
 
 KATHY HOCHULگورنر   7/20/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

$ ملین کی  3کا پانی اور سیور کے مسائل سے متاثرہ ماؤنٹ ورنن کے رہائشیوں کے لیے اب  HOCHULگورنر 
  دستیابی کا اعالن

   
( پروگرام کا آغاز اور پانی کے بنیادی  Mount Vernon Healthy Homesماؤنٹ ورنن صحت مند گھرانے )

  ڈھانچے کے بحران سے متاثرہ رہائشیوں کی مدد کے عزم پر عمل
   

 تاریخی کی ملین  $150 کی نیویارک ریاست لیے کے حل کے ڈھانچے بنیادی بوسیدہ کے پانی کے ورنن ماؤنٹ
  کاری سرمایہ
  

   
 ابتدائی گھرانے مند صحت ورنن ماؤنٹنے آج دفتِر گورنر کے طوفان سے بحالی کے  Kathy Hochulگورنر 
ملین کے پروگرام، جو اس عالقے میں پانی کے بنیادی ڈھانچے اور صحِت عامہ   3کے افتتاح کا اعالن کیا۔ $ پروگرام

کی تکمیل  کاری سرمایہ کی ملین $150سے متعلق دیرینہ مشکالت سے نمٹنے کے لیے ریاست نیویارک کی تاریخی
لیے جمع ہوئے۔ نشست   کرتا ہے، حکام متاثرہ رہائشیوں کے ساتھ معلوماتی نشست اور درخواست سوال و جواب کے

$ ملین کے رہائش گاہ کی بحالی اور لچکدار پائلٹ پروگرام کے لیے درخواست کیسے دی 3میں، مکینوں نے جانا کہ 
   جائے۔

   
"ماؤنٹ ورنن میں کئی دہائیوں سے پانی اور سیوریج کے بنیادی ڈھانچے کی مشکالت، جو  نے کہا، Hochulگورنر 

مساوات سے پیدا ہوئی ہیں، کے بعد نیویارک جرات مندانہ کارروائی کر رہا رہائش کے شعبے میں دیرینہ نظامی عدم 
$ ملین کی سرمایہ  150ی تاریخی $ ملین کا پروگرام ماؤنٹ ورنن کے پانی کے بنیادی ڈھانچے میں ہمار3"یہ  ہے"۔

کاری کی تکمیل کرتا ہے، اور ہم ان مشکالت کا مقابلہ کرنے اور اپنے عالقوں کو مضبوط کرنے کے لیے ماؤنٹ  
  ورنن شہر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔" 

  
"پینے کے صاف پانی تک رسائی اور گندے پانی کی مناسب نکاسی   نے کہا، Antonio Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 

کا انتظام بہت اہم ہے اور اس مسئلے پر نیویارک کی توجہ ہماری ریاست کے مکینوں، جو ماؤنٹ ورنن جیسے عالقوں 
ر پائلٹ  "مکان مالکان کو رہائش گاہ کی بحالی اور لچکدا میں رہتے ہیں، کو صاف پانی فراہم کرنے میں مدد دے گی"۔

پروگرام کے ذریعے ناکام ہوتے ہوئے متعفن نظام کو تبدیل کرنے اور پانی کے معیار کی خرابیوں کو کم کرنے کے  
لیے ضروری بہتریاں النے کے ذریعے مدد فراہم کرکے، ہم ناصرف صحِت عامہ کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ ماحول  

  کو بھی بہتر بنا رہے ہیں۔" 
   

نے کہا، "نیویارک کے تمام باشندے   Katie Brennanن سے بحالی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر دفتِر گورنر کی طوفا
( کا ماؤنٹ ورنن پائلٹ  GOSRدفتِر گورنر کا طوفان سے بحالی ) عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔

ے اندر سیسے کی پروگرام عالقے کے گھروں میں سیوریج کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے اور عالقے میں گھروں ک
زد میں آنے کو روکنے کے لیے ایک فوری قدم ہے۔ ہم ماؤنٹ ورنن میں گھروں کو محفوظ اور زیادہ لچکدار بنانے 

  کے ساتھ اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔"  Patterson-Howardکے لیے میئر 
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"ایک طویل عرصے سے، ماؤنٹ ورنن کے رہائشیوں   نے کہا، Basil Seggosمحکمٔہ ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر 
آج ہم ماؤنٹ   نے پانی کے بنیادی ڈھانچے کے بحران اور اس سے پیدا ہونے والی صحت کی مشکالت کا سامنا کیا ہے۔

کے عزم کو پورا کر رہے ہیں تاکہ تعمیِر نو  ورنن کے پانی کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنے کے گورنر 
 دستیاب ہو اور سب سے زیادہ ضرورت مند رہائشیوں کی مدد کی جا سکے۔کے عمل کو شروع کرنے کے لیے فنڈنگ 

ہم سٹی آف ماؤنٹ ورنن اور عالقے کے ساتھ اپنی مضبوط شراکت داری کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں تاکہ پانی 
مسائل کو حل کرنے کے لیے درکار وسائل فراہم کیے جا سکیں جو رہائشیوں کو ہمیشہ سے   کے بنیادی ڈھانچے کے

  درپیش رہے ہیں۔" 
   

"ماؤنٹ ورنن میں، ہم موسمیاتی تبدیلی کے   نے کہا، Shawyn Patterson-Howardماؤنٹ ورنن کی میئر 
بحران کے اثرات اور بنیادی ڈھانچے کی ناکامی کا براہ راست سامنا کر رہے ہیں جسے دہائیوں سے نظر انداز کیا جاتا  

رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ سیالب اور سیوریج کے متبادل انتظامات نے ہمارے بزرگوں اور خاندانوں پر کیا 
ال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم نے ماؤنٹ ورنن کے مکان مالکان کو معاشی امداد فراہم کرنے کے لیے گورنر  اثر ڈا

Hochul  ملین کی فنڈنگ اپنے گھروں میں ماحولیاتی خطرات کو دور کر رہے 3کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ یہ $
ے ہمیں درپیش مشکالت کے لیے مزید لچکدار بنیں خاندانوں پر اثرانداز ہو گی اور ہم سیور اور پانی کے واقعات س

   گے۔" 
   

کا شکریہ ادا کرنا   Kathy Hochul"میں گورنر  نے کہا، George Latimerویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 
چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماؤنٹ ورنن کے مکینوں کے لیے بہت ضروری ریلیف النے کے لیے پہل کی جو طویل 

عرصے سے اپنے گھروں میں پانی اور سیوریج کے اہم مسائل سے دوچار ہیں۔ صحت مند گھرانے پروگرام کے آغاز 
سے ہونے والے نقصانات کی مرمت، سیوریج کے بیک فلو کی  سے ماؤنٹ ورنن کے خاندانوں کو گندے پانی یا سیالب

روک تھام کی کوششوں اور دیگر ماحولیاتی مسائل کے حل کے بارے میں آگاہ کرنے میں مدد ملے گی جس کے وہ 
حقدار ہو سکتے ہیں۔ ماؤنٹ ورنن کا پانی کا اہم بنیادی ڈھانچہ پرانا اور زیادہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور صحت مند  

  گھرانہ پروگرام باآلخر ان رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائے گا۔" 
   

اور ویسٹ   Shawyn Patterson-Howard، ماؤنٹ ورنن کی میئر Kathy Hochulکو گورنر  2022اپریل   15
کے  نے ماؤنٹ ورنن میں پانی کے بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری  George Latimerچیسٹر کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 

$ ملین کے عالوہ شہر میں سیوریج اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کے بحران سے متاثرہ رہائشیوں کی مدد 150لیے 
نے کیا ہے اور سب سے زیادہ متاثر  GOSRیہ پہل کاری، جس کا انتظام  کا اعالن کیا۔ -ملین $3کے لیے اضافی 

ہونے والی اور زیادہ خطرے والی امالک کے لیے ہے، ماحولیاتی خطرات کو کم کرے گی اور نجی امالک میں لچک 
نے والے نقصان کی مرمت، سیوریج کے بیک فلو کو بہتر بنائے گی۔ حصہ لینے والے گھر گندے پانی یا سیالب سے ہو

سے بچاؤ کے اقدامات کی تنصیب، گھروں کے اندر پانی میں سیسے کے نفوذ کو کم کرنے، اور دیگر ضروری  
دلچسپی رکھنے والے رہائشی مزید جاننے کے لیے  ماحولیاتی تدارک کے اہل ہو سکتے ہیں۔

stormrecovery.ny.gov/mountvernon پر جا سکتے ہیں۔   
   

"ایک طویل عرصے سے ماؤنٹ ورنن کے بہت سے رہائشیوں کو زہریلے  نے کہا، Chuck Schumerسینیٹر 
سیوریج کے اپنے گھروں میں واپس آنے، ان کے پینے کے پانی کو آلودہ کرنے، اور مقامی ٹیکس دہندگان پر بوجھ  

  ڈالنے کے خوف میں رہنا پڑا ہے۔ میں نے آخر کار ماؤنٹ ورنن کے زمین سے باہر جیسے منصوبوں کو حاصل کرنے
میں صاف پانی کی تاریخی فنڈنگ حاصل کی ہے، اور میں   Bipartisan Infrastructure & Jobs Lawکے لیے 

کے مضبوط عزم کے لیے ان کو خراجِ تحسین پیش کرتا   Hochulاس سیوریج بحران کو ختم کرنے کے لیے گورنر 
ماؤنٹ ورنن کو تمام وفاقی مدد حاصل ہو  ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری تندہی سے لڑتا رہوں گا کہ

  تاکہ تسلی ہو کہ شہر میں سیوریج کا وہ نظام موجود ہے جس کی وہ دیرینہ خواہش اور مستحق ہے۔" 
  

"یہ مددگار اور متعلقہ وقت ہے کہ اب رہائشیوں کے لیے ماؤنٹ ورنن  نے کہا، Jamaal Bowmanنمائندے 
( ابتدائی پروگرام میں شرکت کے لیے درخواستیں کھلی Mount Vernon Healthy Homesصحت مند گھرانے ) 

ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی اور نیویارک شہر میں ایک اور شدید بارشی طوفان آیا جس کے  
ے میں سیالب آیا اور لوگوں کے گھروں، اسکولوں اور کام کی جگہوں کو نقصان پہنچا۔ ہمارے گھر، سڑکیں اور نتیج
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شاہرائیں اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے جس کا ہم اب مسلسل تجربہ کر رہے ہیں۔ ریاست 
ے متاثر ہونے والوں میں سے کچھ کے لیے انتہائی  نیویارک اور ماؤنٹ ورنن آب و ہوا کی تبدیلیوں کے شدید موسم س

ضروری رہائش فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ شہر کے پانی اور سیوریج کے بنیادی ڈھانچے کو  
بھی بہتر بنا رہے ہیں تاکہ آگے چل کر کم نقصان ہو۔ ہم ان تبدیلیوں کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے، اور مجھے  

   کہ رہائشی اس موقع کو ابتدائی پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کریں گے۔" امید ہے 
   

"یہ تاریخی پہل کاری ایک محفوظ، صحت مند، اور زیادہ لچکدار شہر کی   نے کہا، Jamaal Baileyریاستی سینیٹر 
تعمیر کے لیے ایک اہم پہال قدم ہے۔ بہت طویل عرصے سے، ماؤنٹ ورنن کے پانی اور نکاسی کے نظام دہائیوں کی  

ہ ابتدائی کے ساتھ، یعدم سرمایہ کاری اور نظر انداز ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ نئے سرے سے فنڈنگ 
پروگرام آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے نظام کو جدید بناتے ہوئے سیالب سے ہونے والے نقصان، سیوریج کے بیک  

فلو، اور سیسے کے نفوذ سے نمٹنے کے لیے اکثر متاثر ہونے والے اور زیادہ خطرے والے گھروں کی مرمت کو  
ے اور ماؤنٹ ورنن کے احیاء کے لیے جاری وابستگی  آگے بڑھائے گا۔ ہمارے عالقوں کی ضروریات کو پورا کرن 

   کا شکریہ"۔ Shawyn Patterson-Howardاور ماؤنٹ ورنن کی میئر   Kathy Hochulکے لیےگورنر 
   

"ماؤنٹ ورنن صحت مند گھرانہ پروگرام ہمارے شہر میں بہت سے مکان   نے کہا، J. Gary Pretlowرکِن اسمبلی 
ہمارے بنیادی ڈھانچے کی موجودہ حالت نے ہمارے بہت سے محنتی  مالکان کے لیے بہت ضروری امداد الئے گا۔

شہریوں کے گھروں کو مسلسل شدید نقصان پہنچایا ہے اور ہمیں اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری 
  ئل فراہم کرنے چاہئیں جو ہمارے عظیم شہر کو درپیش ہے۔" وسا

   
   دفتِر گورنر کے طوفان سے بحالی کے متعلق

سینڈی طوفان، ہری کین ارین، اور حاری طوفان لی کے لیے ریاست بھر میں   GOSRقائم کیا گیا،  میں 2013جون 
(،  Rising Housing Recoveryبحالی )ابھرتی ہوئی رہائشی  NYبحالی کی کوششوں کو مربوط کرتا ہے۔ اپنی 

(، بنیادی ڈھانچہ  Community Reconstruction(، عالقائی تعمیِر نو )Small Businessچھوٹا کاروبار )
(Infrastructure( اور تعمیِر نو بذریعہ ڈیزائن ،)Rebuild by Design ،پروگراموں کے ذریعے )GOSR  نے

- نیویارک کو شدید موسمی واقعات کے لیے بہتر طور پر تیار کرنے کے لیے فیڈرل کمیونٹی ڈویلپمنٹ بالک گرانٹ
( کی CDBG-DR) Community Development Block Grant-Disaster Recoveryڈیزاسٹر ریکوری 

  $ بلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔4.5فنڈنگ میں 
   

GOSR وائرس کورونا-گرانٹ بالک ڈویلپمنٹ کمیونٹی -Grant Block Development Community
CV-(CDBG Coronavirus) پہل لچکدار جیسی گھرانہ مند  صحت ورنن ماؤنٹ تاکہ ہے رہا اٹھا فائدہ بھی کا فنڈز  

  سکے۔ جا کیا نافذ کو کاریوں
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