
 
 KATHY HOCHULگورنر    27/07/2022 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

$ ملین کی سستی اور امدادی رہائش گاہوں کی 189نے برونکس میں  ADAMSاور میئر HOCHULگورنر 
  تیاری کے لیے سنِگ بنیاد رکھنے کا اعالن کر دیا 

  
امدادی گھر ان بالغوں کے لیے  200نئے سستے گھر بنائے گا جس میں  326مورس ہائٹس میں  1سٹارہل مرحلہ  

  ہوں گے جو بے گھر ہیں
  

  دستیاب ہے یہاںرنگین نقشہ 
  
  

نے آج برونکس کے مورس ہائٹس حصے میں  Eric Adamsاور نیویارک شہر کے میئر  Kathy Hochulگورنر 
میں   1ملین الگت کی سستی رہائش گاہوں کی تیاری کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعالن کیا ہے۔ سٹارہل مرحلہ   189$
  ایسے گھر جن میں بے گھر افراد کے لیے امدادی خدمات ہوں گی۔ 200سستے اپارٹمنٹ ہوں گے، بشمول  326

  
سے زائد رہائشیوں کو محفوظ، پائیدار گھر فراہم کرے گی   300"یہ تیاری برونکس کے  نے کہا، Hochulگورنر 

اور مورس ہائٹس کے مضافاتی عالقے کو طویل مدت میں سہارا دینے کے لیے بہت ضروری وسائل اور سہولیات 
ئی بلندیوں تک لے گیا ہے،  چونکہ استطاعت رکھنے کا قومی بحران کرائے اور دیگر اخراجات کو ن فراہم کرے گی۔ 

$ بلین کے منصوبے کے ساتھ  25میری انتظامیہ اعلٰی معیار کی سستی اور امدادی رہائش گاہوں کی فراہمی کے لیے 
بحران سے نمٹ رہی ہے جو نیویارک کے مکینوں کی زندگیوں کو مستحکم کرنے اور بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ 

دیگر حصہ داروں کا اس منصوبے میں حصہ ڈالنے کے لیے شکریہ ادا کرتی  ، شہری کونسل، اور Adamsمیں میئر 
  ہوں، اور نیویارک کے عالقوں کو مضبوط بنانے میں ان کی مسلسل مشغولیت کی منتظر ہوں۔"

  
"محفوظ، مستحکم، اور سستی رہائش ایک خوشحال، جامع شہر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی   نے کہا، Adamsمیئر 

اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جب سر پر چھت ہونے کی بات آئے تو نیویارک کا کوئی بھی مکین  ہے، اور ہم 
ہماری انتظامیہ کا نیویارک کے اُن مکینوں کے لیے امدادی گھروں کی تعمیر شروع کرنے کا  ۔ پیچھے نہ رہے 

ڑھ رہے ہیں۔ ہم نیویارک کے  منصوبہ ہے جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہم پوری رفتار سے آگے ب
کے ساتھ مل   Hochulمکینوں کے لیے 'کام مکمل کرنے' اور اپنے شہر کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے گورنر 

   کر کام کر رہے ہیں۔"
  

کے وسیع و عریض   Hochulرہائش کو مزید سستا، مساوی، اور مستحکم بنانے کے گورنر  1سٹارہل مرحلہ  
$ بلین کا ایک نیا، پانچ سالہ، جامع  25کے نافذہ ریاستی بجٹ میں،  2023منصوبوں کا حصہ ہے۔ گورنر نے سنہ 

سستے گھر بنا کر   100,000بھر میں  رہائشی منصوبہ متعارف کروایا اور کامیابی کے ساتھ حاصل کیا جو نیویارک
یا محفوظ کر کے رہائش کی فراہمی میں اضافہ کرے گا، بشمول کمزور آبادیوں کے لیے امدادی خدمات کے ساتھ  

  اضافی گھروں میں بجلی لگوانا۔ 50,000گھر، بمعہ  10,000
  

ایک منزلہ سہولیاتی عمارت پر مشتمل  منزلہ کثیر خاندانی عمارت اور اس کے ساتھ منسلک  14ایک  1سٹارہل مرحلہ  
ہو گا۔ دو ایکڑ کی جگہ کو پہلے ایک ہسپتال نے گھیرا ہوا تھا جسے رہائشی عالج کے مرکز کے طور پر استعمال کیا  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FStarhill_Rendering.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO9haCK%2BvGb7pd6puyNkNZBpDpbikij4EGR%2BZA2Y2fY%3D&reserved=0


 Jerome Corridorکے  2018جا رہا تھا، جو تب سے مسمار کر دیا گیا ہے۔ مخلوط استعمال والی عمارت 
Rezoning تھی۔ کے ذریعے ممکن ہوئی  

  
اپارٹمنٹ شامل ہوں گے جو بے گھر بالغوں کے لیے مختص ہوں گے، بشمول وہ لوگ  200نئی عمارت میں ایسے 

جو منشیات کے استعمال کی بیماری یا منشیات کی لت اور ساتھ ہی ساتھ دماغی مرض میں مبتال ہیں۔ ان مکینوں کو  
گی جنہیں ایمپائر سٹیٹ امدادی رہائشی پہل   موقع پر ہی امدادی خدمات اور کرائے میں رعایت تک رسائی حاصل ہو

کاری کے ذریعے سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے اور نیویارک سٹیٹ آفس آف ایڈکشن سروسز اینڈ سپورٹس کے زیِر انتظام  
  ہیں۔

  
طور معاملے کو دیکھنا، خاندانی صالح کاری، مالزمت کی تیاری کی تربیت، اور مالی خواندگی   خدمات میں انفرادی

کی تربیت گاہیں شامل ہوں گی۔ یہ خدمات رضاکارانہ اور ہر کرایہ دار کی ضروریات کے لیے انفرادی طور پر تیار  
کردہ ہوں گی جبکہ آزادانہ زندگی گزارنے کی مہارتوں کو فروغ دیں گی اور مستحکم کرایہ داری کو برقرار رکھیں  

  ( ہے۔S:US) Services for the UnderServedگی۔ خدمات فراہم کنندہ 
  

  اس یا فیصد  80 سے 30 کا آمدنی اوسط کی عالقے جو گے ہوں مخصوص لیے کے گھرانوں ان اپارٹمنٹ ماندہ باقی 
  گا۔ ہو  اپارٹمنٹ ایک لیے کے سپرنٹنڈنٹ موجود  پر  موقع ہیں۔  کماتے کم سے

  
  گا۔  ہو شامل عالقہ تفریحی  واال خاموشی ایک پر  چھت  کی منزل دوسری اور صحن پچھال ایک میں سہولیات رہائشی
  کمرہ،  کا  کھیلنے کے بچوں النڈری، پر  موقع کمرہ،  کا  ورزش  ایک خدمات، سماجی پر  موقع  میں سہولیات اندرونی

  گھنٹے 24 پر  راستے داخلی برآں،  مزید  گی۔ ہو شامل رسائی  تک  انٹرنیٹ مفت   میں یونٹ  ہر اور روم، کمپیوٹر  ایک
  گا۔ ہو پہرہ

  
باآسانی برونکس میں مورس ہائٹس کے رہائشی مضافاتی عالقے میں واقع ہے جس میں طبی، تعلیمی   1سٹارہل مرحلہ  

اور عوامی خدمات جیسی مقامی سہولیات تک رسائی ہے۔ عمارت کے مقام کے قریب میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن 
 Bronxکے تیارکنندہ  1ٹرینیں ہیں۔ سٹارہل مرحلہ  Dاور  B، 4بس الئنیں اور ان کے سٹاپ ہیں نیز  10ھارٹی کی ات

Pro  اورS:US ہیں۔  
  

$ شامل ہیں، وفاقی کم  20.6کے لیے ریاستی سرمائے میں ٹیکس سے مستقل چھوٹ کے بانڈز میں  1سٹارہل مرحلہ  
 New York Stateآمدنی والے ہاؤسنگ ٹیکس کریڈٹس جو ریاست نیویارک گھروں اور عالقے کی تجدید ) 

Homes and Community Renewal بسڈی میں حاصل $ ملین س31.5$ ملین ایکویٹی میں اور 80.5( سے
 New York City Department of Housingکریں گے۔ نیویارک شہر کا محکمٔہ رہائشی تحفظ و ترقی )

Preservation and Development) ( امدادی رہائشی قرضوں کے پروگرامSupportive Housing Loan 
Program ملین فراہم کر رہی ہے۔1$ ملین فراہم کر رہا ہے۔ نیویارک شہر کی کونسل 31.5( کے ذریعے $  

  
  اضافی سستے اور امدادی اپارٹمنٹ شامل ہونے کی توقع ہے۔ 244میں تقریباً  2سٹارہل مرحلہ  

  
 200اپارٹمنٹس، بشمول  326" نے کہا، RuthAnne Visnauskasگھروں اور عالقوں کی تجدید کی کمشنر 
، برونکس بھر میں معیاری سستی رہائش گاہوں کی فراہمی کو وسیع کرنے  1امدادی خدمات کے ساتھ، سٹارہل مرحلہ 

کی ہماری جاری کوششوں کی تازہ ترین مثال ہے۔ مفت انٹرنیٹ، بہترین شہری سہولیات اور ضرورت مندوں کے لیے 
ان افراد اور خاندانوں کے لیے ایک روشن اور  1کرکے، سٹارہل مرحلہ  سماجی خدمات تک رسائی کی پیشکش 

مورس ہائٹس میں تبدیلی النے والی اس عمارت کو   صحت مند مستقبل فراہم کرے گا جو جلد ہی یہاں قیام پذیر ہوں گے۔
داری  کو ان کی شراکت  Services for the UnderServedاور  Bronx Proپایٔہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 

  ۔"مبارک باد اور بصیرت کے لیے 
  

 Chinazo( کی کمشنر OASASمنشیات کی لت میں پڑے افراد کو خدمات اور امداد فراہم کرنے کے دفتر ) 
Cunningham ،گورنر کی ایمپائر سٹیٹ امدادی رہائش پہل کاری ریاست بھر میں سب سے زیادہ کمزور   نے کہا"



کی پیش کردہ خدمات کے تسلسل کے لیے اہم ہے اور ہمیں افراد  OASASآبادیوں کی خدمت کرے گی۔ یہ پہل کاری  
ہال مرحلہ نیویارک کی صحت کو بہتر بنانے میں معاونت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ برونکس میں اس منصوبے کا پ

کے خطرے کی زد میں باشندوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، بشمول وہ لوگ جو منشیات کے استعمال کی لعنت  
  میں مبتال ہیں۔ ہمیں اس اہم کوشش کا حصہ بننے پر فخر ہے۔"

  
اہم کرنا ان  "نیویارک کے مکینوں کو رہائش فر نے کہا، Jessica Katzنیویارک شہر کی چیف ہاؤسنگ آفیسر 

لوگوں کو اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد دینے کے لیے اہم ترین اقدام ہے جو بے گھری، ذہنی صحت، یا  
منشیات کے استعمال میں مبتال ہیں۔ سٹارہل جلد ہی مورس ہائٹس میں ایک نیا عالقہ تشکیل دے کر، نیویارک کے 

ہماری رہائش کی شہر گیر حکمت عملی، 'ہمارے  دید کہے گا۔سینکڑوں مکینوں کو ان کے گھروں میں خوش آم
کے ایک جزو کے طور پر ہم سستے، اعلٰی معیار کے گھر بنانے کے لیے پُرعزم ہیں۔    مضافاتی عالقوں میں رہائش'،

کے ساتھ مل کر جشن   Services for the Underservedاور  BronxProمجھے اس دلچسپ نئے منصوبے پر 
  منانے پر فخر ہے۔"

  
"یہ انتظامیہ نیویارک کے کمزور ترین   . نے کہا،Adolfo Carrión Jrمحکمٔہ رہائشی تحفظ و ترقی کے کمشنر 

محفوظ،   —مکینوں کے لیے جو کچھ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، سٹارہل اس کی ایک روشن مثال ہے  
ان خدمات اور سہولیات کے ساتھ ہے جو مکینوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہیں۔  امدادی، اور سستی رہائش جو 

سستے  326مکمل ہو جانے پر، سٹارہل ہمارا نو تعمیر شدہ آج تک کا سب سے بڑا امدادی رہائشی منصوبہ ہو گا، جو 
وص ہیں۔ یہ کوئی  ایسے امدادی گھر ہیں جو بے گھر افراد کے لیے مخص 200گھر فراہم کرے گا، جن میں سے 

چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، اور ہم نیویارک کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جلد از جلد رہائش گاہوں میں منتقل کرنے کے  
  راستے پر اس اہم سنگ میل کا جشن مناتے ہیں۔"

  
کی عالمی وباء سے باہر آتے جارہے ہیں تو یہ بہت   COVID-19"جبکہ ہم  نے کہا،  Ritchie Torresنمائندے 

  واضح ہے کہ ہمیں نیویارک شہر میں رہائش کے بحران کے عارضی حل سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
مجھے گورنر اور میئر کی جانب سے ایسے مکانات تیار کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے حوصلہ ملتا ہے  

  اور کم آمدنی والے خاندانوں کی مدد کریں گے۔"جو میرے ضلع میں بے گھر 
  

"نئی سٹارہل سستی رہائش گاہوں کی تیاری سے برونکس اور شہر   نے کہا، José M. Serranoریاستی سینیٹر  
بھر میں رہائش کے موجودہ بحران سے نمٹنے میں مدد ملے گی، جبکہ رہائشیوں کو مفت انٹرنیٹ، معاملے کے 

یں  انتظام، خاندانی صالح کاری، مالزمت کی تیاری کی تربیت، اور مالیاتی خواندگی کی تربیت گاہیں بھی فراہم کی جائ
 326کا  Adams، اور میئر Hochulگی۔ ریاست نیویارک کا گھروں اور عالقوں کی تجدید کا محکمہ، گورنر 

  گھروں پر مشتمل سستی رہائش کے مواقع کو ممکن بنانے میں ان کی کوششوں کے لیے بہت شکریہ۔"
  

"برونکس کے خاندانوں کے لیے سستی رہائش تک رسائی کو بڑھاتا ہوا، سٹارہل   رکِن اسمبلی لٹویا جوئنر نے کہا،
کے ساتھ اس عزم کو   Hochulمورس ہائٹس کے مستقبل میں ایک خوش آئند سرمایہ کاری ہے۔ میں گورنر  1مرحلہ 

ھی ہونے  استوار کرنے کے لیے کام کرنے کی منتظر ہوں جو آج کے اعالن سے مجسم ہوا ہے اور مجھے ان کی سات
  پر فخر ہے کیونکہ ہم اپنے خاندانوں کو درپیش سستی رہائش کے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"

  
"مجھے اس عمارت کو تیار ہوتا دیکھ کر خوشی ہوئی   نے کہا، Vanessa L. Gibsonبرونکس بلدیہ کی صدر 

ت کے بالکل قریب سستی اور امدادی رہائش  ہے جو یہاں مورس ہائٹس کے مضافاتی عالقے میں آمد و رفت کی سہول
گاہیں الئے گی۔ محفوظ اور مستقل رہائش کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے اور اس طرح کے منصوبے 

ہمارے بلدیاتی عالقے میں رہائش کے عدم تحفظ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری جدوجہد میں ضروری ہیں۔ میں اپنے  
کے لیے ریاست نیویارک کے گھروں اور عالقوں کی تجدید کے محکمے، نیو   عالقے میں اس بڑی سرمایہ کاری

اور نیویارک شہر کی کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں   Bronx Proیارک شہر کے محکمٔہ رہائشی تحفظ و ترقی،  
  گی۔"

  



کے   "ہمارے شہر کے سستی رہائش کے بحران نے کہا، Pierina Sanchezنیویارک شہر کی کونسل کی رکن 
کے اندر کرائے اور بے دخلی کی بڑھتی ہوئی شرحوں کو دیکھتے ہوئے، مجھے خوشی  14درمیان اور ڈسٹرکٹ 

ہے کہ شہر کا سرمایہ مورس ہائٹس میں نئی سستی رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرے گا۔ سٹارہل مرحلہ  
ہمارے بے گھر   200یر ہوں گے، بشمول  سستے رہائشی یونٹ تعم 326$ ملین الگت سے تعمیر سے 189کی  1

یہ سرمایہ کاری نیویارک کے کمزور ترین   — ہمسایوں کے لیے جن میں سماجی خدمات موقع پر موجود ہوں گی 
مکینوں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے شہر کے عزم کا ثبوت ہے۔ اس عمارت کے رہائشی موقع پر موجود خدمات اور 

یارات کے ساتھ ساتھ مفت انٹرنیٹ تک رسائی جیسی ضروری سہولیات سے مستفید  سہولیات، آسان آمد و رفت کے اخت
ہوں گے۔ رہائشی عدم تحفظ میرے حلقوں پر اثر انداز ہونے والے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، اور اس 

   گی۔"  کے مکینوں، بشمول ہمارے عالقے کے بے گھر افراد کے لیے اہم امداد ثابت ہو 14عمارت کی تعمیر ضلع 
  

S:US  کے صدر اور سی ای اوJorge R. Petit, MD ،گھر ایک چھت سے آگے کی چیز ہوتا ہے۔ گھر   نے کہا"
سٹارہل نیویارک کے لوگوں کے لیے امید، امکان اور موقع  استحکام، حفاظت، برادری، اور ملکیت کا احساس ہے۔ 

الئے گا جنہوں نے بے گھری، غربت، نشے کی لت اور ذہنی صحت جیسی مشکالت کا سامنا کیا ہے۔ سماجی انصاف  
کو نیویارک کے مکینوں کی خدمت اور مدد کرنے پر فخر ہے   S:USکو آگے بڑھانے والی ایک تنظیم کے طور پر، 

ے گھر حاصل کر سکیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور ہمیں برونکس میں سستی اور امدادی رہائش گاہیں  تاکہ وہ ایس
  بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔"

  
Bronx Pro  کی سی ای اوSamantha Magistro ،نے کہا "Bronx Pro  اگلے باب کا حصہ بننے اور

سٹارہل کیمپس کی از سِر نو ایجاد کرنے کے لیے پُرجوش ہے۔ مورس ہائٹس میں سستی رہائش اور نئی کھلی جگہ کی  
طبی اور دماغی صحت کی دیکھ بھال کا مقام ہونے   1موجودہ دور کی ضرورت کا جواب دیتے ہوئے سٹارہل مرحلہ 

، نیویارک شہر اور ریاسسِت نیویارک، ہمارے قرض دہندگان اور ہمارے  S:USکی تاریخ کا احترام کرتا ہے۔ ہم 
  عالقے کے حصہ داروں کے ساتھ مل کر اس نئی رہائش گاہ کی تعمیر کے منتظر ہیں۔" 

  
"ہمارے شہر   نے کہا، Baaba Halmانٹرپرائز کمیونٹی پارٹنرز میں نیویارک کی مارکیٹ رہنماء اور نائب صدر،  

میں رہائش کے موجودہ بحران میں سب سے اوپر عالمی وباء کے دیرپا معاشی اثرات کے ساتھ، ہمارے سستے 
گھروں کی فراہمی میں اضافہ، خاص طور پر امدادی خدمات کے ساتھ، کبھی بھی اس سے زیادہ اہم نہیں رہا۔ برونکس  

گروپ،    Bronx Proے، ہمیں اپنے دیرینہ شراکت داروں، میں ناگزیر سستی اور امدادی رہائش گاہیں النے کے لی
Services for the UnderServed"اور دیگر کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ ،  

  
  Bronx Pro"ہمیں  نے کہا، Jane Silvermanکمیونٹی ڈویلپمنٹ بینکنگ فار چیز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 

کے ساتھ اس تبدیلی النے والے منصوبے پر کام کرنے پر فخر   Services for the UnderServedگروپ اور 
ہے، جو اس سے پہلے بے گھر افراد اور آس پاس کے عالقے کے لیے فرق پیدا کرے گا۔ ہم زندگی بسر کرنے کے  

لیے محفوظ اور معیاری مقامات بنانے کے لیے نیویارک میں مقامی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پُرعزم  
  ہیں۔"
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