
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/8/8 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے نیویارک کے بزرگوں اور خاندانوں کے لیے رہائش کی استطاعت کو مضبوط بنانے کے  HOCHULگورنر 
  مسودۂ قانون پر دستخط کر دیے

 
برس سے زائد عمر کے بزرگوں اور معذور افراد اور محدود آمدنی والے   S.3085A/A.3956A 65مسودۂ قانون 

  افراد کے لیے پراپرٹی ٹیکس سے استثنٰی کی اہلیت کو بڑھانے کے لیے ایک مقامی اختیار فراہم کرتا ہے
  

پہلی بار گھر خریدنے والوں کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرنے کے لیے  S.8890/A.9135مسودۂ قانون 
  مقامی اختیار میں توسیع کرتا ہے

  
( کے ذریعے کم سے لے کر درمیانی آمدنی والے بزرگوں RESTOREبحالی )  S.9193/A.10271مسودۂ قانون 

  یے عرصے میں اضافہ کرتا ہےکے لیے گھر کی ہنگامی مرمت پر خرچ کی گئی رقم اس کی تکمیل کے ل
  

نیا مسودۂ قانون استطاعت کے ملک گیر بحران کے دوران گورنر کے نیویارک کے مکینوں کی مدد کرنے کے عزم  
  کی تصدیق کرتا ہے

  
  

نے آج ایک مسودہ ہائے قوانین کے پیکج پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد نیویارک کے   Kathy Hochulگورنر 
برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کو وسیع کرنا ہے۔ یہ   60مکان مالکان، خصوصاً 

پہلی بار گھر   - پیکج، جس پر ریاستی مقننہ کے اراکین اور وکالء کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے، مکان مالکان 
کی مدد کرنے میں مدد کرے گا کیونکہ مہنگائی، بڑھتی ہوئی الگت   - خریدنے والوں سے لے کر بزرگ شہریوں تک 

   اور دیگر عوامل سے اسطاعت کا ملک گیر بحران پیدا ہو گیا ہے۔
  

"مجھے نیویارک کے مکان مالکان کی جیبوں میں پیسے واپس ڈالنے اور بزرگوں اور  نے کہا، Hochulگورنر 
مہنگائی   خاندانوں کو گھروں میں رہنے میں مدد کرنے کے لیے ان مسودہ ہائے قوانین پر دستخط کرنے پر فخر ہے۔

ات کو یقینی بنانے میں  اور بڑھتے ہوئے اخراجات سے ملک بھر میں خاندانوں پر دباؤ ڈال پڑنے پر، یہ قانون اس ب
کو کچھ بہت ضروری   - بزرگوں سے لے کر پہلی بار گھر خریدنے والوں تک  -مدد کرے گا کہ نیویارک کے مکینوں 

راحت ملے۔ میں مسودۂ قانون کی کفالت کرنے والوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسودۂ قانون کو حتمی شکل  
  ۔"مارے مشن میں اپنا حصہ ڈاالدی اور نیویارک کو سستا رکھنے کے ہ

  
   نئی قانون سازی

  کے  مرمت  کی( )گھر کو بزرگوں آج دستخط کردہ مسودہ ہائے قوانین نیویارک کے پراپرٹی ٹیکس میں استثناعات اور 
سال یا اس سے زیادہ  60 ے اہلیت کو وسیع کر دیں گے، جو کے لی پروگرام پیشکش کی خدمات  ہنگامی رہائشی لیے

عمر کے مالکان کو ایسی مرمتیں کروانے کے لیے مالی وسائل فراہم کرتا ہے جو انہیں اپنے گھروں میں آزادانہ طور 
  ان میں شامل ہیں:  پر رہنا جاری رکھنے کے قابل بناتی ہیں۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0


یہ بلدیات کو نیویارک کی حقیقی پراپرٹی ٹیکس کی چھوٹ کے لیے : S.3085A/A.3956Aمسودٔہ قانون   ·
سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد اور معذور افراد کے لیے  65اہل زیادہ سے زیادہ آمدنی کو  

تک بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ آج سے پہلے، نیویارک شہر سے باہر بزرگوں اور معذور افراد  50,000$
  $ تھی۔29,000لیے زیادہ سے زیادہ ساالنہ آمدنی کے 

تک نئے تعمیر شدہ مکانات خریدنے  2028یہ مقامی بلدیات کے لیے سنہ : S.8890/A.9135مسودٔہ قانون     ·
والے پہلی بار گھریلو خریداروں کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرنے کے اختیار کو وسیع کرتا  

  اختیار اس سال کے آخر میں ختم ہونے واال تھا۔ہے۔ آج سے پہلے، یہ 

دن  60یہ مسودۂ قانون منصوبوں کو بحال کرنے کی آخری تاریخ کو : S.9193/A.10271مسودٔہ قانون  ·
$ تک کی اجازت دے کر، ہنگامی مرمت کے 20,000تک بڑھا کر اور زیادہ سے زیادہ الگت فی منصوبہ 

   ضرورت مند گھر کے بزرگ مالکان کے لیے زیادہ لچکدار عرصے پر زیادہ فوائد فراہم کرتا ہے۔

  

   کا بزرگوں کی استطاعت میں اضافے کا عزم Hochulگورنر 
آج کے مسودۂ قانون پر دستخط  نے استطاعت کو اولین ترجیح بنایا ہے۔  Hochulعہدہ سنبھالنے کے بعد سے، گورنر 

گورنر کے الگتوں کو کم کرنے اور ٹیکس میں راحت فراہم کرنے کے عزم کی توثیق کرتا ہے تاکہ نیویارک کے 
  روزمرہ کے شہریوں بشمول نیویارک کے بزرگوں کے ہاتھ میں پیسہ رہے۔

  
  بزرگوں کے لیے سستی رہائش

$ بلین کے ہاؤسنگ پالن کے ساتھ نیویارک کے رہائش کے  25دہ اس سال کے بجٹ میں اعالن کر Hochulگورنر 
شعبے میں استطاعت کے بحران سے نمٹ رہی ہیں، جس میں بزرگوں کے لیے نئی رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے  

سے زیادہ یونٹس بنانے کا   1,400ملین شامل ہیں۔ گزشتہ برس، ریاست نے بزرگوں کی رہائش کے لیے  300$
  اعالن کیا ہے۔

  
  بزرگوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ

  واپسی ناقابل  اور واپسی قابل   متعدد  والے پہنچانے فائدہ کو افراد  کے عمر زائد  سے اس اور برس 65 نیویارک ریاست
 فائدہ کو  کاروباروں اور افراد  ان کریڈٹ انشورنس کیئر ٹرم النگ ہے۔ ہوئے رکھے جاری  کرنا فراہم کریڈٹ  ٹیکس
  منقولہ غیر ہیں۔ کرتے ادا اقساط لیے کے ہونے اہل کے  یسیوںپال انشورنس کی نگہداشت المعیاد  طویل  جو ہے پہنچاتا
 جائیداد  منقولہ غیر  پر طور  جزوی  یا مکمل جو ہے پہنچاتا فائدہ کو مالکان کے  گھر کے  نیویارک کریڈٹ ٹیکس جائیداد 

  ہیں۔ کرتے ادا ٹیکس پر
  

کے   کریڈٹ ٹیکس ریبیٹ   اونر ہوم اس کے عالوہ، نافذ شدہ بجٹ کے جزو کے طور پر، گورنر اور ریاستی مقننہ 
 20$ بلین کی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ 2.2ملین مکان مالکان کو ٹیکس میں  2.5ذریعے ریاست نیویارک میں تقریباً 

   الکھ سے زائد چیک پہلے ہی پہنچائے جا چکے ہیں اور بقیہ چیک آئندہ مہینوں میں بھیجے جائیں گے۔
 

  میڈیکیڈ تک رسائی کو وسیع کرنا
اور ریاست نیویارک کی مقننہ نے   Hochulذ شدہ بجٹ کے جزو کے طور پر، گورنر اس سال کے شروع میں، ناف

 138برس کر کے اور وفاقی غربت کی سطح کو  65نیویارک کے مکینوں کے لیے کمانے کے لیے عمر کی حد 
  کیا اضافہ میں اہلیت  کی بزرگوںکے لیے   Medicare Savings Programاور  Medicaidفیصد تک بڑھا کر  

۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نیویارک کے زیادہ سے زیادہ عوام کی صحت کے قابل  اعتماد، سستے بیمے تک  تھا
سال اور اس سے زائد العمر غیر دستاویزی افراد کی اہلیت میں بھی اضافہ   65رسائی ہو۔ بجٹ نے معذور افراد اور 

   کیا ہے۔
 

NAPS مراعات تک رسائی کو وسیع کرنا  
( کے SNAP( نے سپلیمینٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام )OTDAعارضی امداد اور معذوری میں امداد کے دفتر ) 

لیے ایک آسان ایپلیکیشن شروع کی ہے، جس سے کم آمدنی والے کام کرنے والے لوگوں، بزرگوں، اور معذور افراد 
کی ہدایت پر، عارضی  Hochulگورنر  کے لیے خوراک کی خریداری کی مراعات تک رسائی کو آسان بنایا گیا ہے۔

بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں کہ اہل بزرگ اس امداد اور معذوری میں امداد کے دفتر نے اس بات کو یقینی  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpit%2Fproperty%2Fhomeowner-tax-rebate-credit.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TBtWWAVxTCc6OisNTyWttvolXhSREtBgO%2F%2FZkubdNaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inWGaAGxA7%2B0CAM1JdGELspdm76vo8KrOYDhAXWOjtQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inWGaAGxA7%2B0CAM1JdGELspdm76vo8KrOYDhAXWOjtQ%3D&reserved=0


بات میں توسیع کر کے سپلیمینٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام کی مراعات حاصل کرنا جاری رکھ سکتے ہیں کہ انہیں  
ماہ   12ماہ تک دوبارہ تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، جو پچھلے عرصے سے  36کتنی کثرت سے اپنی اہلیت کی 

جو کہ   –برآں، اہلیت کی تصدیق کے لیے اب بزرگوں کو انٹرویو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ہے۔ مزید 
  اکثر دوبارہ کامیاب تصدیق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔

  

"باقی ملک  نے کہا، RuthAnne Visunauskasریاست نیو یارک کے گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کی کمشنر 
کی طرح نیویارک کو بھی رہائش اور گھر کی ملکیت کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں مشکالت درپیش ہیں۔ اہم مسودہ 

یں رہائش کی استطاعت کو بہتر بنانے،  ہماری ریاست م Hochulہائے قوانین کے اس پیکج پر دستخط کرکے، گورنر 
زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پہلی بار گھر کی ملکیت کو ممکن بنانے، اور بحالی جیسے پروگراموں کے لیے 

فنڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بزرگ اپنے گھر میں محفوظ اور 
  ۔سستی زندگی گزار سکیں"

 
"بزرگوں، معذور افراد، اور محدود آمدنی  نے کہا، Amanda Hillerٹیکسیشن اینڈ فنانس کی قائم مقام کمشنر 

والے افراد کے لیے استطاعت کو یقینی بنانا انہیں ان مشکل معاشی اوقات میں گزر بسر کرنے کے قابل بناتا ہے۔  
پراپرٹی ٹیکس کی یہ چھوٹ نیویارک کے الکھوں محنتی لوگوں کے لیے ایک قیمتی الئف الئن کے طور پر کام کر  

اور ریاستی مقننہ کو مہنگائی اور روزمرہ کی زندگی کی بہت سی ضروریات پر   Hochulر سکتی ہے۔ میں گورن
  بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے ان کی مسلسل کوششوں پر خراج  تحسین پیش کرتی ہوں۔"

 
  Hochul"گورنر  نے کہا، Daniel W. Tietzعارضی امداد اور معذوری میں امداد کے معاون کمشنر کے دفتر 

کی قیادت میں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ کمزور بوڑھے بالغ افراد آسانی سے ایسے 
پروگراموں اور خدمات تک رسائی کر سکیں جو انہیں بنیادی ضروریات جیسے خوراک، توانائی اور رہائش کے لیے  

م کر سکیں۔ ایک مقررہ آمدنی پر رہنے والے بزرگوں کو بہت سی  بڑھتے ہوئے اخراجات سے نمٹنے میں مدد فراہ
مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ مسودہ ہائے قوانین ان لوگوں کے لیے آسانی کر دیں گے جو اپنے گھروں میں  

  مستحکم رہنے اور سماج کا الزمی جزو رہنا جاری رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔"

  

"یہ نئے قوانین   نے کہا، Greg Olsenے آفس برائے عمر رسیدہ افراد کے قائم مقام ڈائریکٹر ریاست نیویارک ک
ایسے پروگراموں کی صالحیت میں اضافہ کریں گے جو بوڑھے بالغ مکان مالکان کی عمر میں مدد کرنے، رہائش  

کو ہر عمر کے   Hochul کے استحکام اور معاشی تحفظ کو تالش کرنے میں اہم مدد فراہم کرتے ہیں۔ میں گورنر
 مالکان کی مدد کے لیے ان پروگراموں اور اختیارات کو وسعت دینے کے لیے خراج  تحسین پیش کرتا ہوں۔" 

  
"بزرگوں کی آبادی نیویارک کی تیزی سے   نے کہا، Andrea Stewart-Cousinsسینیٹ کی اکثریتی رہنما 

بڑھتی ہوئی آبادیوں میں سے ایک ہے، اور ہماری ریاست کے لیے بڑے فخر کا باعث ہے۔ زندگی بھر کی شراکت  
کے بعد، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ بزرگ اپنے بقیہ دن آرام اور وقار کے ساتھ جی سکیں۔  

سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے پراپرٹی ٹیکس سے استثنٰی کی اہلیت کو بڑھا کر   65میرا مسودۂ قانون 
اس مقصد میں مدد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں اور انہیں محدود آمدنی کا سامنا ہے۔ اس سے ان 

شکار ہیں، اور بزرگوں اور دیگر  لوگوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی جو مالی مشکالت کا 
کمزور آبادیوں کے اثاثوں کی حفاظت کریں گے۔ میں سینیٹ کی اکثریت کا اس مسئلے پر توجہ دینے اور گورنر  

Hochul "کا آج ان اہم مسودہ ہائے قوانین پر دستخط کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں۔  

  
ک میں، ہزاروں بزرگ مکان مالکان غیر محفوظ حاالت میں  "نیویار نے کہا، Michelle Hincheyریاستی سینیٹر  

رہ رہے ہیں کیونکہ وہ گھر کی مرمت کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ناقابل  قبول ہے۔ میرا 
RESTORE   مسودۂ قانون مقررہ آمدنی والے بزرگوں کی گھر کی مرمتیں کروانے اور رسائی میں ترمیم کرنے میں
انہیں ایسے گھروں اور عالقوں میں محفوظ اور آزادانہ طور پر رہنے کے لیے درکار ہیں جنہیں وہ   مدد کرے گا جو

ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ مجھے بزرگوں کے لیے گھر کی ملکیت کے اخراجات کو کم کرنے اور محفوظ رہائش کے  



خر ہے، اور میں اس پر دستخط  وقار کو بڑھانے کے لیے اس مسودۂ قانون کی کفالت کرنے پر ناقابل یقین حد تک ف
  کی شکر گزار ہوں۔" Kathy Hochulکرنے کے لیے گورنر 

  

"عالمی وباء سے پہلے ہی، نیویارک کے باشندوں کو رہائش کی   نے کہا، Brian Kavanaghریاستی سینیٹر  
استطاعت کے بحران کا سامنا تھا۔ فی الحال، گرانی کے دباؤ، بشمول مارگیج کی بلند شرح، نے اپنا پہال گھر خریدنے  

وہ  کے خواہشمندوں کے لیے اسے اور بھی مشکل بازار بنا دیا ہے۔ میں نے جس مسودۂ قانون کی کفالت کی ہے 
بلدیات کے لیے پہلی بار گھر خریدنے والوں کے لیے مقامی ٹیکس چھوٹ کے پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے 

قابل  اجازت تاریخ کو بڑھا کر مالی بوجھ کو کم کرنے میں مدد کرے گا، جس سے خاندانوں کو امریکن ڈریم  
(American Dreamکے ایک جزو کے مالک ہونے کے ہدف کو حاصل کرنے )   میں مدد ملے گی۔ یہ مسودۂ قانون

آج دستخط کر رہی ہیں سستے گھر کی ملکیت کو فروغ دینے اور نیویارک   Kathy Hochulاور دیگر جن پر گورنر 
 Steveکے شہریوں کو رہائشی عدم استحکام سے بچانے کے لیے ہمارے جاری عزم کا جزو ہیں۔ میں رکن  اسمبلی 

Englebright  مسودۂ قانون کی حمایت کرنے اور گورنر اور سینیٹ لیڈر کا اسمبلی میں اسAndrea Stewart-
Cousins   کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رہائش کو مزید سستا بنانے اور نیویارک کے مکینوں کو ترقی کی منازل

  طے کرنے میں مدد کرنے کی جدوجہد میں قیادت کر رہی ہیں۔"

 
"نوجوان کام کرنے والے خاندانوں کو اپنے پہلے گھر کی خریداری   نے کہا، Steve Englebrightرکِن اسمبلی 

سے منسلک اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسودۂ قانون خاندانوں کے  
  ۔"لیے کرایہ داروں سے گھر کے مالکان بننے تک کے سفر میں آسانی پیدا کرے گی

  

"یہ نیا قانون نیویارک کے زیادہ بزرگوں اور محدود آمدنی والے معذور  نے کہا،  Tom Abinantiرکِن اسمبلی  
افراد کو ان عالقوں میں اپنے گھروں میں رہنے میں مدد دے گا جہاں ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا حلقہ موجود 

کم کرکے ان کی زندگی گزارنے کی الگت کو نمایاں طور پر  ہے۔ یہ مقامی پراپرٹی ٹیکس کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو 
$ 50,000$ سے بڑھا کر 37,400 آمدنی کی حد کو موجودہ کم کر سکتا ہے۔ یہ مقامی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ

نیویارک کے زیادہ کمزور مکینوں  --سالوں میں نہیں بڑھائی گئی تھی  13کے بعد سے   2009جو سنہ   -تک کر کے  
کو یہ تسلیم    Kathy Hochulمیں گورنر  موجودہ پراپرٹی ٹیکس کی چھوٹ میں توسیع کرنے دے گی۔ کے لیے

  کرنے پر سراہتا ہوں یہ نیا قانون ہمارے عالقوں کے لیے کتنا اہم ہوگا۔"
  

"ریاست بھر میں سستی رہائش کو توسیع دینے میں ان کی قیادت کے لیے   نے کہا، Carrie Woernerرکِن اسمبلی 
فنڈز کے استعمال میں   RESTOREاس سال کے بجٹ میں فنڈز میں اضافے کے بعد،  کا شکریہ۔ Hochulگورنر 

لچک کا اضافہ کرتے ہوئے میرے مسودۂ قانون پر دستخط کرکے، ہم دیہی عالقوں میں تنظیموں کو کم آمدنی والے  
  بزرگوں کے لیے گھر کی ہنگامی مرمت سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے قابل بناتے ہیں۔" 

  
AARP NY  کے سٹیٹ ڈائریکٹرBeth Finkel ،ان پروگراموں کو تقویت دینے کا مقصد یہ یقینی بنانا   نے کہا"

 جو ہمارے عالقوں کو عمر کے موافق بنانے کا ایک سنگ  بنیاد ہے۔ - ہے کہ رہائش سستی اور قابل رسائی ہو
AARP   نیویارک عمر کی مناسبت کی حامل ریاست کے لیے پُرعزم ہے لٰہذا ہمارے تمام محلے اور عالقے بزرگ

  ہر عمر کے لوگوں کے لیے رہنے کے قابل ہیں۔"رہائشیوں اور 
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