
 
 KATHY HOCHULگورنر   15/7/2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

خوراکوں پر گورنر   32,785ریاست نیویارک اور نیویارک شہر کے لیے منکی پاکس کی ویکسین کی اضافی 
KATHY HOCHUL کا بیان  

  
  

"اس سے قبل آج، میں نے یہ یقینی بنانے کے اپنی جاری کوشش کے جزو کے طور پر وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر  
Ashish Jha  ،کے ساتھ بات کی تھی کہ نیویارک کو منکی پاکس ویکسین کی فراہمی میں اپنا منصفانہ حصہ ملے

  زیادہ ہیں۔خصوصاً ان نیویارک کے ان عالقوں کے لوگوں کے لیے جہاں پھیالؤ کی شرحیں 
  

سے زائد خوراکیں پہلے ہی وصول ہو چکی ہیں، اور مجھے   28,000"ریاست نیویارک اور نیویارک شہر کو آج تک 
خوراکیں موصول ہوں گی تاکہ ہماری سب  32,785ویکسین کی مزید  ہفتے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اب اگلے

و پورا کرنے کی ہماری کوششیں جاری سے زیادہ خطرے کی زد میں آبادیوں کی ضروریات کا جواب دینے اور ان ک
  رہیں۔

  
"جبکہ ملک میں رسد ابھی بھی محدود ہے، ریاست نیویارک اضافی تفویضیں کروانے کے لیے اپنی انتھک وکالت  

جاری رکھے گی، جو منکی پاکس کے کیسز کی غیر متناسب تعداد کے پیِش نظر، نیویارک کی ضروریات کو پورا  
+ برادریوں میں، جو خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ہم اس بات کو LGBTQکرتی ہیں، خصوصاً ہماری 

یقینی بنانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے کہ نیویارک کو منکی پاکس کی ویکسین کا  
اور میری ٹیم مناسب حصہ ملتا رہے۔ ہمارے منکی پاکس کے مجموعی رِدعمل کے ایک جزو کے طور پر، میں 

+ برادریوں میں وسائل LGBTQنیویارک کے مکینوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکن ویکسینز کے حصول، ہماری 
کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے، اور تازہ ترین ٹولز اور معلومات کی تقسیم کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرنے کے  

 لیے پُرعزم ہیں۔  
  

اور دیگر سرکاری حکام   Jhaوں کے حصول میں مدد کرنے پر صدر بائیڈن، ڈاکٹر "میں ویکسین کی اضافی خوراک
کی شکر گزار ہوں، اور میں اپنی حساس ترین برادریوں کے تحفظ اور نیویارک کے مکینوں کو محفوظ رکھنے کے  

 لیے مل کر کام جاری رکھنے کی منتظر ہوں۔" 
  

  
###  

  
  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبریں یہاں دستیاب ہیں 

 press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمبر |  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C100cef8933164f82602108da66bbddea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935254316304513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KbCNrlMUJ6F6lT0d8hObYTwqldxO2gr74wfqMKMmsDg%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

