
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/ 22/07 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

کی جانب سے اسقاط حمل فراہم کرنے والے شعبوں کی معاونت کرنے کے لیے فنڈنگ کے  HOCHULگورنر 
  $ ملین دستیاب کرنے کا اعالن15دوسرے دور میں 

  
فنڈنگ کا نشانہ وہ ریاستی عالقے ہوں گے جن کو اسقاِط حمل کی خدمات تک رسائی فراہم کرنے میں سب سے زیادہ  

 مشکالت ہوں گی۔ 
  

 جانیں۔    یہاںیہاں فنڈنگ کے مواقع کے دور دو کے بارے میں مزید 
  
  

نے آج اسقاِط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کی معاونت کے فنڈ کے دوسرے دور کے  Kathy Hochulگورنر 
$ ملین کے لیے اظہاِر دلچسپی کی ایک استدعا جاری کرنے کا اعالن کیا، جو ریاست نیویارک میں  15لیے ُکل 

کے لیے دستیاب کرایا تنظیموں اور خدمات فراہم کنندگان کو اسقاِط حمل کی خدمات تک رسائی کو مزید وسعت دینے 
 جائے گا۔ 

  
"جب تک ملک بھر میں خواتین کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، میں خاموش نہیں رہوں  نے کہا، Hochulگورنر 
"فنڈنگ کا یہ موقع اسقاِط حمل کے مریضوں کے لیے ہمارے قومی رہنماء محافظتوں اور خدمات فراہم کنندگان گی۔" 

کے ساتھ ہمارے جاری کام کو مزید تقویت دیتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے پاس نگہداشت فراہم کرنے  
نیویارک ہمیشہ اسقاِط حمل تک رسائی کے لیے ایک   کے لیے درکار مدد اور وسائل موجود ہوں۔ میری زیِر نگرانی،

 محفوظ بندرگاہ رہے گا۔"  
فنڈنگ کا دوسرا دور خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات فراہم کنندگان، جنہیں پہلے مرحلے کے دوران فنڈنگ نہیں دی  

نے کی اہلیت میں اضافہ  گئی تھی، دوسرے الئسنس یافتہ نگہداشِت صحت فراہم کنندگان، اور آزاد کلینکوں کو شامل کر
کو نوازا جائے گا جن کا   - NYCمغربی، جنوبی درجے، اور  -کرتا ہے۔ فنڈنگ کے ایک اہم حصے سے تین خطوں 

فیصلے کے نتیجے میں اسقاِط حمل کی خدمات تک رسائی فراہم  Dobbs v. Jacksonمحِل وقوع کی بنیاد پر، 
 وقع ہے۔ کرنے میں سب سے زیادہ مشکالت کا سامنا کرنا مت

  
کی قیادت اور قوت کی وجہ   Hochul"گورنر  نے کہا، Mary T. Bassettریاست نیویارک کی ہیلتھ کمشنر ڈاکٹر 

سے، اسقاِط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کی مدد اور صالحیت کو بڑھانے کے لیے نیویارک میں فنڈنگ ہو رہی 
فراہم کرنے والے امدادی فنڈ کے ساتھ، ہم ریاست بھر میں  $ ملین ڈالر کے اسقاِط حمل کی خدمات 25ہے۔ ہمارے 

اسقاِط حمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کو اپنی استعداد میں اضافہ کرنے، اپنے وسائل کو بہتر بنانے اور اپنے بنیادی 
 ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے فوری سرمایہ کاری فراہم کر رہے ہیں۔" 

  
$ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر قابِل اطالق ہو تو، ہر ایک  300,000درخواست دہندگان کم از کم 

ماہ کی مدت کے دوران فراہم کردہ خدمات کی تعداد   12$ تک یا پہلے 50,000اضافی الگ کلینک کے مقام کے لیے 
 کی بنیاد پر اضافی فنڈنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ 

  
 جمع کروائیں۔  تک 2022اگست  12مزید جانیں۔ درخواستیں جمعہ،  یہاں فنڈنگ کے مواقع کے بارے میں 2دور 
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( نے New York State Department of Healthکے دوران، ریاست نیویارک کے محکمٔہ صحت ) پہلے دور
مقامات شامل ہیں جن کو فی الحال جامع خاندانی منصوبہ بندی   63$ ملین سے نوازا، جس میں 10پروگراموں کو  13

  پروگرام کے تحت فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔
  

حفاظتی گرانٹوں کے ذریعے  DCSJحمل کی خدمات فراہم کرنے والوں کے امدادی فنڈ کے عالوہ، گورنر نے  اسقاط
تاکہ اس اہم  $ ملین بھی دستیاب کروائے ہیں10تک رسائی کے لیے نگہداشِت تولیدی صحت کے مراکز کے لیے 

 نگہداشت کو انجام دینے والے فراہم کنندگان کی سالمتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے۔ 
  

کے ساتھ مل کر نگہداشِت تولیدی صحت کی گول میز کانفرنسوں کا ایک  Bassettبمعہ ڈاکٹر  ،Hochulگورنر 
میں نوازے گئے افراد کے ساتھ ہوا، تاکہ جوالئی کو ڈاون اسٹیٹ کے پہلے دور  12بھی شروع کیا، جس کا آغاز  سلسلہ

خدمات فراہم کنندگان کی ضروریات اور تجربات پر تبادلٔہ خیال کیا جا سکے اور یہ کہ نیویارک کس طرح کی مشکالت  
  فیصلے کے بعد رسائی کی حفاظت کر رہا ہے۔ Roeکا مقابلہ کر رہا ہے اور 

  
نے ایک مضبوط، کثیر   Hochulکے فیصلے کو کالعدم کرنے کے بعد، گورنر  Roe v. Wadeسپریم کورٹ کے 

آگاہی کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسقاِط حمل  وسیع پیمانے پرکا آغاز کیا تاکہ  مہمپلیٹ فارم، ادائیگی کردہ عوامی تعلیمی 
ویب   نئیم اشتہاری کوششیں اور ایک ہمیشہ محفوظ، قانونی اور قابل رسائی رہے۔ ریاست گیر مہم میں کثیر پلیٹ فار

یویارک میں اسقاِط حمل کے حقوق، فراہم کنندگان، معاونت اور ادائیگی کے اختیارات کے بارے  سائٹ شامل ہے، جو ن 
 میں معلومات کے لیے ایک واحد منزل ہے۔ 

  
جو نیویارک میں  نے جامع، چھ مسودہ ہائے قانون کے ایک پیکج پر دستخط کیے تھے Hochulگورنر جون میں، 

مریضوں اور خدمات فراہم کنندگان کے لیے اسقاِط حمل کے حقوق کو مزید محفوظ کرنے، تحفظ دینے اور مضبوط  
کرنے کے لیے مقننہ کی جانب سے منظور کیے گئے تھے۔ یہ قانون سازی مختلف قانونی تحفظات کے پیش نظر  

ر قانونی مداخلت کے لیے کارروائی کا سبب طے کرنا نیز  مخصوص اقدامات لیتی ہے بشمول تحفظ یافتہ حقوق میں غی
( میں اسقاط حمل کے فراہم کنندگان اور Address Confidentiality Programایڈریس کونفیڈینشیئلٹی پروگرام )

مریضوں کو شامل کرنا۔ یہ اقدام نگہداشِت صحت کے پریکٹیشنروں کو ایسے مریضوں کو تولیدی خدمات فراہم کرنے 
ہے جو ان ریاستوں میں رہتے ہیں جہاں ایسی خدمات غیر قانونی  تاروی کے الزامات عائد کرنے سے منع کر پر غلط

ہیں اور طبی بدعنوانی کرنے والی بیمہ کمپنیوں کو قانونی نگہداشت فراہم کرنے والے اسقاِط حمل کے خدمات فراہم 
 کنندگان کے خالف منفی کارروائی کرنے سے روکتا ہے۔ 

 
منظور کیا گیا  کے آغاز میں، ریاست نیویارک کے آئین میں اسقاِط حمل کے حقوق کو شامل کرنے کا پہال قدم اس ماہ 

 ۔ تھا
  
  

###  
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