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 RALPHنے رالف ولسن پارک کنزروینسی، سٹی آف بفلو کا اعالن کیا ہے، اور مستقبل میں  HOCHULگورنر 
WILSON پارک میں کام کے آغاز میں شراکت داری کریں گی  

  
ملین کی مشترکہ سرمایہ کاری تاکہ سابقہ السیلے پارک کو بفلو کے ساحلی کنارے پر اپنی نوع کے واحد،   $110

  عالمی درجے کے پارک میں تبدیل کرنے کے کمیونٹی کے تصور کو حقیقی جامہ پہنایا جائے
  

ساحلی پٹی کی بحالی نو کے لئے کی تعمیر میں بہتر رسائی کے لئے، بال فیلڈ کے ترقیاتی کاموں کے لئے اور  Iفیز 
  پیدل چلنے والوں کے لئے خصوصی پل شامل ہے

  
  

پارک"(، بفلو کے   Ralph Wilson. سینٹینیئل پارک )"Ralph C. Wilson, Jrنے آج  Kathy Hochulگورنر 
پارک  Ralph Wilsonایکڑ پر محیط پارک میں شہر بفلو اور  99ساحلی کنارے پر واقع عالمی درجے کے، 

کنزرونسی کے آغاز کا اعالن کیا ہے۔ سابقہ السیلے پارک کے لئے کمیونٹی کی رہنمائی میں تصوراتی عمل، "امیجن  
ملین کی الگت سے تجدید کا عمل انجام دیتے   110ارک پر $پ Ralph Wilsonالسیلے" کی رہنمائی کی بنیاد پر، 

ہوئے اسے ملک کی سب سے خوبصورت اور مشترکہ سرکاری جگہوں میں سے ایک بنایا جائے گا، جو گردونواح 
کے رہائشیوں اور عالقے کے اور باہر کے سیاحوں کے کام آئے گا۔ پارک کا نام مرحوم کاروباری مہم جو، کارآموز،  

. کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے رکھا گیا ہے جس کے بارے میں  Ralph C. Wilson, Jrدوست  اور انسان
  دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاںکے اواخر میں مکمل ہو جائے گا۔ دیگر تفصیالت  2025امید کی جاتی ہے کہ 

  
کے تاعمر بفلو اور سخاوت کے لئے عزم کی بدولت ان سے  Ralph Wilson"بفلو بلز کے مداحوں کی نسلیں مرحوم 

پارک کا آغاز اس ساحلی کنارے والے پارک کی   Ralph Wilson" نے کہا۔ Kathy Hochulگورنر  واقف رہے،"
کمیونٹی کی ایک پررونق جگہ میں مشترکہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہو گا، جہاں مستقبل کی نسلیں آنے والے کئی سالوں 

تک اکٹھی ہوتے ہوئے لطف اندوز ہوں گی۔ یہ بات ہماری کمیونٹی کے لئے مسلسل مؤثر ثابت ہوتے ہوئے 
Ralph Wilson "کی محبت کو یقینی بنائے گی۔  

  
سے مغربی نیویارک   1932"یہ بفلو کا سب سے بڑا پارک ہے اور نے کہا،  Belangerکنزروینسی بورڈ کے صدر 

کی کمیونٹی کا ایک الزمی جزو رہ چکا ہے، جب یہاں پر بفلو سینٹینیئل تقریبات کی مہمان نوازی کی گئی تھی۔ اس 
پارک کا شمار ملک کے بہترین پارکوں   Ralph Wilsonزندگی میں ایک آدھ بار ہی ہوتا ہے۔ پیمانے کا ترقیاتی کام 

میں ہو گا اور یہ ہمارے گردونواح پر کافی اثر مرتب کرے گا۔ بفلو کے باشندوں کی نسلیں یہاں اکٹھی ہوا کریں گی اور  
ر شرکاء کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے تاکہ  ایسی یادیں قائم کریں گی جو زندگی بھر ساتھ دیں۔ ہمیں کمیونٹی کے اند 

اس پارک کو مغربی نیویارک کے باشندوں اور عالقے کے اندر اور باہر کے سیاحوں کی ایک منزل کے طور پر اس  
  کے بھرپور امکان تک پہنچایا جائے۔"

  
یہ اعالن کرتے  بفلو آئیں اور انہوں نے  Mary Wilsonمیں،   2018"اکتوبر نے کہا،   Byron W. Brownمیئر 

$ ملین کی سرمایہ کاری کرے گی تاکہ سابقہ  50. فاؤنڈیشن Ralph C. Wilson, Jrہوئے ہمارے دلوں کو گرمایا کہ 
السیلے پارک کو ایک عالمی درجے کی ساحلی کنارے والی منزل میں تبدیل کرتے ہوئے میری انتظامیہ کی کوششوں 

کی ایک بہترین قدرتی خوبصورتی بنائے گی۔ آج کا آغاز ایک جامع  کی مدد کی جائے جو اس کو اپنی نوع کے ماحول 
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اور شفاف منصوبہ بندی کی کارروائی میں ایک اہم سنِگ میل ہے تاکہ 'عوام الناس کا ایک پارک' بنایا جائے جس کا  
  لطف گردونواح کی کمیونٹی، اور بفلو کے تمام رہائشی، آنے والی نسلوں تک اٹھاتے رہیں گے۔"

  
  ٹی کی رہنمائی میں ترقیاتی کامکمیون

  
ملین کی سرمایہ کاری کے عالوہ، فاؤنڈیشن نے امیجن السیلے اقدام کو النچ کرنے کے لئے  50اس کی ابتدائی $

کی ایک کثیر   دینے پارک کے لیے کمیونٹی کا ایک تصور تالش کرنے اور تشکیلاضافی فنڈنگ مہیا کی ہے، جو 
نمائی میں کی گئی ایک کوشش ہے تاکہ اس کو گردونواح اور رہائشیوں اور سیاحوں کے لئے ایک  سالہ، کمیونٹی کی رہ 

 University at Buffaloعالمی درجے کی منزل میں تبدیل کیا جائے۔ یونیورسٹی بمقام بفلو ریجنل انسٹیٹیوٹ )
Regional Institute, UBRI نے )Wilson ( فاؤنڈیشن، گریٹر بفلو کے لئے کمیونٹی فاؤنڈیشنCommunity 

Foundation for Greater Buffalo( سٹی آف بفلو کی ڈویژن برائے پارکس اور تفریح ،)City of Buffalo's 
Division of Parks and Recreation( بفلو اربن ترقیاتی کارپوریشن ،)Buffalo Urban Development 

Corporation, BUDC( محکمہ برائے کمیونٹی خدمات اور تفریحی پروگرامنگ ،)Department of 
Community Services and Recreational Programming  اور میئر کا دفتر برائے حکمِت عملی کی ،)

  ( کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے قیادت کی ہے۔Mayor's Office of Strategic Planningمنصوبہ بندی ) 
  

Ralph Wilson   پارک کے لئے کمیونٹی کے تصور کو سچ کرنے کے لئے فنڈ دہندگان اور سٹیک ہولڈرز نے اس
وقت سے کام کیا ہے۔ جس کو پارک کی اجتماعیت اور تنوع کی فضا کو منانے کے لئے اور اس خاطر تیار کیا گیا ہے  

ئی تبدیلی الئی جائے گی۔ ٹوپوگرافی کو کہ اس کے روح پرور مناظر کے ساتھ فطرت کو سمو لیا جائے، اس میں ڈراما
مسحور کن پہاڑوں اور وادیوں، فعال اور متنوع تفریحی سرگرمیوں، اور تمام عمر کے بچوں کے لئے کھیلنے کی جگہ  
کی منزل میں بدل دیا جائے گا۔ نیا ڈیزائن، پیدل چلنے والوں کے لئے ایک نئے پل کے ذریعے گردونواح سے رابطے 

تک محفوظ رسائی کو بڑھائے گا، اور ایک پائیدار ساحلی پٹی قائم کرے گا تاکہ ماحولیاتی تبدیلی اور  بڑھائے گا، پانی
  جھیل کی بلند ہوتی سطحوں کے اثرات کو کم کیا جائے۔

  
David O. Egner صدر اور ،CEO، Ralph C. Wilson, Jr ،آج کا آغاز، بفلو شہر،   . فاؤنڈیشن، نے کہا"

 Ralphمیں ہمارے بانی،  2018نیویارک ریاست اور بہت سے شرکاء کی شراکت کے بغیر ممکن نہیں تھا جو 
Wilson   کو خراج دیتے ہوئے، فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے گئے عزم کو سہولت دینے اور پروان چڑھانے کی خاطر

پارک کو کمیونٹی کا   Ralph Wilsonکارروائی نے مستقبل کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ امیجن السیلے کی مصروفیت کی 
ایک پرعزم تصور دیا ہے جس نے شرکاء، سٹیک ہولڈرز اور فنڈ دہندگان کے اس شاندار گروپ کے لیے راہیں ہموار  
کی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک عوامی جگہ میں زندگی بھر میں ایک مرتبہ کی جانے والی سرمایہ کاری میں معاونت  

  کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں جسے سب کے لئے کھوال جائے گا اور سب کا خیر مقدم کیا جائے گا۔"
  

  تعمیراتی ٹائم الئن
  

اگلے چند سالوں میں فیزز میں پارک کو تعمیر کیا جائے گا۔ گرمیوں کے آخر میں تعمیر شروع کرنے کی توقع کی  
ک خصوصی پل سے کیا جائے گا تاکہ پارک میں جانے والوں کو جاتی ہے، جس کا آغاز پیدل چلنے والوں کے لئے ای

پارک تک آسان رسائی فراہم کی جائے۔ منصوبوں میں بیس بال اور سافٹ بال کے متعدد میدانوں کو اپ ڈیٹ کرنے،  
اور ایک پائیدار ساحلی پٹی بنانے کے لئے اندرونی عالقے کو بحال کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے جس سے جھیل  

  بلند ترین سطحوں اور شدید موسم سے پارک کو محفوظ بنایا جائے گا۔ کی
  

دیگر کچھ کام پہلے ہی مکمل کیے جا چکے ہیں: امریکی آرمی کارپس برائے انجینیئرز نے کولونیل وارڈ پمپنگ  
 Buffalo Waterسٹیشن کے سامنے موجودہ سمندری دیوار کی نمایاں طور پر تجدید کی ہے، بفلو واٹر اتھارٹی )

Authority ی ہیں، اور واٹر فرنٹ ولیج کے پیچھے  انچ کے مرکزی آبی ذریعے کی اہم مرمتیں مکمل ک 48( نے
  سکیٹ پارک اور امپائر سٹیٹ ٹریل میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا چکا ہے۔
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مائیکل وان والکنبرگ ایسوسی ایٹس، جو اپنے تخلیقی اور منفرد شہری ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر میں معروف،  
، اور امیجن السیلے BUDC، UBRIں، اس نے سٹی آف بفلو،  نیویارک میں قائم شدہ ایک لینڈ سکیپ آرکیٹیکٹ ہی

، ڈیٹرائٹ ساحلی کنارے  MVVAپروجیکٹ کے شراکت داروں کے ساتھ مشترکہ طور پر پارک کا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ 
فاؤنڈیشن کے لئے ایک دوسرا  Wilsonپارک کا ڈیزائن بھی تیار کر رہے ہیں، جو  Ralph Wilsonپر ایک "سسٹر" 

 schlaich bergermannآرکیٹیکچر اور انجینیئرنگ فرم شالیخ برگرمان شراکت دار ) ئی ہدف ہے۔جغرافیا
partner, sbp) Ralph Wilson  ،پارک کو اس کے گردونواح کے عالقوں سے جوڑتے ہوئےI-190   پر محیط

اور   Gardinerاور  BUDC پیدل چلنے والوں کے نئے پل کے ڈیزائن اور تعمیر کی قیادت کر رہے ہیں۔
Theobold پورے پروجیکٹ کا انتظام دیکھ رہے ہیں۔  ( گلبین تعمیراتی کمپنیGilbane Building Company )

  کی رہنمائی میں، متنوع تعمیراتی فرمز کی ایک ٹیم، تعمیراتی انتظام کی خدمات فراہم کرے گی۔
  

  فنڈنگ کے شراکت دار
  

فی صد سے زائد فنڈ شدہ ہے تاکہ تعمیر   90پارک کا فیز ون مکمل طور پر فنڈ شدہ ہے اور مجموعی طور پر پارک 
  کی معاونت کی جائے۔

  
ملین کی گرانٹ ایوارڈ کی تھی تاکہ اس پیدل چلنے والوں کے پل کی   10میں، نیویارک ریاست نے $ 2019اکتوبر 

 NYS Environmental Facilitiesاتی سہولیات کی کارپوریشن )ماحولی NYSتعمیر کی معاونت کی جائے۔  
Corporation ملین بفلو نیاگرا واٹر کیپر کے  1.5$ ملین فراہم کیے ہیں، جبکہ 2.5( نے اندرونی راستے کے لئے $

( کی جانب سے آتے Buffalo Niagara Waterkeeper's Buffalo Blueway initiativeبفلو بلیو وے اقدام )
کہ پارک کے اندر بلیووے سائٹ تک عوامی رسائی کے منصوبے پر عمل کیا جائے، جس کو امپائر سٹیٹ  ہیں تا

 U.S. Department of theمزید برآں، امریکی محکمہ برائے انٹیریئر ) ڈویلپمنٹ کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے۔
Interior ( نے آؤٹ ڈور تفریحی روایت کی شراکت داری )Outdoor Recreation Legacy Partnership 

Program، ORLP ملین ایوارڈ کیے ہیں۔2( پروگرام کے ذریعے کھیل کے میدان کے لئے $  
  

$ ملین فراہم کیے ہیں تاکہ زیریں مغربی جانب  3سٹی آف بفلو نے پیدل چلنے والوں کے نئے پل کی معاونت کے لئے 
فاؤنڈیشن نے پیدل چلنے والوں کے پل اور  Wilsonکے گرونواح کو پارک اور ساحلی کنارے سے جوڑا جائے۔ 

$ ملین فراہم کیے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ  10ساحلی پٹی کی پائیداری کے لئے میچ فنڈنگ میں اضافی 
$ ملین  2.5( نے Greenway Commissionپوری کمیونٹی کے تصور کا ادراک کیا گیا ہے۔ گرین وے کمیشن ) 

ہیں تاکہ ساحلی پٹی اور امپائر سٹیٹ ٹریلز سے رابطہ بڑھایا جائے، اس کے ساتھ ہی پارک کے  سے زیادہ فراہم کیے 
 Major Leagueیوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن، میجر لیگ بیس بال )  MLB-MLBPAاندر نقل و حرکت کو بڑھایا جائے۔ 

Baseball، MLB( اور میجر لیگ بیس بال پلیئرز ایسوسی ایشن )Major League Baseball Players 
Association, MLBPA  کے درمیان ایک مشترکہ اقدام، نے یوتھ بیس بال اور سافٹ بال کی میدان کی ترقی کے )

  $ ملین فراہم کیے ہیں۔1لئے 
  

(، کے ساتھ  EPA(، نے ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی )NOAAمزید برآں، قومی سمندری اور ماحولیاتی انتظامیہ )
$ ملین فراہم کیے ہیں تاکہ گریٹ لیکس  2( میں سے GLRIٹ لیکس کی بحالی کے اقدام )اشتراک کرتے ہوئے گری

کمیشن کے ساتھ عالقائی شراکت داری کے ذریعے ساحلی مسکن کی بحالی کی انجینیئرنگ اور ڈیزائن ورک اور قبل  
  از تعمیر سرگرمیوں کی معاونت کی جائے۔

  
NOAA ( نے اب گریٹ لیکس کمیشنGreat Lakes Commission  کے ساتھ تجدید شدہ شراکت داری کے )
$ ملین کی سفارش کی ہے تاکہ بحالی کے پروجیکٹ کی تعمیر کی جائے جس سے 10فنڈنگ کے  GLRIذریعے 

پارک کے   Ralph Wilsonساحلی مسکن بڑھے گا اور ایک زیادہ پائیدار ساحلی پٹی بنائی جائے گی۔ یہ کوششیں، 
ایک ترجیحی مسکن مقام کے طور پر تحفظ اور بحالی کے ساتھ، گریٹ لیکس بحالی کے اقدام کے عملی منصوبے کی  

(، کے اندر واقع ہو گا، جس  Area of Concern, AOCخوب معاونت کریں گی۔ یہ پارک نیاگرا ایریا آف کنسرن )
ی کی افزائشوں میں کمی کے باعث جزوی طور پر زیِر  کو مچھلی اور جنگلی حیات کے مسکن کے نقصان، اور مچھل

 Department ofمحکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ ) NYSغور الیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، بفلو نیاگرا واٹر کیپرز اور 



Environmental Conservation, DEC  کے ساحلی پٹی پر اشتراک سے مسکن کی بحالی اور متعلقہ اقدامات )
ے گا تاکہ پارک کے اندرونی حصے کے لئے مقامی پودوں کو اکٹھا کرنے اور اگانے کی خاطر  کو شروع کیا جائ

سے زائد درخت اگاتے ہوئے قومی مچھلی   2,600مغربی نیویارک لینڈ کنزروینسی کی کوششوں کو شامل کیا جائے۔ 
  ے گی۔( بھی معاونت کرNational Fish and Wildlife Foundationاور جنگلی حیات فاؤنڈیشن ) 

  
پارک ایک پُرکشش   Ralph Wilson"مستقبل کا  نے کہا، Basil Seggosکمشنر  DECنیویارک ریاست کے 

پروجیکٹ ہے جو اپنے اطراف کی کمونٹیز کے لئے بڑے ماحولیاتی فوائد کا حامل ہو گا، جو ہمارے قدرتی ذرائع کو  
محفوظ بناتے ہوئے لیک ایری اور نیاگرا ریور کی ساحلی پٹی، اور قدرتی وسائل کی بقا کے عزم پر کاربند بیرونی  

کے عزم کی بھی معاونت کرتا   DECگا۔ یہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لئے  تعلیم تک نئی عوامی رسائی فراہم کرے
ہے، جو ایک اہم موقع کی نمائندگی کرتا ہے تاکہ گم شدہ اور کم معیار کی مچھلی اور جنگلی حیات کے ماحول کو بحال 

  کیا جائے جو اس عالقے کو اپنا مسکن کہا کرتی تھی۔"
  

"بفلو کی شاندار ساحلی پٹی پر اس نئے پارک کی  نے کہا، ik KulleseidErنیویارک ریاست کے پارکس کے کمشنر 
تعمیر کا سنِگ میل عبور کرنے پر مبارک ہو۔ عوامی پارکس کمیونٹیز کا ایک الزمی اور اہم حصہ ہیں۔ یہ دیکھتے  

مع عوامی  . فاؤنڈیشن اور بفلو کے لوگ اس شاندار اور جاRalph C. Wilson, Jrہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 
  پارک کو بنانے کے لئے متحد ہیں۔"

  
"یہ ہر اس شخص کے لئے  نے کہا،  Lisa F. Garciaکی عالقائی ایڈمنسٹریٹر  2ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی عالقہ 

ایک خوشی کا دن ہے جو بفلو اور لیک ایری سے محبت کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ماضی میں آلودگی سے تباہ حال  
اس کمیونٹی کی جانب سے حاصل کردہ آراء کے ساتھ تیار کیا گیا تھا کہ جو اس شاندار ساحلی پٹی کے فوائد کا لطف 

( کی جانب سے کی گئی Bipartisan Infrastructure Lawراسٹرکچر قانون )اٹھانے سے قاصر تھی۔ بیپارٹیسن انف
سرمایہ کاری کے ذریعے، ہم بفلو کے پانیوں کی بحالی اور تحفظ کے لئے غیر متوقع پیش رفت کریں گے، جو اس بات  

  ے۔"کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی کو لطف اندوز ہونے کے لئے ساحل اور سبزے کی جگہ تک رسائی حاصل ہ
  

میرے عزیز دوست تھے، اور یہ پارک ان کی روایت اور   Ralph Wilson" نے کہا، Chuck Schumerسینیٹر 
بفلو کے لئے ان تھک عزم کے لئے مناسب خراجِ تحسین ہو گا۔ جلد ہی، ایک جدید اور پُررونق پارک اس بات کو یقینی  

فاؤنڈیشن کو سراہنا چاہتا   Wilsonی حاصل ہے۔ میں بنائے گا کہ درحقیقت ہر کسی کو ساحلی پٹی تک عوامی رسائ
کے نظریے کو بھرپور لگن سے جاری رکھا، سٹی آف بفلو کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں   Ralphہوں کہ انہوں نے 

نے اس پروجیکٹ پر ذمہ داری سے کام کیا، اور ان کارکنوں کو کہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ عوامی سہولیات اس ساحلی  
  زمینی مقام کے خوبصورت پارسل میں الئے ہیں۔"  پٹی کے

  
کنزرونسی کی جانب سے یہ ذمہ داری ایک تحفہ ہے جس   Ralph Wilson" نے کہا، Brian Higginsنمائندے 

سے بفلو کے لوگ اور مغربی نیویارک کی آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ پارکس اپنے اطراف کی کمیونٹیز میں  
ہمیں کام کو شروع ہوتا دیکھ کر خوشی ہے اس لیگیسی سرمایہ کاری   سکون اور توانائی دونوں کی روح پھونکتے ہیں۔

یہ پروجیکٹ صحت بخش تفریحی طریقوں سے، اور ایک   $ ملین سے زیادہ کی وفاقی فنڈنگ کا شکریہ۔24 اور
  دوسرے کے ساتھ، اپنے ساحل پر لوگوں کو بہتر انداز میں مربوط کرتا ہے۔"

  
"آج کا آغاز ایک ایسی جامع، مشترکہ، اور عالمی سطح کی عوامی جگہ  نے کہا،  Tim Kennedyریاستی سینیٹر  

. کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے  Ralph C. Wilson, Jrکو پروان چڑھاتے ہوئے بہتر بفلو کے لئے 
شہر کی ساحلی پٹی پر خوشی منانے کے نئے مواقع فراہم کرے گی اور حقیقت میں ایک عوامی پارک تخلیق کرے  

اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا کئی سطحوں پر حکومت کی ترجیح تھی، صرف اس لئے نہیں کہ یہ کوئینز   گی۔
کی روایت کو اور ہمارے عظیم تر عالقے کے  Wilsonشہر کے لیے بےمثل تفریحی تجربہ الئے گا، بلکہ یہ مسٹر  

  مستقبل کے عزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔"
  

کی زندگی   Ralph Wilson. سینٹینیئل پارک، Ralph C. Wilson, Jr"نیا   نے کہا، Sean Ryanریاستی سینیٹر  
اور روایت کو اور بفلو اور مغربی نیویارک کی کمیونٹی کے لئے ان کے فیاضانہ جذبے کو ایک خوبصورت خراجِ  



بھر کے لوگوں کے لئے تفریحی مواقع فراہم   تحسین ہے۔ نیا پارک ایک ساحلی منزل ہو گی، جو گردونواح اور عالقے
 Maryکرے گا۔ مجھے فخر ہے کہ نیویارک ریاست نے اس شاندار پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی ہے، اور میں 

Wilson   اورWilson   فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی کو اپنی قیادت اور ان تھک عزم
  فراہم کیا۔"

  
پارک ایسی چیزوں کا ایک   Ralph Wilson"نے کہا،  Stokes-Crystal Peoplesاسمبلی کی اکثریتی لیڈر 

حقیقی ثبوت ہے جو ہم کمیونٹی کی شمولیت اور تعاون کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ حکومت اور نجی سیکٹر میں متعدد  
ے والی جگہ حاصل ہو گی جہاں ہماری  شرکاء کی سخت محنت کا شکریہ، بفلو کو ایک عالمی سطح کی اکٹھے ہون 

. فاؤنڈیشن Ralph C. Wilson Jrساحلی پٹی، اور وسیع اور پُررونق سبزے کی جگہ تک مزید رسائی حاصل ہو گی۔ 
. کی روایت کو  Ralph Wilson Jrکے شاندار کام کے بغیر یہ انقالبی پروجیکٹ ممکن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے 

  مسلسل جاری رکھا ہے۔"
  

 Brandye( کے صدر Buffalo Urban Development Corporationبفلو اربن ترقیاتی کارپوریشن ) 
Merriweather  اور ایگزیکٹیو نائب صدرRebecca Gandour ،میئر   نے کہا"Byron Brown  چیئرمین آف ،

BUDC  بورڈ آف ڈائریکٹرز، اورBrendan Mehaffy صدر برائے ،BUDC   ،کی ڈاؤن ٹاؤن کمیٹی کی جانب سے
پارک کے آغاز کا جشن مناتے ہوئے بہت خوشی ہے۔ ہمارے پروجیکٹ کے شاندار شرکاء کا   Ralph Wilsonہمیں 

بہت شکریہ جنہوں نے اس نکتے تک پہنچنے میں گزشتہ کئی سالوں میں اس قدر محنت سے کام کیا ہے۔ ایک عالمی  
کے نظریے سے   BUDCسینٹینیئل پارک کو قائم کرنا  Ralph Wilsonر پر  کالس کے ساحلی پٹی کے مقام کے طو

ہم آہنگ ہے تاکہ شہر بفلو میں سب سے زیادہ متنوع گرونواح میں سے ایک کے اندر جگہ کے احساس کو مزید بڑھایا 
  جائے۔"

  
MLB  اورMLBPA   یوتھ ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹرJean Lee Batrus ہمیں فخر   ،نے کہا"

پارک کی کمیونٹی کی جانب سے تحریک   Ralph Wilson. فاؤنڈیشن اور Ralph C. Wilson, Jrہے کہ ہم نے  
شدہ احیائے نو کے دیگر عظیم شرکاء کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لئے ہماری معاونت ہماری تنظیم  

ل کی شمولیت کو بڑھایا جائے اور مختلف تہذیبوں اور کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ یوتھ بیس بال اور سافٹ با
  کمیونٹیز کو اکٹھا کیا جائے۔ ہم پارک کی مجموعی تکمیل دیکھنے کے لئے منتظر ہیں۔"

  
"گریٹ لیکس کمیشن کو اپنے کردار پر فخر ہے   نے کہا،  Erika Jensenگریٹ لیکس کمیشن ایگزیکٹیو ڈائریکٹر 

جو اس نے نیاگرا ریور ایریا آف کنسرن کے ساحلی استحکام اور مچھلی اور جنگلی حیات کے مسکن کو بہتر بنانے  
میں ادا کیا ہے۔ اس جدت پذیر پروجیکٹ کو ایک پُرزور کمیونٹی منصوبہ بندی کے کارروائی کے بعد مقامی شرکاء،  

روں، ریاست، اور وفاقی ایجنسیوں کی ایک بےلوث ٹیم کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں پارک  کاروباری ادا
کی عظیم تر تبدیلی میں مسکن کی بحالی شامل ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ پوری بفلو کمیونٹی کو ماحولیاتی فوائد اور 

  تفریحی مواقع فراہم کرے گی۔"
  

NOAA تی تحفظ کے ڈائریکٹرفشریز آفس برائے ماحولیا  Carrie Selberg  ،نے کہا"Ralph Wilson   ،پارک
نیاگرا ریور ایکو سسٹم اور سٹی آف بفلو کے لئے بےانتہا فوائد فراہم کرے گا، جس کے لئے ساحلی عالقے بنائے  

یا جائے گا۔  جائیں گے، سخت ہو چکی ساحلی پٹی کو ہٹایا جائے گا، اور مچھلی کی سپیشیز کے تنوع کے لئے مسکن بنا
NOAA   کو مقامی کمیونٹی کے لئے اس قدر انقالبی کوشش میں شراکت داری کرنے پر فخر ہے، اور ہم پروجیکٹ کو

   زیِر عمل دیکھ کر خوش ہیں۔"
  

 نے کہا، CEO Maureen A. Colemanنیویارک ریاست کی ماحولیاتی سہولیات کی کارپوریشن کے صدر اور 
"EFC   ملین کی گرین انوویٹیو گرانٹ کے ساتھ اس اہم ماحولیاتی انصاف کے پروجیکٹ کی  2.5کو خوشی ہے کہ ہم $

یہ منصوبہ کنکریٹ کی   معاونت کر رہے ہیں تاکہ لیک ایری کی ساحلی پٹی کو دوبارہ فطرت کے قریب الیا جائے۔
ت سبز جگہ کا  سمندری دیواروں کو ہٹاتے ہوئے اور اس کو ویٹ لینڈز سے تبدیل کرتے ہوئے ساحل پر خوبصور

اضافہ کرے گا، جو ایکویٹک ویجیٹیشن اور مچھلی کا ایسا مسکن فراہم کرے گی جو وقت کے ساتھ پروان چڑھے گا  
نہ صرف یہ پروجیکٹ بفلو کے لوگوں اور اس کے سیاحوں کے ۔  اور ساحل پر فطری استحکام میں اضافہ کرے گا



لئے تفریحی مواقع فراہم کرے گا، بلکہ یہ سیالبی واقعات کی روک تھام کرتے ہوئے، کٹاؤ کو روکتے ہوئے، کاربن کو 
ک  محفوظ کرتے ہوئے، اور ایکویٹک ویجیٹیشن، سمندری حیات، اور جنگلی حیات کو بہتر ماحول فراہم کرتے ہوئے لی

  ایری کے پانی کے معیار کو بھی بہتر بنائے گا۔"
  

"گزشتہ پانچ سالوں میں، بفلو نیاگرا واٹر کیپر  نے کہا،  Jill Jedlickaبفلو نیاگرا واٹر کیپر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر 
ش ہمارے شہر کی ساحلی پٹی پر اس زندگی میں ایک بار کے پروجیکٹ میں اس شاندار پارک ٹیم کا حصہ بننے پر خو

. فاؤنڈیشن کا عزم اور نظریہ، شہر بفلو اور درجنوں شراکت داروں کے ساتھ مل جل  Ralph C. Wilson, Jrہے۔ 
کی یاد میں مساویانہ عوامی رسائی اور صحت مند ایکو سسٹمز کی روایت قائم کرے گا۔ واٹر کیپر   Wilsonکر، مسٹر 

ور اہم مسکن اور اس پارک کے لئے ایکو سسٹم کی فنڈنگ  کو بفلو بلیووے اقدام کے ذریعے اس کام کی معاونت کرنے ا
کو محفوظ بنانے پر فخر ہے۔ ہم اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچتا دیکھنے اور ایکو سسٹمز اور ساحلی پٹی کی  

  بہتریوں پر کامیاب عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لئے ایک پُرعزم شراکت دار رہیں گے۔"
  

Ralph Wilson وینسی کے بارے میںپارک کی کنزر  
Ralph Wilson   پارک کنزروینسی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو شہر بفلو کے ساتھ شراکت داری میں کام کرنے

 Ralph Wilsonایکڑ پر محیط،  99کے لئے بنائی گئی ہے تاکہ شہر بفلو کے اندر لیک ایری کی ساحلی پٹی پر واقع 
میں قائم   2021کی جائے، اور اس کے عوامی استعمال کو فروغ دیا جائے۔ پارک کو چالیا جائے، اس کی دیکھ بھال 

کے ذریعے طے شدہ ترجیحات کی عکاسی کی   امیجن السیلےشدہ، یہ کنزروینسی اس بات کے لئے پُرعزم ہے کہ 
ایسا فریم ورک قائم کیا جائے جس کے ذریعے پارک کو چالیا جائے گا اور اس کی دیکھ بھال کی جائے گی،   جائے اور

  جس کے ساتھ اس کمیونٹی سے مسلسل توجہ حاصل کی جائے جس کے یہ کام آتا ہے۔
  

تاکہ پارک  یہ کنزروینسی، مقامی کمیونٹی اور شہر بفلو کے پارکس کے محکمے کے ساتھ مل جل کر کام کرے گی، 
کی اضافی دیکھ بھال، غیر ساختہ بہتریوں، ٹرف مینٹیننس، ہورٹیکلچر، فرنشنگ، تقریبات اور پروگرامنگ، رعایتوں،  

مزید جاننے کے لئے، مالحظہ کریں   مارکیٹنگ، اور برانڈنگ جیسی ذمہ داریاں نبھائی جائیں۔
https://RWParkBuffalo.org ۔  
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