
तलका स्रोतहरू तपाईंकरो समुदायका लागि आपतकालीन ततपरता सामाग्ीकरो गसगमत संकलन ।

निकासी केन्द्रहरू
यदद तपाईंले खाली िनुनु आवशयक छ भने, तपाईंले गनकासी क्ेत्र बागहर भएका आफना साथीहरू वा पररवारकरो घरमा आश्रय गलने सुझाव ददनछौं । तपाईं सावनुजगनक सुगवधामा जान चाहनुहुनछ भने, कुन ैपगन तपाईंकरो नगजकमा भएकरो गनकासी केनद्रमा जानुहरोस् तल ददइएकरो सूगच*बाट:

 

*यी सथानहरू पररवतनुन हुने गवषय हुन् याद राख्ुहरोस् । थप जानकारीका लागि, हनेुनुहरोस् NYC.gov/hurricanezones वा कल िनुनुहरोस्l 311 (212-639-9675  गभगियरो ररले सेवाहरूका लागि, वा रटरट वाई: 212-504-4115) ।

सामुदानिक जिल्ा सूचिा

 

पुज्स स्ेसि (ससमा) असनि-शमण(हरू)  समुदाि बोर्ड कािा्ड्ि

 

शहरमा समपक्ड  गिने
911: आपात ससथिनत 

तपाईं ततकाल जरोगखमा भए वा अपराध हुुँद ैिरेकरो दखे्ुभयरो भने 911 मा कल िनुनुहरोस् । िमभीर चरोट-पटक लािेमा वा जीवनका लागि जरोगखम गचदकतसदकय अवसथा भएमा 911 मा कल िनुनुहरोस ्।

 
311: गैर आपतका्/शहरहरू 

311 ले िैर आपतकागलन शहर सेवाहरूमा पहुुँच र शहर सरकार कायनुक्रम बारेमा जानकारीहरू ददनछ । आपतकालका लागि 311 मा कल निनुनुहरोस् । 311  अनलाइन र फरोन माफनु त उपलबध छ :

• NYC.gov/311 मा िएर 311 अनलाइन हनेुनुहरोस् । 

• पाठ 311-692 ।

• कल िनुनुहरोस 311 वा (212) नयु-यरोकनु , (212) 639-9675, नयु यरोकनु  शहर बागहरबाट ।

• गभगियरो ररले सेवा (VRS) प्रयरोि िरेर हामीलाई समपकनु  िनुनुहरोस् (212)मा, नयु-यरोकनु , (212) 639-9675 ।

• 311 मा समपकनु  िनुनुहरोस् रटरट वाई वा पाठ टेगलफरोन प्रयरोि िरेर (212) 504-4115 मा ।

 
 
आपतका् पछि
गवशेष िरी आपतकालीन  समयमा नयु यरोकनु बासीका लागि धेरै स्रोतहरू उपलबध छन् ।  
 

 

न्िु िोक्ड  शहर सरकार काि्डक्रमसंग िोनरिुहोस्
अनयथा उललेख नभएसमम, कल िनुनुहरोस् 311 (212-639-9675 गभगियरो ररले सेवा वा रटरट वाइ का लागि: 212-504-4115), वा शहरी एजेनसीहरूलाई समपकनु  िननु NYC.gov  प्रयरोि िनुनुहरोस् ।

• आपतकालका लागि कसरी तैयार रहने गसकु्हरोस् र सामग्ीहरूकरो अनुररोध िनुनुहरोस तिार न्िूिोक्ड  काि्डक्रम  NYC.gov/readyny मा िएर । 

• NYC.gov/partnersinpreparedness मा िएर  तैिारी  काि्डमा साझेदार माफनु त आफनरो संसथालाई कसरी आपदकालका लागि तैयार िनने कुरा गसकु्हरोस् । 

•	 NYC.gov/citizencorpss	मा िएर नयु यरोकनु  शहरलाई कसरी सुरगक्त, बगलयरो, र तैयार िननु  मार्ड त NYC िागररक सामुहहक काि्डक्रम   हनेुनुहरोस् ।  

•  न्िु िोक्ड  शहर समुदाि आपतका्ीि प्रनतहक्रिा द् (CERT) काि्डक्रम  का बारेमा गसकु्हरोस् यी सवंयसेवक दलहरूल ेकसरी आफनरो गछमेकी र समुदायहरूलाई गवगभन्न प्रकारकरो प्रकरोतका लागि तैयार िछनुन् सरो  NYC.gov/cert मा िएर हनेुनुहरोस् ।

• आफनरो समुदायलाई  NYC समुदाि अन्तररक्ष सर्नेक्षण िे्र्क्ड   मा कसरी दतानु िनने NYC.gov/communityspacesurvey मा िएर गसकु्हरोस् । 

•	 NYC.gov/notifynyc	मा िएर शहरकरो आगधकाररक आपतकालीन संचार कायनुक्रम Notify NYC मा साइन अप िनुनुहरोस् ।

• गवकलांि व्यगतिहरूका लागि बनाइएकरो आपतकागलन सनदशे पाउन र कायानुतमक आवशयकताहरुमा पहुुँच िननु www.advancewarningsystemnyc.org  मा िएर  अनरिम चेतार्िी प्रणा्ी   मा साइन अप िनुनुहरोस् ।

Twitter	and	Facebook	मा
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement मा NYC 
आपतकालीन व्यवसथापनलाई पछ्ाउनुहरोस्

LifeNet

मानगसक सवास्थय जानकारी, सनदभनुका लागि, वा तपाईंले सकैसंि कुरा िनुनु छ भने, नयु यरोकनु  
शहरकरो िरोपनीय, 24-घनटा मानगसक सवास्थय हटलाइनमा कल िनुनुहरोस् । 

• अंग्ेजी र अनय सबै भाषा:	1-800-LIFENET,	(1-800-543-3638),	(TTY:	212-982-5284)

• स्पयागनसमा: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• चीनी, कयानटरोगनज, र करोररयाली मा: 1-877-990-8585

नर्पछति सङ्कष्ट हेलप्ाइि

1-800-985-5990

पाठ: “हामीसंि कुरा िनुनुहरोस्” वा	“Hablanos”	66746	मा

http://disasterdistress.samhsa.gov 

मुछतिको सेिा: रिे्र न्िु िोक्ड  नरजििि

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

 अमेररकि रेर क्रस इि रिे्र न्िु िोक्ड

1-877-रेि क्रस (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

न्िु िोक्ड  नर्पदा आपसी सेर्ा

212-669-6100

www.nydis.org  

न्िू िोक्ड  शहर सर्ैस्िक संगठि नर्पदामा सहक्रि (NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA संघ

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org	

New York Cares

212-228-5000 

www.newyorkcares.org		

 आच्डनरिोसस न्िु िोक्ड को किाथिोज्क ्िारर्ी

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org			

किाथिोज्क ्िारर्ी ब्ुकज्ि र कुइन्स

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org	

NYC समुदािका ्ानग आपतका्ीि सन्साधि तैिारी
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