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   کا نئی انتظامی تعیناتیوں کا اعالن HOCHULگورنر 
  
  

 نے آج نئی انتظامی تعیناتیوں کا اعالن کیا ہے۔  HOCHULگورنر 
  

"جبکہ ہم اپنی ریاست کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ ناگزیر ہے کہ ہمارے پاس نیویارک کے   نے کہا، Hochulگورنر 
لوگوں کے لیے حقیقی تبدیلی النے میں مدد کرنے کے لیے بہترین اور ذہین ترین ٹیم موجود ہو۔" "یہ ممتاز افراد عوامی  

رک کے مکینوں کی زندگیوں میں بامعنی خدمت میں ایک ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ کے حامل ہیں اور ان کے پاس نیویا
اثر ڈالنے کی مہارت اور استقامت ہے، اور میں ان کے ساتھ مل کر ریاست کے سب سے اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے  

 لیے آگے بڑھنے کی منتظر ہوں۔" 
  

Stacy Lynch  مقرر کیا گیا ہے۔  گورنر کی چیف آف سٹافکوStacy  ٹ گورنر  تقریباً ایک سال تک پہلے لیفٹینن
کے چیف آف اسٹاف کے طور پر اور حال ہی میں گورنر کے سینئر مشیر کے طور پر، ایگزیکٹو چیمبر میں خدمات 

نیویارک شہر کے میئر کے دفتر میں بین الحکومتی امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر   Stacyانجام دے چکی ہیں۔ اس سے قبل، 
ں، انہوں نے شہر کے اداروں اور اہم عالقائی اور حکومتی کے طور پر خدمات انجام دیتی تھیں۔ اس کاِر منصبی می

کے  Chirlane McCrayعہدے داروں کے درمیان تعلقات اور باہمی میل جول کا انتظام کیا جبکہ سابق خاتون اول 
کے دفتر میں خدمات انجام دینے پر،  de Blasioلیے عوامی امور کی سربراہی بھی کی۔ تقریباً ایک دہائی تک میئر 

Stacy ( نے کئی انواع کے منصوبوں پر کام کیا، جن میں پی پی ای کی تقسیم، بہنیں اور بھائی کامیابیSisters 
and Brothers Thrive ،پروگرام کے لیے عملی ڈھانچہ تیار کرنا )Malcolm X   اورBetty Shabazz  میموریل

نا اور اس کے عالوہ اور بہت کچھ شامل ہیں۔ اپنے اینڈ ایجوکیشنل سینٹر کو کھال رکھنے کے لیے وسائل کی نشاندہی کر
( کی بنیاد رکھی اور اس کی  Daughters of the Movementنے تحریک کی بیٹیاں ) Stacyفارغ وقت میں 

سربراہی بھی کی، جو ان خواتین کا بہناپا ہے جو انصاف اور مساوات کی جدوجہد کے لیے اپنی خدمت اور عزم کی  
ڈاکٹر اور  Jurisیونیورسٹی سے اپنی  Quinnipiacکے لیے اکٹھے ہوئی ہیں۔ سٹیسی نے وراثت کو جاری رکھنے  

Hampton   یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 
  

Minelly De Coo  مقرر کیا گیا ہے۔ اس کاِر منصبی میں، وہ مختلف وفاقی دو   بنیادی ڈھانچے کی ڈپٹی ڈائریکٹرکو
-Federal Bipartisan Infrastructure Lawکے قانون سے چلنے والے پروگراموں ) طرفہ بنیادی ڈھانچے

funded کے ریاست گیر رابطے اور نفاذ کی رہنمائی کرتی ہیں، نیز ترجیحی تعمیراتی منصوبوں پر تزویراتی مدد )
میں کیپٹل   نے نیویارک شہر کے میئر کے دفتر Minellyفراہم کرتی ہیں۔ ریاست میں شامل ہونے سے پہلے، 

پروجیکٹس کی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے شہر کے لیے پیچیدہ، کثیر حصہ دار منصوبوں 
کی فراہمی کا انتظام کیا۔ انہوں نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز انجینئرنگ کی مشاورت میں کیا جس میں سفر، پُل 

ٹنڈن اسکول آف انجینئرنگ سے   NYUنے  Minellyک وسیع حد میں کام کیا۔ اور سہولت کے ترقیاتی منصوبوں کی ای
یونیورسٹی سے انتظاِم استحکام پذیری میں ماسٹر آف سائنس  Columbiaسول انجینئرنگ میں بیچلر آف سائنس اور 

 کی ڈگری حاصل کی۔  
  

Sita Fey  مقرر کیا گیا ہے۔  ڈپٹی سکریٹری برائے تقرریاں و انسانی وسائلکوSita   حال ہی میں ڈپٹی تقرری
 Executiveسکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ وہ ایگزیکٹو چیمبر میں انتظامی عبوری ٹیم )



Transition Team ،کی مشیِر اعلٰی کے طور پر شامل ہوئیں۔ اس سے قبل )Sita   محکمٔہ زراعت و منڈیاں
(Department of Agriculture and Markets میں پالیسی کی ڈائریکٹر تھیں۔ وہ ایمپائر اسٹیٹ فیلو پروگرام )
(Empire State Fellows Program  کے ذریعے ریاستی حکومت میں داخل ہوئیں اور اس وقت کی لیفٹیننٹ )

ایک   Sitaکی مشیِر اعلٰی کے طور پر خدمات انجام دیتیں رہیں۔ ریاستی مالزمت سے قبل،  Kathy Hochulگورنر 
سکول میں سکول کی الئبریری میڈیا  Cooperstown Centralمعلمہ اور ثقافتی تبدیلی کی ایجنٹ تھیں جو 

سٹی سکول ڈسٹرکٹ میں ایلیمنٹری استاد اور بعد از سکول   Oneontaاسپیشلسٹ کے عہدے پر فائز تھیں، اور 
اپنے عالقے میں سرگرم رہتی ہیں اور  Sitaکی ایک قابِل فخر مکین،  Oneontaپروگرام میں تعلیم دان تھیں۔ 

Otsego  کے لیےPast Board President of Opportunities  کے طور پر خدمات انجام دیتی ہیں۔ انہوں نے
SUNY Oneonta  ،سے بچپن کی تعلیم میں بیچلر آف سائنسThe University at Albany  سے انفارمیشن

سے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں ایڈوانسڈ سٹڈی کا سرٹیفکیٹ   SUNY Cortlandسائنس میں ماسٹر آف سائنس،  
 میں انسانی وسائل بھی پڑھا ہوا ہے۔   Albany Lawحاصل کیے ہیں، اور انہوں نے 

  
Nicole Migliore  مقرر کیا گیا ہے۔ اس کاِر منصبی میں،   ڈائریکٹر آف سٹیٹ آپریشنز کا چیف آف سٹافکو

Nicole  سے زائد ریاستی اداروں اور حکام کے انتظام میں ڈائریکٹر آف  70ٹیموں اور  12پالیسی پورٹ فولیو کی
نیویارک شہر کے میئر کی مہم میں  Nicoleسٹیٹ آپریشنز کی مدد کریں گی۔ ایگزیکٹو چیمبر میں شمولیت سے پہلے، 

ن الحکومتی مشیر اور ڈپٹی کمپین مینیجر تھیں اور اس سے قبل نیویارک شہر کے میئر کے دفتر میں پالیسی اور بی
ریاسِت نیویارک کے رکِن اسمبلی کے دفتر میں چیف آف سٹاف کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ نکول کالج سے فارغ  

یونیورسٹی سے پائیدار ترقی میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل   Columbiaالتحصیل پہلی نسل میں سے ہیں اور 
 بڑھی ہیں۔  کر چکی ہیں۔ وہ سٹیٹن آئی لینڈ میں ہی پلی

  
Edgar Santana  کوDeputy Secretary to the Governor  مقرر کیا گیا ہے۔ ماضی میںEdgar  

 Director of Downstate Regionalایگزیکٹو چیمبر میں اندروِن ریاست کے عالقائی امور کے ڈائریکٹر )
Affairs شامل ہونے سے پہلے، وہ محنت کشوں کے  ( کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایگزیکٹو چیمبر میں

( کے لیے ڈائریکٹر برائے  Laborers Eastern Region Organizing Fundمشرقی عالقے کے انتظامی فنڈ )
  Edgarسیاسی و سرکاری امور کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے آغاز میں، 

میں صدر کے لیے ہلیری کلنٹن کے لیے   2008ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ریاسِت نیویارک ڈیموکریٹک کمیٹی کے 
مختلف   Edgarشمال مشرقی پولیٹیکل ڈائریکٹر تھے۔ ریاست نیویارک میں ان کاِر منصبی کی ادائیگی سے پہلے، 

ری  بورڈ آف ایجوکیشن کے ٹرسٹی اور ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کی مردم شما Yonkersبورڈز کے رکن رہ چکے ہیں، 
مکمل گنتی کمیٹی کے شریک صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں   2020

یونیورسٹی کے  Wilmingtonیونیورسٹی سے ایم بی اے کیا۔ انہوں نے  Fordhamبیچلر کی ڈگری حاصل کی اور 
 جمنٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔  ولسن گریجویٹ سینٹر سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر آف سائنس مین

  
Todd Westhuis  مقرر کیا گیا ہے۔  ڈپٹی ڈائریکٹر آف سٹیٹ آپریشنزکوTodd  عوامی شعبے میں کئی قائدانہ

 New York Stateریاست نیویارک کے محکمٔہ نقل و حمل ) Toddعہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں، 
Department of Transportation چیف آف سٹاف تھے۔ اس کاِر منصبی پر رہتے ہوئے، ( میںTodd   نے

افراد پر مشتمل عملے والے ایک ادارے کو منظم کرنے میں مدد کی جو آپریشنز کی مدد کے لیے نگرانی اور  8,200
کے سب سے  NYSDOTکے ریجنل ڈائریکٹر کے طور پر، انہوں نے  Hudson Valleyرہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 

 ,Westchester, Rockland, Orangeے قائد اور منتظم کے طور پر خدمات انجام دیں، اور وہ  بڑے عالقے ک
Putnam, Dutchess, Columbia, and Ulster Counties  میںNYSDOT  پروگراموں کی نگرانی اور

وج میں  امریکی ف  Toddانتظام کے ذمہ دار تھے۔ ریاست بھر میں اپنے کار ہائے منصبی کی ادائیگی کے عالوہ، 
کیولری آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ شعبے کے لحاظ سے وہ ایک انجینئر ہیں، جنہوں نے 

Rensselaer Polytechnic Institute  سے سول انجینئرنگ میں بیچلر آف سائنس کیا ہوا ہے۔ 
  

  
  ### 
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