עמרעדזשענסי גרייטשַאפט רעסארסעס פאר ניו יארק געמיינשַאפטן
די דאזיקע רעסארסעס זענען אַ קאמפילַאציע פון לאקַאל עמרעדזשענסי גרייטשַאפט מַאטעריעלן אין איר געמיינשַאפט

עווַאקוַאציע צענטערן

אויב איר זענט פַארבעט צו אווַאקואירן זיך ,עס איז רעקאמענדירט ַאז איר זאלט זיך בַאהיטן אין א שטוב פון חברים אדער משפחה ַאוועק פון דעם ארט פון אווַאקואציע .אויב איר וואלט גיין צו אַ געמיינשַאפטלעכע אווַאקוַאציע צענטערען ,קענט איר געפינן איינעם אין איר סביבה ,אין די דאזיקע רשימה*:
IS 187
1171 65 Street
Brooklyn, NY 11219

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

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

די מקומות אין די רשימה קאנען ענדערן זיך .פַאר מער אינפארמַאציע ,בַאזוכט אונדזער וועבזייט  NYC.gov/hurricanezonesאדער רופט ( 311אדער  212-639-9675פַאר ווידעא סערוויס אדער .)TTY: 212-504-4115

געמיינשַאפט שטַאטפירטל אינפארמַאציע
פאליציי סטַאציע (שטאטפירטל)

געמיינשַאפט בארד בירא

ֿפייער סטַאציע(ס)
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

קאנטַאקטירן די שטאט
 :911עמערדזשענסיס
רופט  911אין אַ מאמענט ַאז איר זענט אין אַ סכנה אדער זעט א פַארברעכן .רופט  911אויב איר האט אַ שווערע פַארלעצונג אדער אַ געפערלעכע מעדיקאלער מצב
 :311נישט-עמערדזשענסי /שטאט סערוויסעס
 311גיט צוגַאנג צו נישט-עמערדזשענסי שטאט סערוויסעס און אינפארמַאציע וועגן שטאטלעכע פראגרַאמעס .רופט נישט  311פַאר עמעמדזשענסיס .מע קען קאנטַאקטירן  311אנליין אדער אנרופן:
•

בַאזוכט  311אנלייןNYC.gov/311 :

•

שרייבט .311-692

•

רופט  311אדער ( )212ניו יארק ,(212) 639-9675 ,פון חוץ פון ניו יארק סיטי.

•

קאנטַאקטירט אונדז מיט א ווידעא רעליי סערוויס ( )VRS): (212ניו יארק.(212) 639-9675 ,

•

קאנטַאקטירט  311מיט  TTYאדער טעלעפאן-שרייב .(212) 504-4115

נאך דעם עמערדזשענסי
עס זענען דא אַ סך רעסארסעס פַאר מענטשן אין ניו יארק ,ספעציעל נאך עמערדזשענסי.
LifeNet

American Red Cross in Greater New York

UJA Federation

פַאר אינפארמַאציע וועגן פסיכאלאגישע געזונטקייט ,אַ רעפערַאל ,אדער אויב איר בַאדַארפט רעדן
מיט עמיצן ,רופט דעם דיסקרעטער 24 ,שעה ַארום ,האטליין נומער פון ניו יארק.

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

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

New York Disaster Interfaith Services

New York Cares

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

)New York City Voluntary Organizations Active in Disaster (NYC VOAD

Catholic Charities of the Archdiocese of New York

212-402-1102

1-800-744-7900

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org

• אויף ענגליש און ַאנדערע שפרַאך)TTY: 212-982-5284( ,)1-800-543-3638( ,1-800-LIFENET :
• אויף שפַאניש)1-877-298-3373( ,1-877-AYUDESE :
• אויף מַאנדַארין ,קַאנטאנעז און קארעַאניש1-877-990-8585 :
קַאטַאסטראפן דיסטרעס הילף נומער
1-800-985-5990
ווייטער ”TalkWithUs“ :אדער “”Hablanosצו 66746
http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

סַאלוויישן ַארמעGreater New York Division :
212-337-7424

Catholic Charities Brooklyn and Queens

www.ny.salvationarmy.org

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

קאנטַאקט מיט ניו יארק סיטי פראגרַאמען
אויב ניט געזאגט אנדערש ,רופט  212-639-9675( 311פַאר וידעא רעליי סערוויס ,אדער  ,)TTY: 212-504-4115אדער בַאנוצט  NYC.govכדי צו קאנטַאקטירן שטאט אינסטיטוציעס.
• לערנט זיך ווי צו גרייטן זיך פַאר עמערדזשענסי און בַאקומט מַאטעריעלן דורך רעדי ניו יארק פראגראם דורך בַאזוכן .NYC.gov/readyny
• לערנט זיך ווי צו גרייטן איר ארגַאניזַאציע פַאר עמערדזשענסיס דורך פַארטנערס אין גרייטשַאפט פראגרַאם דורך בַאזוכן .NYC.gov/partnersinpreparedness
• לערנט זיך ווי צו מַאכן ניו יארק סיטי זי זאל זייל זיכערער ,שטערקער און בעסער דורך ניו יארק בירגער קארפס פראגראם דורך בַאזוכן .NYC.gov/citizencorpss
• לערנט זיך מער וועגן ניו יארק געמיינשַאפט עמערדזשענסי ריספאנס טים ( )CERTפראגרַאם און ווי די דאזיקע פרייוויליקער אונטערשיטצן די גרייטשַאפט פון איר שכונות און געמיישַאפטן פַאר פַארשיידענע מינים פון קַאטַאסטראפן דורך .NYC.gov/cert
• לערנט זיך ווי צו רעגיסטרירן איר געמיינשַאפט רוים דורך NYC Community Space Survey Networkדורך .NYC.gov/communityspacesurvey
• רעגיסטרירט זיך פאר נאטיפיי ניו-יארק-סיטי ,די שטאטס אפיציעלער פראגראם פאר עמערדזשעסי קאמוניקאציע ,דורך .NYC.gov/notifynyc
• רעגיסטרירט זיך פַאר ַאדווַאנס ווַארענונג סיסטעם כדי צו בַאקומן עמערדזשענסי נאטיפיקציעס ספעציעל פַאר מענטשן וואס האבן בַאהינדערונגן ,און צוגַאנג פַאר פונקציאנעלע בַאדערפנישן דורך .www.advancewarningsystemnyc.org

פאלגט NYC Emergency Management
אויף טוויטער און פייסבוק
@nycoem
/NYCEmergencyManagement

