
Ang mga mapagkukunan sa ibaba ay mga pinagsama-samang naka-localize na materyal sa kahandaan sa emergency para sa iyong komunidad. 

Mga Center para sa Paglikas 
Kung kailangan mong lumikas, inirerekomendang manatili ka sa bahay ng mga kaibigan o kapamilya sa labas ng lugar na kailangang lumikas. Kung gusto mong pumunta sa isang pampublikong pasilidad, bisitahin ang anumang center para sa paglikas mula sa sumusunod na listahan*malapit sa iyo:

 

Pakitandaan na maaaring baguhin ang mga lokasyong ito. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang NYC.gov/hurricanezones o tumawag sa 311 (212-639-9675 para sa Video Relay Service, o TTY: 212-504-4115).

Impormasyon ng Distrito ng Komunidad

 

Istasyon ng Pulisya (Presinto) (Mga) Istasyon ng Bumbero Tanggapan ng Lupon ng Komunidad

 

Pakikipag-ugnayan sa Lungsod
911: Mga Emergency 

Tumawag sa 911 kapag ikaw ay malapit sa panganib o nakasaksi ng krimeng kasalukuyang ginagawa. Tumawag sa 911 kung mayroon kang malalang pinsala o medikal na kundisyong nakamamatay.

 
311: Mga Hindi Emergency/Serbisyo sa Lungsod 

Nagbibigay ng access ang 311 sa mga hindi pang-emergency na serbisyo sa Lungsod at impormasyon tungkol sa mga programa ng pamahalaan ng Lungsod. Huwag tumawag sa 311 para sa mga emergency. Available ang 311 online at sa pamamagitan ng telepono:

• Bisitahin ang 311 online sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/311. 

• Mag-text sa 311-692.

• Tumawag sa 311 o (212) NEW-YORK, (212) 639-9675, mula sa labas ng Lungsod ng New York.

• Makipag-ugnayan sa amin gamit ang isang Video Relay Service (VRS) sa (212) NEW-YORK, (212) 639-9675.

• Tumawag sa 311 gamit ang TTY o Text Telephone sa (212) 504-4115.

 
 
Pagkatapos ng Emergency
May maraming mapagkukunang available para sa mga taong nakatira sa New York, lalo na pagkatapos ng emergency.  

 

Makipag-ugnayan sa Mga Programa ng Pamahalaan ng Lungsod ng New York
Maliban kung nakasaad, tumawag sa 311 (212-639-9675 para sa Video Relay Service, o TTY: 212-504-4115), o gamitin ang NYC.gov upang makipag-ugnayan sa mga ahensya ng Lungsod.

• Matutunan kung paano maghanda para sa mga emergency at humiling ng mga materyal sa pamamagitan ng programang Ready New York sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/readyny. 

• Matutunan kung paano ihanda ang iyong organisasyon para sa mga emergency sa pamamagitan ng programang Partners in Preparedness sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/partnersinpreparedness. 

• Matutunan kung paano gawing mas ligtas, mas matatag at mas nakahanda ang mga taong nakatira sa New York sa pamamagitan ng programang NYC Citizen Corps sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/citizencorpss. 

• Matutunan ang tungkol sa programang New York City Community Emergency Response Team (CERT) at kung paano tumutulong ang mga volunteer na ito upang ihanda ang kanilang mga kapitbahayan at komunidad para sa iba't ibang uri ng mga sakuna sa pamamagitan ng pagbisita sa 
NYC.gov/cert.

• Matutunan kung paano iparehistro ang lugar ng iyong komunidad sa NYC Community Space Survey Network sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/communityspacesurvey. 

• Mag-sign up para sa Notify NYC, ang opisyal na programa sa mga pang-emergency na pakikipag-ugnayan ng Lungsod sa pamamagitan ng pagbisita sa NYC.gov/notifynyc.

• Mag-sign up para sa Advance Warning System upang makatanggap ng pang-emergency na pagmemensahe na idinisenyo para sa mga taong may mga kapansanan at pangangailangan sa access at gawain sa pamamagitan ng pagbisita sa www.advancewarningsystemnyc.org.

Subaybayan ang NYC Emergency Management  
sa Twitter at Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

Para sa impormasyon sa kalusugan sa pag-iisip, isang referral, o kung kailangan mong 
makipag-usap sa isang tao, tumawag sa kumpidensyal na 24 na oras na Hotline para sa 
Kalusugan sa Pag-iisip ng New York. 

• Ingles at lahat ng iba pang wika: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)

• In Spanish: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• Sa Mandarin, Cantonese at Korean: 1-877-990-8585

Disaster Distress Helpline

1-800-985-5990

I-text ang: “TalkWithUs” o “Hablanos” sa 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Salvation Army: Sangay sa Greater New York

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

American Red Cross sa Greater New York

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

www.nyredcross.org 

New York Disaster Interfaith Services

212-669-6100

www.nydis.org  

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

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA Federation

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

New York Cares

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Catholic Charities of the Archdiocese of New York

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Catholic Charities Brooklyn and Queens

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Mga Mapagkukunan para sa Kahandaan sa Emergency para sa 
Mga Komunidad ng NYC
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