירום ולמידע על תוכניות ממשל העיר .אל תתקשר ל 311-במקרי חירום .שירות  311זמין באינטרנט ודרך הטלפון:
•

כנס ל 311-באינטרנט דרך כניסה ל.NYC.gov/311-

•

שלח הודעת טקסט למספר .311-692

•

התקשר ל 311-או  )212( NEW-YORKאו למספר  (212) 639-9675אם אתה נמצא מחוץ לעיר ניו יורק.

•

צור איתנו קשר בעזרת שירות ממסר וידאו ( )VRSדרך  )NEW-YORK (212או דרך המספר .(212) 639-9675

•

צור קשר עם  311בעזרת  TTYאו טלפון טקסט במספר .(212) 504-4155

לאחר מקרה חירום
קיימים הרבה משאבים לתושבי ניו יורק ,במיוחד לאחר שעת חירום.
LifeNet

הצלב האדום האמריקאי בניו יורק הגדולה

פדרציית UJA

עבור מידע הקשור לבריאות הנפש ,הפניה ,או אם תרצה לדבר עם מישהו ,התקשר לקו
החם בנושא בריאות הנפש החשאי של העיר ניו יורק ,שעובד  24שעות ביממה.

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

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

שירות  Interfaithבזמן אסונות בניו יורק

New York Cares

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

ארגוניים התנדבותיים הפעילים באסונות בניו יורק ()NYC VOAD

ארגוני צדקה קתוליים אזור הארכיבישוף של ניו יורק

212-402-1102

1-800-744-7900

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org

• אנגלית ושפות אחרות)TTY: 212-982-5284( ,)1-800-543-3638( ,1-800-LIFENET :
• בספרדית)1-877-298-3373( ,1-877-AYUDESE :
• במנדרינית ,קנטונזית וקוריאנית1-877-990-8585 :

הקו החם בנושא מצוקה בזמני אסון
1-800-985-5990
טקסט ”TalkWithUs“ :או “ ”Hablanosלמספר 66746
http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

צבא הישע :מחלקת ניו יורק הגדולה
212-337-7424

ארגוני צדקה קתוליים בברוקלין וקווינס

www.ny.salvationarmy.org

718-722-6223
www.ccbq.org
dcm@ccbq.org

יצירת קשר עם תוכניות ממשל ניו יורק
אלא אם צוין אחרת ,התקשר ל 212-639-9675( 311-עבור שירות ממסר וידאו ,או  TTYדרך המספר ,)212-504-4115 :או השתמש ב NYC.gov-כדי ליצור קשר עם סוכנויות העיר.
• למד איך להתכונן למקרי חירום ובקש חומרים דרך תוכנית ניו יורק מוכנה על-ידי ביקור באתר .NYC.gov/readyny
• למד איך להכין את הארגון שלך למקרי חירום דרך תוכנית השותפים במוכנות על-ידי ביקור באתר .NYC.gov/partnersinpreparedness
• למד איך להפוך את העיר ניו יורק לבטוחה יותר ,חזקה יותר ומוכנה יותר דרך תוכנית חיל האזרחים של  NYCעל-ידי ביקור באתר .NYC.gov/citizencorpss
• למד על תוכנית צוות התגובה הקהילתי בשעת חירום ( )CERTשל העיר ניו יורק ואיך מתנדבים אלה עוזרים בהכנת השכנים והקהילות שלהם להתמודדות עם סוגי אסונות שונים דרך ביקור באתר .NYC.gov/cert
• למד איך לרשום את המרחב הקהילתי שלך עם רשת סקר המרחב הקהילתי של  NYCדרך ביקור באתר .NYC.gov/communityspacesurvey
• הירשם ל ,Notify NYC-תוכנית התקשורת בשעת חירום הרשמית של העיר ,דרך ביקור באתר .NYC.gov/notifynyc
• הירשם למערכת ההתראה המתקדמת כדי לקבל הודעות בשעת חירום שעוצבו עבור אנשים עם מוגבלויות וגישה לצרכים תפקודיים דרך ביקור באתר .www.advancewarningsystemnyc.org

עקוב אחרי מנהל החירום של NYC
ב Twitter-וFacebook-
@nycoem
/NYCEmergencyManagement

