ਹੈਲਪਫੂਲ ਰਿਸੋਿਰਸਸ
ਵੱ ਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿੰ ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਰਹੀ ਹੈ । ਕਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਕ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਗਤਾ ਕਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ

ਥਾਵਾ
ਗਰਿਿੱ ਡਲੇ ਫੇਅਿ ਗਿਾਉਂਡ

ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਿਹੋ

199 ਈ ਹੇਜਲ ਕਵਖੇ ਸਕਥਤ
ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵੱ ਚ ਹੋਟਲ ਵਾਉਚਰ, ਪਾਣੀ, ਮਾਸਕ,
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਆਕਦ ਸਾਮਲ ਹਨ

ਸਾਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ

ਹੋਪ ਸੈਂਟਿ

ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਰਿਆਪਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚੋ

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਕਜਆ

ਅਤੇ

ਜੋ ਕਕ ਬੇਕਸਕ ਲੋ ੜ੍ ਨੂਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ

ਪੇਿੈਂਟ ਸਪੋਿਟ ਲਾਈਨ

ਰਿਊਟ ਕਾਉਂਟੀ ਫਾਇਿ ਸਹਾਇਤਾ

530.872.6400*1231

530.552.3700
ਅਮਿੀਕਨ ਿੈਡ ਕਿਾਸ

ਇਮੋਸਨਲ ਸਪੋਰਟ

1.844.236.0153

ਸਿੰ ਪਰਕ
ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਦਾ ਸਕਹਰ -

ਬੀ ਸੀ ਓ ਈ ਟਰਾਮਾ ਫਾਇਰ ਕਰਕਵਰੀ ਟੀਮ

https://buttecountyrecovers.org
ਨੇਸਨਜ ਫਾਈਨਸਟ - ਵੀ ਏ ਹਾਉਕਸਿੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ

530.487.4418

1.530.262.4206

ਕਬਊਟ ਕਾਉਂਟੀ ਕਵਵਹਾਰਕ ਕਸਹਤ

ਸੈਲਵੇਸਨ ਆਰਮੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ

1.800.334.6622

1.530.776.1009
ਟਾਈਨ ਪਾਈਨ ਫਾਉਂਡੇਸਨ- ਸਪਲਾਈ ਵਿੰ ਡ

ਕਡਜਾਸਟਰ ਕਡਸਟਰੇਸ ਲਾਈਨ

Tinypinefoundation@gmail.com

1.800. 895.5990

ਕਬਊਟ ਕਾਉਂਟੀ 211- ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ
ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ
ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ

ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ
https://www.ready.gov/kids
https://www.ready.gov/kids/prepareyour-family
http://www.nasponline.org/resources/cri
sis_safety/index.aspx#natural
https://www.nctsn.org/what-is-childtrauma/trauma-types/disasters/wildfireresources#tabset-tab-5

- ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਸਨੈਪ ਸਾਟ ਲਓ

- ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਕਹਨੋ
- ਹਾਈਡਰੇਟ
- ਸੇਫ ਪਨਾਹ ਲੱਭੋ
- ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਥਤੀ ਨੂਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਂ
ਕਬਊਟ ਕਾਉਂਟੀ ਆਕਫਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕਸ
ੇ ਨ ਅਤੇ ਵੱ ਡਾ ਸਮੂਹ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਅਜੌਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਭਾਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਨਰਿੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ । ਇਕ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਖਆਲ ਰੱ ਖੋ । ਸੇਫ ਰਹੋ.

