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 $ ملین کی حمایتی ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ کی تکمیل کرنے کا اعالن  3.5کا نیاگرا کاؤنٹی میں  HOCHULگورنر 
  

  8سستے اپارٹمنٹس، بشمول گھریلو تشدد سے بچ جانے والوں کے لیے حمایتی خدمات کے ساتھ  12خصوصاً 
 یونٹس  

  
 کی بڑے پیمانے مرمت کی   YWCAمنصوبے نے شمالی ٹوناوانڈا میں نیاگرا فرنٹیئر بلڈنگ کے سابق 

  
  

$ ملین کے حمایتی ہاؤسنگ  3.5نے آج نیاگرا کاؤنٹی میں شمالی ٹوناوانڈا کے ڈاؤن ٹاؤن میں  Kathy Hochulگورنر 
ٹریمونٹ سٹریٹ   49منصوبے کی تکمیل کا اعالن کیا۔ بے گھر ہاؤسنگ اینڈ اسسٹنس پروگرام کے ذریعے تعاون یافتہ، 

ائے، جن میں سائٹ پر حمایتی خدمات  یونٹ بن 12میں ڈھانچے کے موافقت پذیر دوبارہ استعمال نے سستی رہائش کے 
کے ساتھ آٹھ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس شامل ہیں تاکہ ان خواتین کی مدد کی جاسکے جو بے گھر ہونے کا تجربہ کر چکی ہیں  

 اور گھریلو تشدد سے بچ گئی ہیں۔ 
  

ہ راست نتیجے کے  "اکثر، گھریلو تشدد سے بچ جانے والے افراد کو بدسلوکی کرنے والے ساتھی کو چھوڑنے کے برا
"یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بچ جانے   نے کہا۔ Hochulگورنر  "،طور پر رہائشی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے

والوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کریں گے، جہاں وہ بحالی اور استحکام کے راستے پر شروع کرنے کے لیے  
 درکار مدد اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔" 

  
ڈاؤن ٹاؤن کے عالقے سے پیدل  ٹریمونٹ سٹریٹ، شمالی ٹوناوانڈا کے 49تھیٹر کے اس پار واقع،  Rivieraتاریخی 

فاصلے کے اندر ہے۔ اس منصوبے نے ایک صدی سے زیادہ پرانے ڈھانچے کی کافی حد تک مرمت کی، ایک سابق  
جمنازیم کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹس میں تبدیل کیا اور ایک گراؤنڈ فلور کیفے کا اضافہ کیا، جو رہائشیوں کو سائٹ پر افرادی  

 کے مواقع فراہم کرے گا۔    قوت کی تربیت اور روزگار
  

$ ملین موصول ہوئے، جس کا انتظام ریاستی دفتر  1.4اس منصوبے کو بے گھر رہائش اور امدادی پروگرام سے 
ایمپائر اسٹیٹ سپورٹیو ہاؤسنگ   OTDAبرائے عارضی اور معذوری امداد کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ، 

 آپریٹنگ فنڈنگ فراہم کرے گا۔   انیشیٹو کے ذریعے حمایتی خدمات کے لیے
  

نیو یارک اسٹیٹ ہومز اینڈ کمیونٹی رینیوول نے کم آمدنی والے ہاؤسنگ ٹرسٹ فنڈ پروگرام اور دیہی اور شہری  
$ ملین کی فنڈنگ فراہم کی، جس کی وجہ سے ہوم لیس ہاؤسنگ اسسٹنس 1.7کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ کے ذریعے 

یاہو فاؤنڈیشن اور ڈویلپر ایکویٹی سے فنڈز کا فائدہ اٹھایا۔ ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ نے پروگرام، نیو یارک مین سٹریٹ، 
$ اور ویریزون میڈیا کمیونٹی بینیفٹ فنڈ 300,000بھی اسمارٹ گروتھ کمیونٹی فنڈ کے ذریعے اس منصوبے کے لیے 

 $ فراہم کیے۔  33,000کے ذریعے نیاگرا کاؤنٹی کے لیے 
  

کے ریاستی منصوبے کی   Hochulمزید سستا، مساوی، مستحکم اور سبز بنانے کے لیے گورنر یہ منصوبہ رہائش کو 
$ بلین کا نیا پانچ  25نے کامیابی کے ساتھ  Hochulکے نافذ کردہ ریاستی بجٹ میں، گورنر  2023تکمیل کرتا ہے۔ 

نا کر یا محفوظ کرکے  سستے گھر ب 100,000سالہ جامع ہاؤسنگ منصوبہ محفوظ کیا جس سے نیو یارک بھر میں 



  50,000کمزور آبادیوں کے لیے حمایتی خدمات کے ساتھ اضافی  10,000ہاؤسنگ سپالئی میں اضافہ ہوگا جس میں 
 گھروں کی الیکٹریفیکیشن بھی شامل ہے۔ 

  
"گھریلو تشدد سے بچ جانے  نے کہا، Daniel W. Tietzریاستی دفتر برائے عارضی اور معذوری معاون کے کمشنر  

لوں کے لیے، ایک محفوظ، مستحکم گھر کا ہونا بحالی کی راہ پر ایک اہم پہال قدم ہے۔ یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بچ  وا
جانے والوں کے لیے وہ استحکام فراہم کریں گے، جبکہ انھیں وہ حمایتی خدمات بھی فراہم کریں گے جن کی انہیں نئے 

رے بہت سے منصوبوں کی طرح جنہیں ہوم لیس  سرے سے آغاز کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ، دوس
ہاؤسنگ اینڈ اسسٹنس پروگرام کے ذریعے تعاون کیا گیا ہے، تمام نیو یارک کے باشندوں کو محفوظ، سستی رہائش تک  

کی غیر متزلزل عزم کو مزید ظاہر کرتا ہے، جس میں   Hochulرسائی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے گورنر 
 سے زیادہ کمزور بھی شامل ہیں۔"   ہم میں سے کچھ سب

  
"کم خرچ رہائش کے حوالے سے ہر   نے کہا، RuthAnne Visnauskasہومز اینڈ کمیونٹی رینیوئل کمشنر 

$ ملین کی یہ سرمایہ کاری شمالی  3.5اپارٹمنٹس پر  12پیشرفت، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، فرق پیدا کرتی ہے۔ 
ہو گی اور مسائل کا شکار رہائشیوں کو ان کی بحالی اور آگے بڑھنے کے لیے ٹوناوانڈا کے ڈاؤن ٹاؤن کے لیے مفید 

درکار معاونت، استحکام اور وسائل فراہم کرے گی۔ ہم اس کاوش میں اپنے شراکت داروں اور نیاگرا فرنٹیئر کے  
YWCA کاربند   کے شکر گزار ہیں کہ وہ خاندانوں کی معاونت کرنے اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنے کے مشن پر

 ہیں۔" 
  

کی اس سابقہ سہولت گاہ کو  YWCA" نے کہا، Hope Knightاور کمشنر  CEOایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر 
خواتین کے لیے ایک محفوظ اور خیر مقدم کرنے واال گھر میں تبدیل کر دیا جانا ان کو ایک مستحکم اور پذیرانہ  

کا ضرورت کے مطابق استعمال معاشی   YWCAماحول اور قابل قدر خدمات تک رسائی فراہم کرے گا۔ مزید برآں، 
مستحکم منصوبہ اور حکومتی، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کے مابین  ترقی کا ایک الزمی جزو ہے جو ایک 

 نے اس الزمی منصوبے میں اپنا کردار ادا کیا۔"  ESDشراکت داریاں درکار کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ 
  

محفوظ اور کم  " نے کہا،  Kelli Nicholas-Owensآفس فار دی پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس کی ڈائریکٹر 
ش کے بغیر، گھریلو تشدد کا شکار کئی متاثرین کو یہ ناممکن قسم کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ یا تو اپنے  خرچ رہائ

استحصال کرنے والے ساتھی کے ساتھ ہی رہیں یا بے گھری کا سامنا کریں۔ جبکہ نیو یارک اسٹیٹ نظاموں کو متاثرین 
ریعے نمٹنے واال بنا رہی ہے، ہم خدمات کا ڈھانچہ  پر مرکوز، ذہنی صدمے کے متعلق آگاہ اور ثقافتی عوامل کے ذ 

دوبارہ تشکیل دے رہے ہیں اور کئی قسم کے استحصال سے متاثر ہونے والے خاندانوں کو استحکام دینے کے لیے 
نیاگرا فرنٹیئر کے ساتھ اس شراکت داری   YWCAمستقل رہائش کے حل فراہم کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میں 

جن خواتین اور خاندانوں کو خدمات دیتا   YWCAوش ہوں۔ میں ذاتی تجربے سے جانتے ہوں کہ کے حوالے سے پرج
قیادت یہ یقینی بنانے کے لیے ڈٹی ہوئی ہے کہ صنفی   Hochulہے، یہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ گورنر 

 تشدد کے متاثرین کو اپنے لیے درکار مستحکم معاونت تک رسائی حاصل ہو۔" 
  

YWCA  آف نیاگرا فرنٹیئر کیCEO Kathleen Granchelli ،نے کہا "YWCA   کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور
عملہ اس منصوبے کو مکمل کرنے پر بہت پرجوش ہیں اور ہماری کمیونٹی کی خواتین کی ضروریات پورا کرنے کے  

 لیے آمادہ ہیں۔" 
  

قدم کرتی جگہ ہونا جس کو آپ گھر کہ سکیں ہر فرد  "ایک محفوظ اور خیر م نے کہا،  Robert Orttاسٹیٹ سینیٹر 
کی زندگی کا الزمی جزو ہے، لیکن، بہت زیادہ لوگوں کو گھریلو تشدد کے باعث خطرناک اور مخالفانہ ماحولوں کا 

سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے، نیو یارک اسٹیٹ آگے بڑھ کر گھریلو تشدد کے متاثرین کو ایک ایسی جگہ  
م کر رہی ہے جہاں وہ محفوظ اور باحفاظت محسوس کر سکیں۔ نہ صرف ان متاثرین کے پاس اب ایک ایسی جگہ  فراہ

ہو گی جس کو وہ 'گھر' کہہ سکیں بلکہ ان کو ان الزمی وسائل تک بھی رسائی ہو گی جو ان کو ان کئی مشکالت سے 
 نکلنے میں مدد دیں گے جن کو انہوں نے سامنا کیا ہے۔" 

  



کے دفتر  Hochulایک نئی سہولت گاہ ہے جو گورنر  YWCA"نے کہا،   Austin Tylecشمالی ٹوناوانڈا کے میئر 
کی معاونت کے بغیر ممکن نہ ہوتی۔ اس مالی معاونت کے ذریعے، ہماری کمیونٹی بے گھری اور گھریلو تشدد کا شکار 

 ل ہے۔"  خواتین اور ان کے بچوں کے لیے ایک سائبان فراہم کرنے کے قاب
  

"یہ منصوبہ کئی جہتوں سے ایک زبردست کامیابی  نے کہا، Rebecca Wydyshنیاگرا کاؤنٹی لیجسلیچر کی چئیر 
ہے، جو کہ گھریلو تشدد کے متاثرین کے لیے شدت سے درکار کم خرچ رہائش فراہم کرتے ہوئے صدی پرانی اس  

اگرا فرنٹیئر اور حکومت میں ان کے شراکت داروں آف نی YWCAعمارت کو بھی ایک نیا مصرف فراہم کرے گا۔ میں 
 کو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی بصیرت اور سخت محنت پر سراہتی ہوں۔"  
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