
 
 KATHY HOCHULگورنر   8/17/ 2022 فوری ریلیز کے لیے: 

 
 

$ ملین مختص  8نے شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے   HOCHULگورنر 
  کیے

   
ریاستی فنڈنگ اس معروف تحقیقی الئبریری اور سیاہ فام ثقافت کے مرکز کی مرمت اور اس میں بہتری النے کے لیے  

  سرمایہ کاری کرے گی
  

  یہ اعالن ہفتِہ ہارلم کے دوران کیا گیا ہے، جو کہ اس تاریخی عالقے اور ثقافت کا ایک ہفتے بھر کا جشن ہے
   
   

$ ملین 8ہارلم میں شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت میں بہتری کے لیے نے آج  Kathy Hochulگورنر 
مختص کیے جانے کا اعالن کیا۔ یہ فنڈنگ، جس کا انتظام ریاست نیو یارک کی اقامتی اتھارٹی کے ذریعے کیا جا رہا  

آئے گی اور حفاظت میں ہے، عمارت کے مکھڑے کی تزئین و آرائش، کھڑکیوں اور چھت کو تبدیل کرنے کے کام 
اس منصوبے کے لیے ڈیزائن کی  DASNYاضافہ اور توانائی کی بچت میں بہتری کی صالحیت فراہم کرے گا۔ 

خدمات اور تعمیراتی انتظام کاری بھی فراہم کرے گا۔ یہ اعالن ہفتِہ ہارلم کے دوران کیا گیا ہے، جو ہارلم کی وسیع 
  ثقافت اور تاریخ کا ساالنہ جشن ہے۔

  
"اس فنڈنگ سے ہم فقط اس عمارت کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہی نہیں کر رہے ہیں؛ ہم اپنی تاریخ اور ثقافت 

"تقریباً ایک صدی سے، شامبرگ   نے کہا۔ Hochulگورنر  میں ایک انتہائی ضروری سرمایہ کاری کر رہے ہیں،" 
تحقیقی ادارے، ایک کمیونٹی ہب اور سب سے بڑھ کر،  سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت نے ایک الئبریری، ایک 

امریکہ میں سیاہ فام باشندوں کو سراہنے کی ایک جگہ کے طور پر کام کیا ہے۔ اس ہفتِہ ہارلم میں، میں ہمیشہ کی طرح  
شامبرگ سینٹر جیسے عظیم اداروں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہوں جو ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے 

  کے لیے نیو یارک کے سیاہ فام باشندوں کی بھرپور شراکت کا اعتراف ہیں۔"ملک 
  

"افریقی امریکی تاریخ، براہ راست امریکہ کی جمہوریت سے وابستگی اور ہمارے اتحاد کو کامل کرنے کی جدوجہد 
"یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم نیو یارک کی   نے کہا۔ Antonio Delgadoلیفٹیننٹ گورنر کے قلب کا ذکر ہے،" 

عوامی الئبریری کے شامبرگ سینٹر، جو سیاہ فام ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے دنیا کے سرکردہ اداروں میں سے  
ایک ہے، کی دیواروں کے اندر رچی بسی بھرپور تاریخ کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم ہمیشہ ایک قوم کی حیثیت سے اپنے 

  سب کے لیے آزادی اور انصاف کا حصول، پر قائم رہیں۔" -اجتماعی مقصد 
   

 افریقیوں امریکیوں، افریقی سینٹر شامبرگ ایک، سے میں الئبریریوں تحقیقی مشہور کی الئبریری عوامی کی یارک نیو
 کا  سطح یعالم  وقف، لیے کے نمائش  اور تحفظ تحقیق، کی مواد مرکوز پر تجربات  افریقی اور پھیلنے میں بھر دنیا  کے

  ہے۔ ادارہ اولین
   

میں ایک قومی تاریخی سنگ میل کے طور پر نامزد کیا جانے واال شامبرگ سینٹر، نیو  2017میں قائم اور  1925
ملین سے زائد اشیاء پر محیط متنوع پروگرامنگ   11یارک کی عوامی الئبریری کا ایک تحقیقی ڈویژن ہے اور اس میں 
اویر، فن پاروں، ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز اور  اور مجموعے شامل ہیں جو کتابوں، مخطوطات، شیٹ موسیقی، تص

دیگر سمیت عالمی سیاہ فام تاریخ، فنون اور ثقافت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کس قدر ماال مال ہیں۔ پورٹو ریکو میں 



کے اکٹھے کیے   Arturo Alfonso Schomburgپیدا ہونے والے سیاہ فام دانشور اور کتاب دوست شخصیت، 
ابتدائی ذخیرے شروع کیے جانے والے شامبرگ سینٹر نے عالمی سیاہ فام تاریخ کو دستاویزی شکل  مجموعہ جات کے

میں شامبرگ سینٹر اپنے قیام کو سو سال  2025دینے والے مواد کو جمع کیا، محفوظ کیا اور ان تک رسائی فراہم کی۔ 
  ہو جانے کا جشن منائے گا۔

  
DASNY  کے صدر اورCEO Reuben McDaniel III   ،نے کہا"DASNY   کو شامبرگ سینٹر کے انتہائی اہم

کام اور نیو یارک اور دنیا بھر میں سیاہ فام زندگی کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت میں معاونت کرنے پر فخر  
نیو یارک کا  شامبرگ سینٹر، سیاہ فام ثقافت اور اس کے تجربے کو اجاگر کرنے والے منصوبے کے طور پر، ہے۔

اپنے ہارلم میں رہنے والے پڑوسیوں کی جانب سے، ہم نیو یارک کو دنیا کا ثقافتی مرکز بنانے کے   خاص ادارہ ہے۔
  کے مسلسل عزم کے لیے شکر گزار ہیں۔ Hochulلیے گورنر 

  
وابستگی سے  "میں ہارلم اور شامبرگ کے شہریوں کے ساتھ گورنر کی نے کہا،  Cordell Cleareریاستی سینیٹر 

بہت خوش ہوں۔ ہمارا پیارا شامبرگ دنیا بھر کے سیاہ فام باشندوں کی پوری تاریخ کی مجسم شکل اور ذخیرہ ہے۔ آج  
اعالن کردہ ضروری فنڈنگ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آنے والی نسلوں کو شامبرگ تک مکمل اور بال روک ٹوک  

  اور تاریخ کا واحد ذریعہ ہے۔"جو مسلسل تحریک، معلومات —رسائی حاصل ہو گی
  

شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت، نیو یارک کے سب  "نے کہا،   Robert Jacksonریاستی سینیٹر 
سے اہم اداروں میں سے ایک ہے جو ماال مال عالمی سیاہ فام تاریخ، فنون اور ثقافت پر روشنی ڈالتا ہے۔ میں گورنر  

Kathy Hochul  ملین مختص 8کو ہارلم میں شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت میں بہتری کے لیے $
کرنے پر سراہتا ہوں۔ ہارلم کی ثقافتی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ، یہ سرمایہ کاری دنیا کے معروف ثقافتی اداروں میں  

میں سرکردہ قومی تحقیقی الئبریری کے طور سے ایک کو افریقی امریکی اور افریقن ڈائیاسپورک اسٹڈیز کے شعبے 
  پر کام جاری رکھنے میں مدد دے گی۔"

  
"میں نے نیو یارک کی عوامی الئبریری کے ساتھ طویل عرصے تک سخت نے کہا،  Inez Dickensرکن اسمبلی 

ی طور پر  محنت کی ہے اور شامبرگ کو وہ پذیرائی اور فنڈنگ ملتا دیکھ کر مجھے بہت فخر ہے، جس کا یہ قطع
، اس نازک، مضبوط، بلند و باال باغ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر Hochulحقدار ہے۔ آپ کا شکریہ، گورنر 

  توجہ دینے کے لیے جس نے دنیا بھر کے باشندوں کے لیے افریقی باشندوں کے مرکز کے طور پر کام کیا ہے۔"
   

کا شامبرگ سینٹر کے لیے ان کے   Kathy Hochulمیں گورنر نے کہا، " Kimberly Jean-Pierreرکن اسمبلی 
ملین کے ایوارڈ کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو بہت سی ضروری اپ گریڈز اور حفاظتی اضافوں کو  8$

ممکن بنائے گا۔ شامبرگ سینٹر سیاہ فام تاریخ، ثقافت اور پروگرامنگ کے لیے ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ یہ سرمایہ  
  اری شامبرگ سینٹر کو آنے والے سالوں تک ایک مشہور الئبریری کے طور پر چلتے رہنے کے قابل بنائے گی۔"ک
  

سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت کا بیرونی   "ہارلم کے اپنے، شامبرگ نے کہا، Eddie Gibbsرکن اسمبلی 
سینٹر کی تزئین و   شامبرگ حصہ اتنا ہی خوبصورت اور پائیدار ہونا چاہیے جتنا کہ اس کے اندر موجود ثقافت۔ میں

کی تعریف کرتا ہوں۔ نیو یارک کے بہتر مستقبل کو   Kathy Hochulآرائش میں اس اہم سرمایہ کاری کے لیے گورنر 
  بنانا سیاہ فام تاریخ کو یاد کیے بغیر اور سیاہ فام ثقافت کو منائے بغیر ناممکن ہے۔"یقینی 

  
"شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثقافت، ہماری باالئی   نے کہا،   Manny De Los Santosرکن اسمبلی 

، اس بات کو یقینی بنانے میں مدد Hochulمین ہیٹن کمیونٹی کے تنوع کو منانے کے لیے الزم و ملزوم ہے۔ گورنر 
کرنے کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ کہ نیو یارک کی عوامی الئبریری کا یہ مشہور مقام آنے 

  والے برسوں تک نیو یارک کے باشندوں کی خدمت جاری رکھ سکے۔"
  

"شامبرگ سینٹر ایک نگینہ ہے۔ یہ ہمارے شہر کے سب سے اہم  نے کہا،  Chi Osséنیو یارک شہر کونسل ممبر 
اداروں میں سے ہے اور جس عمارت میں یہ موجود ہے اس کو واضح طور پر اس کا عکاس ہونا چاہیے۔ سیاہ فام  

تاریخ امریکہ کی بنیادوں اور اس کے معماروں کی تاریخ ہے۔ اس سینٹر میں اس کا مسلسل مطالعہ اور جائزہ سیاہ فام  



کمیونٹی اور نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے ایک دائمی تحفہ ہے اور یہاں جو ہو رہا ہے اس کے مقام کے مطابق  
عمارتی ڈھانچے کے معیار کو بلند ہوتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں اس عزم کے لیے گورنر 

Hochul  کی تعریف کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں؛ نیو یارک اور قوم آنے والے برسوں تک اس کے فوائد
   حاصل کریں گے۔"

  
"نیو یارک کی عوامی الئبریری اور  نے کہا،  Iris Weinshallنیو یارک کی عوامی الئبریری کی چیف آپریٹنگ افسر 

کے اس سال کے بجٹ میں شامبرگ کے لیے   Kathy Hochulافت، گورنر شامبرگ سینٹر برائے تحقیق در سیاہ فام ثق 
ملین کی سرمایہ کاری کے ایوارڈ کے لیے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ یہ کیپیٹل گرانٹ اس اہم ادارے کو مستقبل میں  8$

کرنے کی  محفوظ بنانے میں ایک سرمایہ کاری ہے جبکہ یہ سیاہ فاموں کی تاریخ میں دنیا کے علم تک رسائی فراہم
  ایک اور صدی کا جشن منا رہا ہے۔"

  
کا ایوارڈ ہمارے اس  Hochul"شامبرگ سینٹر کے لیے گورنر نے کہا،   Joy Bivinsشامبرگ سینٹر کی ڈائریکٹر 

موقع پر کام آئے گا جبکہ ہم اپنے مستقبل کو تخیل کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عالمی معیار کا ایک ایسا ادارہ بننا جاری 
رکھے ہوئے ہیں جو سیاہ فام تارکین وطن کی تاریخ کے تحفظ اور تالش کے لیے وقف ہے۔ یہ معاونت دیا جانا اس  

ے سرپرستوں اور عملے کو تحقیق، سیکھنے، کام کرنے اور دریافت کرنے کے لیے وقت بہت اہم ہے جبکہ ہم اپن
  بہترین ماحول فراہم کرنے کی مسلسل کوشش میں مصروف ہیں۔"

  
###  
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