NYC समुदायका लागि आपतकालीन सन्साधन तैयारी
तलका स्रोतहरू तपाईंको समुदायका लागि आपतकालीन तत्परता सामाग्रीको सिमित संकलन ।

निकासी के न्द्रहरू

यदि तपाईंले खाली गर्नु आवश्यक छ भने, तपाईंले निकासी क्षेत्र बाहिर भएका आफ्ना साथीहरू वा परिवारको घरमा आश्रय लिने सुझाव दिन्छौं । तपाईं सार्वजनिक सुविधामा जान चाहनुहुन्छ भने, कु नै पनि तपाईंको नजिकमा भएको निकासी के न्द्रमा जानुहोस् तल दिइएको सूचि*बाट:

Newcomers HS
28-01 41 Avenue
Queens, NY 11101

Aviation HS
45-30 36 Street
Queens, NY 11101

William C. Bryant HS
48-10 31 Avenue
Queens, NY 11103

*यी स्थानहरू परिवर्तन हुने विषय हुन् याद राख्नुहोस् । थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस् NYC.gov/hurricanezones वा कल गर्नुहोस्l 311 (212-639-9675 भिडियो रिले सेवाहरूका लागि, वा टिटि वाई: 212-504-4115) ।

सामुदायिक जिल्ला सूचना
पुलिस स्टेसन (सिमा)

अग्नि-शमण(हरू)

समुदाय बोर्ड कार्यालय

41-24 51 Street
Queens, NY 11377
911

108th Precinct
5-47 50 Avenue
Queens, NY 11101
718-784-5411; 911

43-22 50 Street
Queens, NY 11377
718-533-8773

10-40 47 Avenue
Queens, NY 11101
911
33-49 Greenpoint Avenue
Queens, NY 11101
911
64-18 Queens Blvd
Queens, NY 11377
911

शहरमा सम्पर्क गर्ने
911: आपात स्थिति
तपाईं तत्काल जोखिमा भए वा अपराध हुँदै गरे को देख्नुभयो भने 911 मा कल गर्नुहोस् । गम्भीर चोट-पटक लागेमा वा जीवनका लागि जोखिम चिकित्सकिय अवस्था भएमा 911 मा कल गर्नुहोस् ।
311: गैर आपतकाल/शहरहरू
311 ले गैर आपतकालिन शहर सेवाहरूमा पहुँच र शहर सरकार कार्यक्रम बारे मा जानकारीहरू दिन्छ । आपतकालका लागि 311 मा कल नगर्नुहोस् । 311 अनलाइन र फोन मार्फ त उपलब्ध छ :
•

NYC.gov/311 मा गएर 311 अनलाइन हेर्नुहोस् ।

•

पाठ 311-692 ।

•

कल गर्नुहोस 311 वा (212) न्यु-योर्क , (212) 639-9675, न्यु योर्क शहर बाहिरबाट ।

•

भिडियो रिले सेवा (VRS) प्रयोग गरे र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (212)मा, न्यु-योर्क , (212) 639-9675 ।

•

311 मा सम्पर्क गर्नुहोस् टिटि वाई वा पाठ टेलिफोन प्रयोग गरे र (212) 504-4115 मा ।

आपतकाल पछि
विशेष गरी आपतकालीन समयमा न्यु योर्क बासीका लागि धेरै स्रोतहरू उपलब्ध छन् ।
LifeNet

अमेरिकन रे ड क्रस इन ग्रेटर न्यु योर्क

UJA संघ

मानसिक स्वास्थ्य जानकारी, सन्दर्भका लागि, वा तपाईंले सकै संग कु रा गर्नु छ भने, न्यु योर्क
शहरको गोपनीय, 24-घन्टा मानसिक स्वास्थ्य हटलाइनमा कल गर्नुहोस् ।

1-877-रे ड क्रस (1-877-733-2767)

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

न्यु योर्क विपदा आपसी सेवा

New York Cares

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org  

न्यू योर्क शहर स्वैच्छिक संगठन विपदामा सक्रिय (NYC VOAD)

आर्चडियोसि न्यु योर्क को क्याथोलिक च्यारिटी

212-402-1102

1-800-744-7900

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org   

• अंग्रेजी र अन्य सबै भाषा: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)
• स्प्यानिसमा: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)
• चीनी, क्यान्टोनिज, र कोरियाली मा: 1-877-990-8585
विपत्ति सङ्कष्ट हेल्पलाइन
1-800-985-5990
पाठ: “हामीसंग कु रा गर्नुहोस्” वा “Hablanos” 66746 मा
http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

मुक्तिको सेना: ग्रेटर न्यु योर्क डिभिजन
212-337-7424

क्याथोलिक च्यारिटी ब्रुकलिन र कु इन्स

www.ny.salvationarmy.org

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

न्यु योर्क शहर सरकार कार्यक्रमसंग जोडिनुहोस्
अन्यथा उल्लेख नभएसम्म, कल गर्नुहोस् 311 (212-639-9675 भिडियो रिले सेवा वा टिटि वाइ का लागि: 212-504-4115), वा शहरी एजेन्सीहरूलाई सम्पर्क गर्न NYC.gov प्रयोग गर्नुहोस् ।
• आपतकालका लागि कसरी तैयार रहने सिक्नु होस् र सामग्रीहरूको अनुरोध गर्नुहोस तयार न्यूयोर्क कार्यक्रम NYC.gov/readyny मा गएर ।
• NYC.gov/partnersinpreparedness मा गएर तैयारी कार्यमा साझेदार मार्फ त आफ्नो संस्थालाई कसरी आपदकालका लागि तैयार गर्ने कु रा सिक्नु होस् ।
• NYC.gov/citizencorpss मा गएर न्यु योर्क शहरलाई कसरी सुरक्षित, बलियो, र तैयार गर्न मार्फत NYC नागरिक सामुहिक कार्यक्रम हेर्नुहोस् ।
•

न्यु योर्क शहर समुदाय आपतकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT) कार्यक्रम का बारे मा सिक्नु होस् यी स्वंयसेवक दलहरूले कसरी आफ्नो छिमेकी र समुदायहरूलाई विभिन्न प्रकारको प्रकोतका लागि तैयार गर्छन् सो NYC.gov/cert मा गएर हेर्नुहोस् ।

• आफ्नो समुदायलाई NYC समुदाय अन्तरिक्ष सर्वेक्षण नेटवर्क मा कसरी दर्ता गर्ने NYC.gov/communityspacesurvey मा गएर सिक्नु होस् ।
• NYC.gov/notifynyc मा गएर शहरको आधिकारिक आपतकालीन संचार कार्यक्रम Notify NYC मा साइन अप गर्नुहोस् ।
•	विकलांग व्यक्तिहरूका लागि बनाइएको आपतकालिन सन्देश पाउन र कार्यात्मक आवश्यकताहरुमा पहुँच गर्न www.advancewarningsystemnyc.org मा गएर अग्रिम चेतावनी प्रणाली मा साइन अप गर्नुहोस् ।

Twitter and Facebook मा
@nycoem
/NYCEmergencyManagement मा NYC
आपतकालीन व्यवस्थापनलाई पछ्याउनुहोस्

