
�ो�स – 2365 Waterbury Avenue, Bronx, NY

10462 (P.S. /M.S. 194)

�ुक�लन – 71 Sullivan Street, Brooklyn, NY 11231

(P.S. 15)

�यान�ाटन – 215 W 114th Street, New York, NY

10026 (I.S. 88)

�वी�स – 4602 47th Avenue, Woodside, NY 11377

(M.S. 125)

�टेटन ��प – 80 Willowbrook Road, Staten Island,

NY 10302 (I.S. 51)

सामा�जक सेवा �वभागले SNAP लाभह�, नगद सहयोग, र

साव�ज�नक �वा�य बीमामा नामांकनको ला�ग सहयोग, र

आपतकालीन खाना सहयोगले मा�नसह�लाई जोड्न म�तगछ�। अं�ेजी

र �े�नश बो�नेह�ले नामांकनसँगसहयोगको ला�ग उपल� �नेछन्।

NYC आपतकालीन सेवा के��ह�

�यूयोक�  शहरले ��येक बरोमा एक आपतकालीन सेवा के�� शहर रगैर

नाफामुखी संसाधनह�लाई समुदाय सद�यह�लाई जोड्नको ला�ग

खो�लएको छ।�ानह� छन्:

के��मा �दान सेवाह�समावेश छन् तर �न�नमा सी�मत छैन:

आवास संर�ण र �वकासलेघर मा�लकह�को ला�ग संसाधनह�को

बारेमा जानकारी �दान ग�ररहेको छ र य�द �यहाँ धेरै ��त भएको छ र

भाडावालह�ले �यसलाई �फता� गन� स�दैनन् भ�े�व�ास गरेमा

उनीह�लाई �नरी�ण �ा�त गरेर अगा�ड बढ्नको ला�ग स�लाह �दई�छ।

आ�वासी मा�मलाको मेयरको काया�लयलेभाषा र आ�वासी मु�ाह�मा

सहयोग गन�छ।

साना �वसाय सेवाह�लेआँधीबाट �भा�वत भएका साना

�वसायकामा�लकह�लाई म�त गछ�।

अझै प�न पानी पसेका घरका बा�स�दाह�लाई पानी फा�ने सहयोगको

ला�ग रेफरल र जानकारी �दान गन�छ।

भवन �वभागले��त��त संरचना, मम�त वा नवीकरण स�चालन गन�

बारेमा जनताह�को स�ब��त��ह�को उ�र �दन, र DOB सँग

�नमा�ण प�रयोजनाह� दायर गन� स�ब�मा माग��नद�शन�दान गन�

स�नेछ।

�वा�य र मान�सक �व�ता �वभागलेमान�सक �वा�य परामश� �दान

गन�छ।

�ेटर �यूयोक� मा अमे�रकन रेड�सले रेफरल, आपतकालीन

आपू�त�ह�को �वतरण, रसहयोगको ला�ग आवेदन �दनुको साथै

मान�सक �वा�य परामश� स�हत �वपद ्राहत �व�ापनमा म�त

गन�छ।

आपतकालीन अव�ाको ला�ग कृपया 911लाई
फोनगनु�होस्। शहरको संसाधनह�को �योगको
ला�गकृपया 311मा फोनगनु�होस्।

Hurricane Ida

�रकभरी संसाधनह�
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1-800-621-3362 (711 वा VRS उपल� छ)

TTY 1-800-462-7585

य�द तपा�ले�रले सेवा (�भ�डयोफोन, InnoCaption, CapTel,

आ�द) �योग गनु���छ भने, कृपया �यो सेवाको ला�ग तपा�लाई

तो�कएको न�बर �दानगनु�होस्। FEMA लेतपा�लाई स�क�  गन�

स�नेछ।याद रा�नुहोस्, FEMA बाटआउने फोनकलह�एक अप�र�चत

न�बर �नेछ।

सं�मणकालीन आ�य सहयोग (TSA) होटल लोकेटर

तपा�सँग FEMA दता� ID र FEMA बाट �वीकृ�त �नुपन�छ। 

 femaevachotels.com मा सहभागी �ने होटल प�ा लगाउनुहोस्।

तपा�ले FEMA हे�पलाइनमा ह�ताको 7 �दन, ET समय अनुसार �बहान 7

बजे दे�ख �दउँसो 1 बजेस�मफोन प�न गन� स�नु��छ:

कृपया NYC ��त �रपोट�को वेबसाइट:

www1.nyc.gov/site/severeweather/resources/r

eport-damage.page �योग ग�र लडेका �खह�, ��त��त

सडकह�, वा अ�य खतरनाक अव�ाह�को बारेमा ज�ता कुनैप�न

��तको �रपोट� गनु�होस्

भनु�होस् NYC पानीको ��त वा नो�सानी दावी फारम भनु�होस् वा  

 action@comptroller.nyc.gov लाई इमेल गनु�होस्

अ�ायी आ�य चा�हनेह�ले रेड�सलाई 877-733-2767 मा

स�क�  गन� स�छन् वा 311 मा फोन गन� स�छन्

य�द तपा�ले ढल स�हतको कुनै प�न बाढ�को अनुभव ग�ररहनु भएको

छ भने, कृपया वातावरण संर�ण �वभागलाईतु��तै:

portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01510

मा �रपोट� गनु�होस्

��तको �रपो�ट�ग र त�काल आव�यकताह�

1-800-621-3362 (711 वा VRS पल� छ)

TTY 1-800-462-7585

य�द तपा�ले�रले सेवा (�भ�डयोफोन, InnoCaption, CapTel,

आ�द) �योग गनु���छ भने, कृपया �यो सेवाको ला�ग तपा�लाई

तो�कएको न�बर �दानगनु�होस्। FEMA लेतपा�लाई स�क�  गन�

स�नेछ।याद रा�नुहोस्, FEMA बाटआउने फोनकलह�एक अप�र�चत

न�बर �नेछ।

FEMA �वपद ्सहयोग खु�ला छ

तपा� अब disasterassistance.gov मा अनलाईन सहयोगको

ला�ग आवेदन �दन र तपा�को मा�मलाको ���तको जाँच गन� स�नु��छ।

तपा�ले FEMA सहयोगको ला�ग आवेदन�दनु भएप�छ, तपा�को

मा�मलाको समी�ा ग�रनेछ।हा�ा एजे�टह�लेतपा�को ��तकोआंकलनको

बारेमा जानकारी �दान गन� स�नु�ने छैन। तपा�को ��तको आंकलन गन�को

ला�ग FEMA �नरी�कलेतपा�लाई �म�त र समय �नधा�रण गन�को ला�ग

फोन गनु��नेछ।कृपया तपा�को मा�मलाको ���त अनलाइनमा�नगरानी गन�

जारी रा�नुहोस्।

FEMA हे�पलाइन एजे�टह� ह�ताको 7 �दन, ET समय अनुसार �बहान 7

बजे दे�ख �दउँसो 1 बजेस�मउपल� �नु��छ:
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�यूयोक� को �व� �वभागसँग  एक छ उपयोगी गाइड तपा�को

बीमाकता�सँग कसरी दावी दायर गन� भ�े बारेमा सहयोगी गाइड छ:

dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/

disaster_flood

बाढ�कोबीमा बारेमाबु�नको ला�ग FEMA को गाइड:

floodsmart.gov/how/what-is-covered

कम आ�दानी भएका घरकामा�लकह� NYC को HomeFix

काय��म�ारा कम वा �बना �याजको ऋणको ला�ग यो�य�न स�नेछन्:

homefixnyc.org/overview.

कम आ�दानी भएका वृ�ह� NY को  पुन�ा�पना काय��म�ारा

आपतकालीन मर�मतको ला�ग सहयोगको ला�ग यो�य �न स�छन्:

hcr.ny.gov/restore-program.

रेड�स घरह�को ला�ग बाढ�को �कटह��दान ग�ररहेको छ, कृपया 

 877-733-2767 मा फोनगनु�होस्

बाढ�को बीमा दावीह�

घरकोमर�मतह�

अ�य संसाधनह�
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