ف
مصادر التأهب للطوارئ ي� مجتمعات مدينة نيويورك المحلية

تُعد المصادر أدناه تجميع لمواد ت
م�جمة خاصة باالستعداد لحاالت الطوارئ لمجتمعك.

الخالء
مراكز إ

أ

ف

الزما ،يوىص باللجوء إىل نز
قريبا منك:
م�ل أحد الصدقاء أو العائلة خارج نطاق المنطقة الخاضعة إ
إذا كان إ
الخالء ً
للخالء .إذا كنت ترغب ي� االنتقال إىل مرفق عام ،يُرجى زيارة أي مركز إخالء من القائمة التالية*يكون ً
IS 187 Christa McAuliffe
1171 65 Street
Brooklyn, NY 11219

MS 246 Walt Whitman
72 Veronica Place
Brooklyn, NY 11226

أ

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

أ

ف

النص.)212-504-4115 :
للتغي� .للحصول عىل مزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة  NYC.gov/hurricanezonesأو االتصال برقم  212-639-9675( 311لخدمة التواصل بالفيديو ،أو الهاتف
*يُرجى الخذ ي� االعتبار أن هذه الماكن قابلة
ي
ي

معلومات عن الحي
مركز ش
ال�طة (القسم)

الطفاء
محطة (محطات) إ

61st Precinct
2575 Coney Island Avenue
Brooklyn, NY 11223
718 627-6611; 911

المحل
مكتب مجلس إدارة المجتمع
ي
2001 Oriental Blvd. C Cluster
Brooklyn, NY 11235
718-332-3008

2165 Gerritsen Avenue
Brooklyn NY 11229
911
901 Avenue U
Brooklyn, NY 11223
911
2732 East 11 Street
Brooklyn, NY 11235
911

االتصال بالمدينة

 :911الطوارئ

ف

ن
خط�ة تهدد حياتك.
تعا� من إصابة شديدة أو حالة طبية ي
اتصل برقم  911إذا كنت ي� خطر داهم أو شهدت وقوع جريمة أمامك .اتصل برقم  911إذا كنت ي

 :311الحاالت يغ� الطارئة/خدمات المدينة

وع� الهاتف:
ال�امج الحكومية للمدينة .ال تتصل برقم  311للحاالت الطارئة 311 .يتوفر عىل إ
 311يوفر إمكانية الوصول إىل خدمات المدينة للحاالت يغ� الطارئة ومعلومات حول ب
ال تن�نت ب
•

ال تن�نت عن طريق زيارة .NYC.gov/311
يُرجى زيارة  311عىل إ

•

النص .311-692
ي

•

اتصل برقم  311أو ( )212ي� نيويورك ،(212) 639-9675 ،من خارج مدينة نيويورك.

•

اتصل بنا باستخدام خدمة التواصل بالفيديو ( )VRSعىل ( )212نيويورك.(212) 639-9675 ،

•

النص عىل الرقم (.212) 504-4115
اتصل برقم  311باستخدام الهاتف
ي

ف

بعد حدوث حالة طارئة
ف

هناك العديد من المصادر المتاحة لسكان مدينة نيويورك ،خاصة ي� أعقاب الحالة الطارئة.
LifeNet

أ
أ
مريك ف ي� نيويورك العظمى
الصليب الحمر ال ي

اتحاد UJA

للحصول عىل معلومات عن الصحة النفسية ،أو الحالة ،أو إذا كنت تحتاج إىل التحدث مع أحد أ
الشخاص،
إ
www.nyredcross.org
فاتصل بالخط الساخن الرسي للصحة النفسية الذي يعمل عىل مدار اليوم لصالح مدينة نيويورك.
نجل�ية وكل اللغات أ
ال ي ز
الخرى ،1-800-LIFENET :أو (،)1-800-543-3638
• اللغة إ
النص)212-982-5284 :
(الهاتف
الخدمات الدينية المتعلقة بالكوارث ف ي� نيويورك
ي
)1-877-733-2767( 1-877-RED-CROSS

السبانية1-877-AYUDESE : ،أو ()1-877-298-3373
• إ

1-877-852-6951
www.ujafedny.org

ك�ز ()New York Cares
مؤسسة نيويورك ي

212-669-6100

• لغة الماندرين والكانتونية والكورية1-877-990-8585 :

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

المؤسسات التطوعية النشطة ي� حاالت الكوارث ي� نيويورك ()NYC VOAD

الخ�ية الكاثوليكية ف ي� أبرشية نيويورك
المنظمات ي

ف

خط مساعدة استغاثات الكوارث

212-228-5000

ف

212-402-1102

1-800-985-5990

www.nycvoad.org

النص "TalkWithUs" :أو" "Hablanosعىل 66746
لالتصال
ي

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org

info@nycvoad.org

http://disasterdistress.samhsa.gov

بروكل� نز
ين
وكوي�
الخ�ية الكاثوليكية ف ي�
المنظمات ي

718-722-6223

الك�ى
جيش إ
النقاذ :كتيبة نيويورك ب

www.ccbq.org

212-337-7424

dcm@ccbq.org

www.ny.salvationarmy.org

ال�امج الحكومية لمدينة نيويورك
تواصل مع ب

النص ،)212-504-4115 :أو استخدم  NYC.govلالتصال بهيئات المدينة.
ما لم يُذكر يغ� ذلك ،اتصل عىل رقم  ،212-639-9675( 311لخدمة التواصل بالفيديو ،أو الهاتف
ي
• تعرف عىل كيفية التأهب لحاالت الطوارئ وطلب المواد من خالل برنامج استعداد نيويورك ()Ready New Yorkعن طريق زيارة .NYC.gov/readyny

• تعرف عىل كيفية إعداد مؤسستك لتكون مستعدة للحاالت الطارئة من خالل برنامج تأهب ش
ال�كاء ( )Partners in Preparednessعن طريق زيارة .NYC.gov/partnersinpreparedness
ث
ث
تأهبا من خالل برنامج  NYC Citizen Corpsعن طريق زيارة .NYC.gov/citizencorpss
• تعلم كيف تجعل مدينة نيويورك أك� أم ًنا ،وأقوى ،وأك� ً

ف

ين
ج�انهم ومجتمعاتهم المحلية لمختلف أنواع الكوارث عن طريق زيارة .NYC.gov/cert
المحل ( )CERTوكيف يساعد هؤالء
• تعرف عىل المزيد من المعلومات حول برنامج فريق االستجابة إىل طوارئ مجتمع مدينة نيويورك
المتطوع� ي� إعداد ي
ي
ف

• تعرف عىل مزيد من المعلومات حول تسجيل منطقتك ي�  NYC Community Space Survey Networkعن طريق زيارة .NYC.gov/communityspacesurvey

ف

ف

سجل ي� إخطار مدينة نيويورك ( ،)Notify NYCوهو برنامج رسمي للتواصل الخاص بالطوارئ ي� المدينة عن طريق زيارة .NYC.gov/notifynyc
• ّ

ف

ت
ين
للمعاق� وذوي االحتياجات الخاصة عن طريق زيارة .www.advancewarningsystemnyc.org
ال� تم إعدادها
سجل ي� نظام إ
• ّ
النذار المسبق ( )Advance Warning Systemلتلقي رسائل الطوارئ ي

تابع إدارة طوارئ مدينة نيويورك ()NYC Emergency Management

عىل ت
توي� وفيسبوك

@nycoem
/NYCEmergencyManagement

