
 
 KATHY HOCHUL گورنر  2022/ 14/07 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

کی جانب سے بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے لڑنے، ان واقعات کے متاثرین اور بچ   HOCHULگورنر 
$ ملین کا 13.6جانے والوں کی امداد، اور عوامی صحت کے بحران پر ریاستی رِدعمل کو تقویت دینے کے لیے 

  اعالن
  

پُرتشدد واقعات کی روک تھام اور   150تقریباً $ ملین سے بندوق کے استعمال کے 9.1ریاستی بجٹ میں رکھے گئے 
  مداخلت کے عملے کی معاونت کے لیے گزشتہ برس کے ہنگامی اضافے میں توسیع

  
بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے متاثرہ افراد اور خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سماجی  

$ ملین کی فنڈنگ کوئینز  2( میں  Community Violence Intervention Actفساد میں مداخلت کے ایکٹ )
 کے ایک بالمنافع کام کرنے والے ادارے کو دی گئی  

  
اعداد و شمار کے تجزیئے، بین المحکمہ تعاون، اور عوامی آگاہی کو فنڈ دینے کے لیے ریاستی محکمۂ صحت کے 

  $ ملین2.5 اندر بندوق کے استعمال سے پُرتشدد کی روک تھام کے دفتر کے لیے
  

بندوق کے استعمال سے پُرتشدد واقعات سے نمٹنے کے لیے ریاست کی بھرپور کوششیں سال بہ سال گولی مارنے  
  دستیاب ہیں۔ یہاںکے واقعات میں خاطر خواہ کمی کا باعث بنی ہیں، اعداد و شمار 

  
  

نے آج بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے لڑنے، ان واقعات کے متاثرین اور زندہ  Kathy Hochulگورنر 
کے اوائل سے جن عالقوں میں   2020بچ جانے والوں اور ان کے خاندانوں اور عالقوں کی مدد کے لیے، اور سنہ 

صحِت عامہ کے جاری بحران   فائرنگ اور آتشیں اسلحے سے منسلک جرائم میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وہاں
$ ملین ریاست کو 9.1$ ملین کا اعالن کیا۔ مجموعی طور پر 13.6پر ریاست کے رِدعمل کو تقویت دینے کے لیے 

زیادہ بالمنافع کام کرنے والی تنظیموں اور ہسپتالوں کی کفالت جاری رکھنے کے قابل بنائیں گے، تاکہ وہ سنہ  سے  30
$ ملین  2کے پُرتشدد واقعات میں مداخلت کرنے والے عملے کو تعینات کر سکیں؛  تک بندوق کے استعمال 2023

$ ملین  2.5کوئینز میں پُرتشدد واقعات کے متاثرین، خاندانوں اور عالقوں کی ضروریات کو پورا کریں گے؛ اور 
 Office of Gun Violenceریاست کے بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی روک تھام کے دفتر )

Prevention کے عوامی آگاہی اور اعداد و شمار کے تجزیئے کے کام کو سرمایہ فراہم کریں گے۔ ) 
  

"یہ اہم فنڈنگ گلیوں بازاروں میں عوامی رابطہ کرنے والے اہلکاروں اور سماجی کارکنوں  نے کہا، Hochulگورنر 
ع کرتے ہیں جو بندوق کے استعمال کے  کی کوششوں کو فروغ دے گی کیونکہ وہ ایسے مصدقہ پروگراموں کو وسی

پُرتشدد واقعات میں دخل دیتے ہیں اور ان کو کم کرتے ہیں اور اُن متاثرین، خاندانوں، عزیزوں اور محلوں کو خدمات  
اور معاونت فراہم کرتے ہیں جو ابھی تک گولی مارے جانے کے صدمے سے صحتیاب ہو رہے ہیں۔" "میں نے یہ  

میں یہ دوبارہ کہوں گی: بہت ہو گیا۔ ہم صحِت عامہ کے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے جو  پہلے بھی کہا تھا اور 
کچھ بھی حاصل کر چکے ہیں اسے یکجا کرنے اور وقف کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے عالقے نیویارک کے تمام  

  شہریوں کے لیے محفوظ ہو سکیں۔" 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WCtX2BTGhAvYAzrKAMW0jYF1z8uI14eW39icbSSG6v8%3D&reserved=0


اور میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف بندوقیں سڑکوں سے دور  Hochul"گورنر  نے کہا، Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 
رکھنے کے عالوہ اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مداخلت اور عوامی بیداری پر بھی الزماً توجہ 

دینی چاہیے، اور خاندانوں کو صحِت عامہ کے اس جاری بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد حاصل کرنی چاہیے جو 
ہماری ریاست بھر میں عالقوں کو متاثر کر رہا ہے۔ چونکہ نیویارک بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کے خالف 

ہماری لڑائی میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے لیے الزمی ہے کہ بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کے  
  ھی قوم کی قیادت کریں۔" متاثرین اور ان میں بچ جانے والوں کی کفالت کرنے میں ب

  
( کے دورے CAMBA, Brownsville In, Violence Outنے فنڈنگ کا اعالن بروکلین میں ) Hochulگورنر 

 ,Division of Criminal Justice Servicesکے دوران کیا۔ ریاست کی فوجداری انصاف کی خدمات کی ڈویژن )
DCJS نے والی تنظیموں اور ہسپتالوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ رابطہ  $ ملین بالمنافع کام کر9.1( کے انتظام کردہ

کارکنوں، تشدد میں مداخلت کرنے والوں اور سماجی کارکنوں کو بھرتی کریں اور اپنے ساتھ چالئے رکھیں جو ثالثی،  
کریں گے،   رہنمائی اور سماجی مشغولیت کے ذریعے بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کو کم کرنے کے لیے کام

اور تشدد کے متاثرین اور ان کے اہِل خانہ کی جانب سے سہے گئے صدمے کا ازالہ کریں گے۔ یہ فنڈنگ گورنر کے 
تین حصوں پر مشتمل ایجنڈے کا کلیدی جزو ہے جس میں پورے نیویارک میں بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات 

رِدعمل میں سرمایہ کاری کو تین گنا بڑھانا؛ بندوق والے جرائم کو روکنے اور اسے کم کرنے کے لیے عالقے پر مبنی 
نی بندوقوں غیر قانوکو حل کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صالحیتوں میں سرمایہ کاری کرنا؛ اور 

  ۔بنانا شامل ہے پر بین ریاستی ٹاسک فورس
  

کی طرف سے جنوری میں بنائی گئی، غیر قانونی بندوقوں پر بین الریاستی اور اندروِن ریاست ٹاسک   Hochulگورنر 
قبضے   اس بہتر تعاون نے بندوقیں فورس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بہتر شراکت داری قائم کی ہے۔

کے   2022میں لینے میں خاطر خواہ اضافہ اور گولی مارنے کے واقعات میں قابِل فہم کمی میں حصہ ڈاال ہے۔ سنہ 
  12پہلے چھ ماہ کے دوران، نیویارک شہر میں فائرنگ کے واقعات میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 

نے جمعرات کو اعالن کیا تھا، میں گولی  Hochulورنر فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی عرصے میں، بروکلین، جہاں گ 
 فیصد کمی آئی ہے۔  20مارنے کے واقعات میں تقریباً  

  
کے ذریعے، پُرتشدد واقعہ    DCJSیہ بہتر کوششیں نیویارک شہر سے باہر بھی ترقی میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ ریاست، 

( پہل کاری چالتی ہے، جو قانون نافذ  Gun Involved Violence Elimination, GIVEجس میں بندوق ملوث ہو )
کرنے والے مقامی اداروں کو اہلکاروں، آالت، تربیت، اور تکنیکی مدد کے لیے ریاستی فنڈنگ فراہم کرتی ہے۔ 

GIVE 17  محکموں کی معاونت کرتا ہے جو نیویارک شہر سے باہر ریاست نیویارک میں بندوق   20کاؤنٹیوں میں
دائرہ ہائے   20کے  GIVEجنوری اور جون کے درمیان،  فیصد حصہ ہیں۔ 80د واقعات کا کے استعمال کے پُرتشد

اختیار میں گولی مارنے کے واقعات آٹھ فیصد کم ہیں، اور گولی مارنے کے متاثرین نو فیصد کم ہیں۔ مزید جامع اعداد و  
 کلک کریں۔   یہاںشمار پر نظر ڈالنے کے لیے، 

  
پہلے چھ ماہ کے دوران، ریاستی کے  2022بندوق قبضے میں لینے کے واقعات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سنہ 

بندوقیں ضبط کی ہیں جو کہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں دو گنا زیادہ ہیں۔ بندوق کے   694پولیس نے 
( نے NYPDاستعمال کے پُرتشدد واقعات کے خاتمے کے لیے اپنی مسلسل کوششوں میں، نیویارک محکمٔہ پولیس )

ایک ایسے وقت میں جب بندوق برداروں   -سے زیادہ آتشیں اسلحہ ضبط کیا ہے  3,700میں سال بہ تاریخ   2022سنہ 
 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں۔  27کی گرفتاریاں 

  

"پچھلے موسِم خزاں سے، جب   نے کہا، Rossana Rosadoفوجداری انصاف کی خدمات کی ڈویژن کی کمشنر 
کا اعالن کیا تھا، کو کم کرنے کے لیے ہنگامی فنڈنگ  نے بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات Hochulگورنر 

ریاست بھر میں ہماری سڑکوں پر رابطے اور بندوق والے فساد میں خلل ڈالنے کی ٹیموں نے بندوق کے استعمال کے  
 پُرتشدد واقعات کو کم کرنے میں حقیقی نتائج پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ پھر بھی، ابھی مزید کرنے کی ضرورت ہے۔

کی بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی روک تھام کے اقدامات کی مالی اعانت کا مسلسل عزم   Hochulگورنر 
جیسا کہ  -ہمیں ان کوششوں کو وسیع کرنے، بڑھانے اور ان میں بہتر طریقے سے تعاون کرنے کے قابل بنائے گا 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-successful-start-interstate-task-force-illegal-guns&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AGN7oJfZPpi1R6kBOj118oyH75j8YKDJJKJ%2F%2F5YMqNU%3D&reserved=0
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عمولی، بہادری واال اور ناگزیر کام جاری رکھے ہوئے  ریاست بھر میں ہمارے شراکت دار میداِن عمل میں اپنا غیر م
  اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کے لیے کہ نیویارک کے تمام مکین امن اور سالمتی سے رہیں۔"  -ہیں 

  

( کے ریاستی دفتر برائے Community Capacity Developmentکوئینز میں عالقے کی صالحیت میں اضافے )
$ ملین عالقے میں فساد میں مداخلت کے 2( کے زیِر انتظام Office of Victim Services, OVSمتاثرین )خدماِت 
( کے ذریعے ریاست  Community Violence Intervention Act, CVIA) Community Violenceایکٹ 

کے متاثرین کے   ہر سال ریاست کی جرم CVIA$ ملین تک لے آتے ہیں۔ 8.3کی کل فنڈنگ کو دو سالوں کے لیے 
( کی وفاقی فنڈنگ کا ایک حصہ ایسے پروگراموں کے لیے مختص کرتا ہے جو  Victims of Crime Actایکٹ )

بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے عالقوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ 
عمل، کیس مینیجروں، رابطہ اہلکاروں، اور سماجی  عالقے کی صالحیت میں اضافہ اس فنڈنگ کو بحران کے ردِ 

کارکنوں؛ قانونی خدمات، ترجمانوں اور دماغی صحت کی مشاورت کے لیے استعمال کرے گا؛ اور دیگر خدمات کے  
عالوہ، متاثرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہنگامی فنڈ ہو گا۔ اس موسم بہار میں، گورنر  

Hochul منافع کام کرنے والی تنظیموں کو دو برسوں کے لیے نے سات بالCVIA  :6.36$فنڈنگ کے پہلے دور  
  کا اعالن کیا۔ ملین

  

"ہم جانتے ہیں کہ بندوق کے استعمال کا  نے کہا، Elizabeth Croninدفتر برائے خدماِت متاثرین کی ڈائریکٹر 
پُرتشدد واقعہ ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جو نشانہ بننے والے افراد سے باہر پھیلتا ہے، جس سے خاندان، دوست اور  
پورے محلے نقصان، تباہی اور صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایسٹ بفیلو میں دیکھا تھا۔ دفتر برائے  

رین میں، ہم بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کے متاثرین اور زندہ بچ جانے والوں کو خدمات، وسائل خدماِت متاث
اور مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے بس میں سب کچھ کرنے کے لیے وقف ہیں۔ ہمیں عالقے میں فساد میں مداخلت کے 

ے بالمنافع کام کرنے والی تنظیموں کی ( کی فنڈنگ کے ذریعCommunity Violence Intervention Actایکٹ )
  کے شکر گزار ہیں۔"  Hochulمعاونت کرنے پر فخر ہے اور ہم اس نازک مسئلے پر مسلسل قیادت کے لیے گورنر 

  

یہ سرمایہ کاری بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے نمٹنے کے لیے ریاست کے صحِت عامہ کے طریقہ کار 
اس کے ماخذ کی نشاندہی کرتے ہوئے، پھیالؤ میں خلل ڈالتے ہوئے اور عالقوں کو شامل  کو مزید آگے بڑھاتی ہے: 

کرکے اور افراد کو خدمات اور مدد سے جوڑ کر اس کا عالج کرتے ہوئے۔ عالوہ ازیں، ریاستی محکمٔہ صحت کے  
ے پُرتشدد واقعات میں اندر بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی روک تھام کے دفتر کو بندوق کے استعمال ک 

کمی کی کوششوں کو بین المحکمہ مربوط کرنے، اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے اور عوامی بیداری کے کام میں مدد 
 $ ملین ملیں گے۔ 2.5کے لیے 

  

"بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات صحت  نے کہا، Mary T. Bassettریاستی محکمٔہ صحت کی کمشنر ڈاکٹر 
سئلہ ہیں اور بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات، ان سے منسلک صحت کے اثرات، اور تکالیف کو کم عامہ کا م

کرنے میں مدد کرنے کا آغاز عالقوں میں سرمایہ کاری کرنے سے ہوتا ہے۔ ریاست نیویارک میں بندوق کے استعمال  
ان قابل اعتماد  کے طور پر، یہ فنڈنگ کے عزم کے ایک جزو  Hochulکے پُرتشدد واقعات کو کم کرنے کے گورنر 

عالقائی تنظیموں کو مزید مضبوط کرے گی جنہوں نے طویل عرصے سے ان احمقانہ سانحات کو ختم کرنے کے لیے  
  کام کیا ہے۔" 

  

، "بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی وباء کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈبے  نے کہا Chuck Schumerسینیٹر 
میں موجود ہر اوزار کو استعمال کرنے اور فنڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول تشدد میں مداخلت کرنے والے  

عمال کرتے ہیں۔  سماجی گروپ، جو تشدد کو کم کرنے اور جان بچانے کے لیے اعداد و شمار سے ثابت شدہ طریقے است
پروگراموں کے  CVIمجھے فخر ہے کہ ہم نے حال ہی میں منظور شدہ دو طرفہ بندوقوں کے تحفظ کے قانون میں 

$ ملین کا تاریخی اضافہ کیا ہے، اور میں اپنے عالقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے زبردست کام کو 250لیے 
عاون کی ایک ایک پائی کی فراہمی کے لیے لڑنا بند نہیں کروں  جاری رکھنے کے لیے ان پروگراموں کے لیے وفاقی ت

 گا۔" 
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"چونکہ ہماری ریاست اور ملک بھر کے عالقوں کو بندوق کے استعمال کے   نے کہا، Kirsten Gillibrandسینیٹر 
اقعات کے  پُرتشدد واقعات کی لعنت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ فنڈنگ بندوق کے استعمال کے پُرتشدد و

متاثرین اور بچ جانے والوں کو انتہائی ضروری مدد فراہم کرے گی اور اس کے ذریعے جرائم کو روکنے میں مدد 
کرے گی۔ میں بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات سے لڑنے اور جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہوں 

  گی۔" 

  

استعمال کے پُرتشدد واقعات نے پُورے ملک میں بہت سے  "اسلحے کے  نے کہا، Jerrold Nadlerنمائندے 
اس پھیلتی ہوئی وبا کو حل کرنا ہماری اخالقی ذمہ داری ہے،  ۔عالقوں، بشمول نیویارک کے عالقوں، کو متاثر کیا ہے

گی۔ میں ہر  بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کے منفی نتائج سے نمٹنے کی جانب ایک اہم قدم ہو اور یہ فنڈنگ 
'( جیسے بل  Protecting Our Kids Actروز کانگریس میں اپنے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے ایکٹ )'

( کے حق میں Bipartisan Safer Communities Actمتعارف کروا کر اور دو فریقی محفوظ تر عالقے ایکٹ )
کو سراہتا ہوں، اور میں بندوق   Hochulورنر ووٹ دے کر لڑتا رہا ہوں۔ میں ریاست نیویارک میں قیادت کرنے پر گ

  کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی وباء سے نمٹنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔" 
  

"ہمارے عالقوں کو بندوق کے استعمال کے   نے کہا، Andrea Stewart-Cousinsسینیٹ کی اکثریتی رہنماء 
محفوظ رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ سینیٹ کی ڈیموکریٹک کانفرنس کی پُرتشدد واقعات کی لعنت سے 

یہ بنیادی ترجیح رہی ہے کہ عالقے کی سطح پر شواہد پر مبنی پروگرامنگ کی حمایت کی جائے تاکہ بندوق کے  
ہنگامی صورت حال   استعمال کے پُرتشدد واقعات کا عالج ہماری ریاست اور ملک کو متاثر کرنے والی صحِت عامہ کی

کے طور پر کیا جا سکے۔ مجھے خوشی ہے کہ گورنر، مقننہ کے ساتھ شراکت داری میں، بندوق کے استعمال کے  
پُرتشدد واقعات کی روک تھام کی کوششوں تک رسائی کو بڑھانے اور متاثرین اور بچ جانے والوں کی صحتیابی میں 

  یے اس اہم فنڈ کو محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔" مدد کے لیے امدادی خدمات کو مضبوط بنانے کے ل

  
 ملین درج ذیل پروگراموں کے لیے دیئے گئے ہیں:  $9.1

  
  نیویارک شہر اور النگ آئی لینڈ پروگرام

  
• Brownsville Think Tank Matters  ،75,000)بروکلین(: ایک عہدہ  $ 

• CAMBA (Brownsville In, Violence Out -  ،تین عہدے :)120,000بروکلین  $ 

• CCI (RISE/,بروکلین Save Our Streets / ،اور  برونکسNeighborhood Safety 
Initiatives/،420,000 ہارلم(: چھ عہدے  $ 

• The Central Family Life Center ،136,800 )سٹیٹن آئی لینڈ(: تین عہدے  $ 

• East Flatbush Village  ،120,000)بروکلین(: دو عہدے  $ 

• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale 
Hospital, Kings County Hospital :)11  ،660,000عہدے  $ 

• Garden of Gethsemane Ministries :)50,000دو عہدے،  )ہارلم  $ 

• Gateway Community Empowerment  ،36,000)بروکلین(: ایک عہدہ  $ 

• Jewish Community Center of Greater Coney Island ،175,695: تین عہدے  $ 

• LIFECamp (Community-based Program/Queens and Jamaica Hospital :)
 $  240,000چھ عہدے، 

• Northwell Hospital (South Shore University Hospital, Cohen Children's 
Medical Center, Staten Island University Hospital ،557,500(: پانچ عہدے  $ 

• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Lincoln،تین عہدے :) 191,382  $ 

• Kings Against Violence Initiative (Kings County Hospital:)   ،تین عہدے
$180,000 

• Southside United   ،92,000)بروکلین(: دو عہدے  $ 



• Street Corner Resources (Community-based Program/Harlem and Harlem 
Hospital  ،300,000(: چھ عہدے  $ 

• Urban Youth Alliance International :)156,975تین عہدے،   )برونکس  $ 

  

 پر مبنی پروگرام  -اور ہسپتال  -عالقہ DCJS SNUGریاست گیر 
  

، تین Albany Medical Center$؛ اور 459,937 آٹھ عہدے، , Trinity Alliance البانی: •
 $  247,573عہدے، 

 $  914,000 عہدے،  Jacobi Medical Center، 10برونکس:  •

 $  855,000 عہدے، Erie County Medical Center، 12 بفیلو: •

 $  48,260, ایک عہدہ: Family and Children's Associationہیمپسٹیڈ:  •

 $  146,416 تین عہدے، ,Family Services of Westchesterمونٹ ورنن:  •

 $  160,200 تین عہدے، ,RECAPنیوبرگ:  •

 $  160,200 تین عہدے، ،Family Servicesپیکپسی:  •

،  Center for Dispute Resolution$؛ اور 427,800 سات عہدے، ,PathStone روچسٹر: •
 $  100,000تین عہدے، 

 SUNY$؛ اور  422,420 ، سات عہدے،Syracuse Community Connections سیرکجز: •
Upstate Medical Center ،282,980، تین عہدے  $ 

 $  42,748، ایک عہدہ، Trinity Allianceٹرائے:  •

 $  101,600 ، دو عہدے،YMCA of Yonkers ینکرز: •

 $  44,570، ایک عہدہ، Economic Opportunity Council of Suffolkویاندانچ:  •

  
DCJS  ِکفالت کی زیر SNUG Street Outreach  پروگرام بھی تنخواہ میں اضافے اور پروگرام کی   12کے

پروگراموں کے  SNUGاپنے  DCJS$ وصول کریں گے۔ 900,000اضافی ضروریات میں معاونت کے لیے تقریباً 
  $ استعمال کر رہا ہے۔254,000نیٹ ورک کو تکنیکی مدد اور انتظامی مدد فراہم کرنے کے لیے 

  

میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور   کے بجٹ 2023مالی سال گورنر اور ریاستی مقننہ کے ذریعے نافذ کردہ 
عالقے پر مبنی تنظیموں دونوں کی بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات کی روک تھام کی کوششوں کو مضبوط  

مندرجہ ذیل DCJS$ ملین شامل ہیں۔ اس فنڈنگ سے مستفید ہوتے ہوئے 227کرنے کے اقدامات کو فنڈ دینے کے لیے 
  کا انتظام چال رہا ہے:

  

اور عالقے پر مبنی بندوق کے استعمال  SNUGکی معاونت کے لیے  پروگراموں SNUGاضافی   •
$ ملین؛ حساس نوجوانوں کی 20.9کے پُرتشدد واقعات کی روک تھام کی پہل کاریوں کے لیے 

بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے پروگرامنگ میں اضافہ کرنا؛ مہارت پر مبنی کام  
ہ کارکنوں کو بھرتی کرنے اور ساتھ  کی تیاری اور کام کی جگہ کی تربیت فراہم کرنا؛ اور رابط

پروگراموں کے اندر سماجی کام کی  SNUGرکھنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنا؛ اور 
$ ملین کی 4( کے ذریعے تقریباً OVSخدمات کو ضم کرنے کے لیے دفتر برائے خدماِت متاثرین ) 

 وفاقی فنڈنگ؛ 

بندوق ملوث فساد کے ریاست نیویارک کی $ ملین جو 18.2قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے  •
میں حصہ لیتے ہیں، جو کہ اس پروگرام میں سب سے بڑی ریاستی سرمایہ  خاتمے کی پہل کاری

کاری ہے، تاکہ گولی مارنے کے واقعات کو کم کرنے اور بندوق کے استعمال کے پُرتشدد واقعات 
عالقوں میں جانیں بچانے کے لیے شواہد  20کاؤنٹیوں میں  17سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی 

 پر مبنی حکمت عملیوں کا نفاذ کیا جا سکے؛ اور 

$ ملین، جو مجرمانہ خفیہ اطالعات جمع 15نیویارک کے دس جرائم کے تجزیہ مراکز کے لیے  •
  -ہوں  بشمول ان جرائم کے اعداد و شمار جو بندوق کے زور پر -کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں 

سے زیادہ ریاستی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان، جو کہ آتشیں اسلحہ   350
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سمیت جرائم کو روکنے، تفتیش کرنے اور جرائم کو حل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعے کے طور 
 پر کام کر رہے ہیں۔ 

  
سی ہے اور اس کی متعدد ذمہ ایک کثیر فعلی فوجداری انصاف کی معاون ایجن فوجداری انصاف کی خدمات کی ڈویژن

داریاں ہیں، بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تربیت دینا؛ ریاست بھر میں جرائم کے اعداد و شمار جمع کرنا  
اور ان کا تجزیہ کرنا؛ مجرمانہ تاریخ کی معلومات اور انگلیوں کے نشانات کی فائلوں کو سنبھالنا؛ ریاست نیویارک کی 

راکت میں ریاست کے ڈی این اے ڈیٹا بینک کی انتظامی نگرانی کرنا؛ پروبیشن اور سماجی اصالحی  پولیس کے ساتھ ش
پروگراموں کی فنڈنگ اور نگرانی کرنا؛ وفاقی اور ریاستی فوجداری انصاف کے فنڈز کا انتظام کرنا؛ ریاست بھر میں 

ی جرائم کے مجرموں کی رجسٹری کا فوجداری انصاف سے متعلق ایجنسیوں کی معاونت کرنا؛ اور ریاست کے جنس
 ۔  پر فالو کریں فیس بکاور  ٹویٹرایجنسی کو  انتظام۔

 
کی کفالت کرتا ہے جو متاثرین اور ان کے  سے زائد متاثرین کے امدادی پروگراموں 200دفتر برائے خدماِت متاثرین 

تے ہیں، جیسے کہ بحران سے متعلق مشاورت، وکالت، ہنگامی پناہ گاہ، دیوانی خاندانوں کو براِہ راست خدمات فراہم کر
قانونی مدد اور نقل مکانی میں مدد۔ محکمہ دیگر امداد کے عالوہ، جرم کے اہلیت کے حامل متاثرین کو طبی اور 

د اور معاوضہ مشاورت کے اخراجات، جنازے اور تدفین کے اخراجات، ضائع شدہ اجرت اور مدد کے لیے مالی امدا
  ۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹویٹرایجنسی کو   بھی فراہم کرتا ہے۔
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