
بے گھر افراد واقعتا جس قسم کی تبدیلی کا استعمال کرسکتے ہیں وہ انہیں مہیا کرنا

بے خانگی سے 
متعلق خدمات 
 Homeless(

Services( تک 
رسائی حاصل کرنا

ایک جیبی رہنما

 Beaver Street 33
New York, NY 10004
www.nyc.gov/dhs
1-800-994-6494
)English/اردو(

بے گھر افراد واقعتا جس قسم کی تبدیلی کا استعمال کرسکتے ہیں وہ انہیں مہیا کرنا

اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے یا اسٹریٹ پر موجود کسی ضرورتمند 
شخص کے لیے مدد حاصل کریں۔ 311 کے آپریٹر سے درج ذیل کے بارے 

میں پوچھیں: 
•    پناہ گزینی کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے بارے میں معلومات 

بشمول اہل خانہ کے لیے ہدایات اور تنہا بالغ فرد کے لیے انٹیک سنٹرز 
)intake centers( یا

•     یہ درخواست کرنے کے لیے موبائل آؤٹ ریچ سروسز کہ آؤٹ ریچ ٹیم 
سڑک پر یا سب وے میں کسی ضرورتمند فرد سے مالقات کرے۔

311 پر کال کریں



 NYC 311 کے لیے Android یا iPhone
ایپ کے ذریعہ ہمیں مطلع کریں

311 پر کال کریں

یا

(11/16)

)DROP-IN CENTERS( بالغوں کے لیے 24 گھنٹے ڈراپ ان سنٹرز
مینچانس 

)Mainchance(
 ;East Midtown 120  . میں East 32nd St 

سب وے: 6 سے 33rd اسٹریٹ تک 

 دی لیونگ روم 
)The Living Room(

  800 Barretto St., Bronx
سب وے: 6 سے ہنٹس پوائنٹ ایونیو تک 

 اولیویری سنٹر 
)Olivieri Center(

Penn Station 257  .، نز West 30th St
سب وے: A/C/E/1/2/3 سے 34th اسٹریٹ – پیّن اسٹیشن تک

 دی گیدرنگ پلیس 
)The Gathering Place(

Brooklyn 2402  . میں Atlantic Ave
سب وے: A سے براڈوے جنکشن تک

پروجیکٹ ہاسپٹلیٹی 
)Project Hospitality(

Staten Island 25  . میں Central Ave
ڈراپ ان سنٹر سینٹ جارج اسٹیٹن آئلینڈ فیری ٹرمینل سے پیدل 

مسافت کے اندر ہے

)SHELTER INTAKE CENTERS( شیلٹر انٹیک سنٹرز
کہاں جائیںکون

30th اسٹریٹ: East 30th St./1st Ave., Manhattan 430-400 بالغ مرد
سب وے: 6 سے 28th اسٹریٹ تک

بالغ خواتین

  1122 Franklin Ave., Bronx  :)Franklin Shelter ( فرینکلن سنٹر
سب وے: 2/5 سے 149th اسٹریٹ تک، پھر 55# بس سے 
 166th 3 ایونیو تک یا 21# بس سےrd 166 اسٹریٹ اورth

اسٹریٹ اور بوسٹن روڈ تک

 :)HELP Women’s Center( ویمنز سنٹر HELP 
  116 Williams Ave., Brooklyn
سب وے: C سے لبرٹی ایونیو تک

بالغ خاندان جن کے ساتھ 
21 سال سے کم عمر کے 

بچے نہ ہوں

:]Adult Family Intake Center )AFIC([ ایڈلٹ فیملی انٹیک سنٹر
  400-430 East 29th St., Manhattan

سب وے: 6 سے 28th اسٹریٹ تک

خاندان جن کے ساتھ 21 
سال سے کم عمر کے 
بچے ہوں اور حاملہ 

خواتین

پریونشن اسسٹنس اینڈ ٹیمپریری ہاؤسنگ آفس
 Prevention Assistance and Temporary Housing[: 

:]Office )PATH(
  151 East 151st St., Bronx

سب وے: 2, 4 یا 5 سے 149th اسٹریٹ – گرانڈ کنکورس تک۔


