NYC ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਨੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹਨ।

ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ* ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ:

JHS 185
147-26 25 Drive
Queens, NY 11354

Flushing HS
35-01 Union Street
Queens, NY 11354

Townsend Harris HS
149-11 Melbourne Avenue
Queens, NY 11367

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, NYC.gov/hurricanezones 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 (ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ 212-639-9675, ਜਾਂ: 212-504-4115) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿ ਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਸਿੰਕਟ)

ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ

41-20 Murray Street
Queens, NY 11355
911

109th Precinct
37-05 Union Street
Queens, NY 11354
718-321-2250; 911

133-32 41 Road, Suite 3B
Queens, NY 11355
718-359-2800

40-18 Union Street
Queens, NY 11354
911
119-11 14 Road
Queens, NY 11356
911
12-49 149 Street
Queens, NY 11357
911

ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
911: ਸੰਕਟਕਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਤੁ ਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
311: ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀ/ਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
311 ਗੈਰ-ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 311 ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁ ਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
•

NYC.gov/311 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ 311 'ਤੇ ਜਾਓ।

•

311-692 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

•

311 ਜਾਂ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ (212) NEW-YORK, (212) 639-9675 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

(212) NEW-YORK, (212) 639-9675 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ (VRS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

•

(212) 504-4115 'ਤੇ TTY ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ।
ਲਾਈਫਨੈ ਟ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮੇਰਿਕਨ ਰੈਡ ਕ੍ਰੌਸ

UJA ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ,
ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਪਤ, 24-ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੋਟਲਾਈਨ ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

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

1-877-852-6951

www.nyredcross.org

www.ujafedny.org

ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਡਿਜ਼ੈਸਟਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਕੇਅਰਸ

212-669-6100

212-228-5000

www.nydis.org

www.newyorkcares.org

ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਡਿਜ਼ੈਸਟਰ (NYC VOAD)

ਕੈਥਲਿਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਚਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊ ਯੋਰਕ

212-402-1102

1-800-744-7900

www.nycvoad.org

www.catholiccharitiesny.org

• ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284)
• ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)
• ਮੈਂਡਾਰਿਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਵਿੱਚ: 1-877-990-8585
ਡਿਜ਼ੈਸਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)
1-800-985-5990
ਟੈਕਸਟ: 66746 'ਤੇ “TalkWithUs” ਜਾਂ “Hablanos” ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ
http://disasterdistress.samhsa.gov

info@nycvoad.org

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
212-337-7424

ਕੈਥਲਿਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਰੁਕੀਲਿਨ ਅਤੇ ਕਵੀਨਜ਼

www.ny.salvationarmy.org

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

ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 311 (ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ 212-639-9675, ਜਾਂ TTY: 212-504-4115) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ NYC.gov ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• NYC.gov/readyny 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Ready New York (ਰੇਡੀ ਨਿਊ ਯੋਰਕ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
• NYC.gov/partnersinpreparedness 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ Partners in Preparedness (ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂ ੰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• NYC.gov/citizencorpss 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ NYC Citizen Corps (ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਕੋਰਪਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂ ੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਹੈ।
• NYC.gov/cert 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਸਿਟੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟੀਮ (New York City Community Emergency Response Team - CERT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂ ੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• NYC.gov/communityspacesurvey 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੰ NYC Community Space Survey Network (ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਸਰਵੇ ਨੈ ਟਵਰਕ) ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• NYC.gov/notifynyc 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Notify NYC (ਨੋ ਟੀਫਾਈ ਐਨਵਾਈਸੀ) ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ।
• www.advancewarningsystemnyc.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਾਮਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Advance Warning System (ਅਗਾਉਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ।

Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ
NYC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂ ੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
@nycoem
/NYCEmergencyManagement

