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نے نیویارک ریاست بھر کی کاؤنٹیز میں خطرے کے جائزے اور انتظام کی ٹیمیں بنانے میں  HOCHULگورنر 
  ملین کا اعالن کیا ہے 10معاونت کے لیے $

  
جاری کیا، جو ہر کاؤنٹی اور نیویارک شہر سے   18کم انتظامی حنے   Hochulبفلو حملے کے تناظر میں، گورنر 

  مقامی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے منصوبے تیار کرنے کا تقاضا کرتا ہے
  

کاؤنٹیز اور نیویارک شہر کے لیے دستیاب ہے تاکہ خطرے کا جائزہ لینے اور انتظام  57گرانٹ کی فنڈنگ اب تمام 
کرنے والی ٹیموں کی تشکیل کی معاونت کی جائے، جو مقامی دہشت گردی کی روک تھام کے منصوبوں کے تقاضے 

  پورے کرنے کا ایک اہم جزو ہے
  

  31یز کو چاہیئے کہ وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کے ریاستی ڈویژن میں، فنڈنگ وصول کرنے والی کاؤنٹ
   تک، اپنے منصوبے جمع کروائیں، جیسا کہ انتظامی حکم میں درکار ہے  2022دسمبر 

  
  

کاؤنٹیز اور نیویارک شہر کے لیے دستیاب   57ملین کا اعالن کیا ہے جو تمام  10نے آج $ Kathy Hochulگورنر 
کم  انتظامی حہوں گے تاکہ خطرے کا جائزہ لینے اور انتظام کرنے والی ٹیموں کی تشکیل کی معاونت کی جائے، جو 

کے تحت مقامی دہشت گردی کی روک تھام کے منصوبوں کے تقاضے پورے کرنے کا ایک اہم جزو ہے۔ مئی میں   18
کی جانب سے انتظامی حکم جاری کیا گیا ہے اور اس کو مقامی   Hochulبفلو حملوں کے فوری پس منظر میں گورنر  

تھام کے لیے مرتب کیا گیا ہے، جو اکثر سوشل  دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی میں پریشان کن اضافے کی روک
میڈیا پلیٹ فارمز اور انٹرنیٹ فورمز سے متاثر ہوتا ہے، اسی پر ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور وہیں اس کو 

کی رو سے، منصوبوں میں قانون کے نفاذ کار ادارے، ذہنی صحت کے ماہرین،   18انتظامی حکم  پوسٹ کیا جاتا ہے۔
کام، سماجی خدمات کی ایجنسیوں، اور دیگر اہم سٹیک ہولڈرز کی اپنے قانونی دائرۂ کار کے اندر کی  سکول کے ح

   آراء شامل ہونی چاہیئیں۔
  

"اپنے آبائی شہر بفلو میں مقامی سفید فام باالدستی کے خوفناک حملے کے تناظر میں، ہم نے مقامی دہشت گردی کی  
"بطور گورنر میری اّولین ترجیح یہ ہے کہ  نے کہا۔ Hochulگورنر عزم کیا ہے،" لعنت کا مقابلہ اور خاتمہ کرنے کا 

نیویارک کے باشندوں کو محفوظ رکھا جائے، اور سالمتی کے ہماری مقامی شراکت داروں کی معاونت کرنے کے لیے 
سدباب کیا جائے۔  اشد ضروری یہ فنڈنگ اہم ہو گی تاکہ خود ان کی اپنی کمیونٹیز کے اندر مقامی دہشت گردی کا 

اکٹھے کام کرتے ہوئے، ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ نیویارک ایسے تمام کے تمام خطرات کے لیے تیار رہے 
جو ہماری مجموعی سالمتی کے لیے خطرناک ہوں، اور ریاست بھر میں مقامی دہشت گردی اور تشدد آمیز انتہا پسندی  

  کی روک تھام کی جائے۔" کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات
  

TAM  ،کاؤنٹیز اور نیویارک شہر   36ٹیموں کی تیاری، اور ایسا کرنے کے لیے فنڈنگ کے حصول کے لیے رہنمائی
میں فراہم کی گئی تھی، جس کی میزبانی وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات ڈویژن  دو روزہ سمٹکو گزشتہ ہفتے 

(DHSES( کی جانب سے آرسکینی )Oriskanyمیں ریاستی تیاری کے تربیتی مرکز میں کی گئی تھی۔ ) DHSES 
ف شدہ تشدد کو کم کرنے کے ذریعے کے طور کی جانب سے بلدیاتی عالقوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ہد 

ٹیموں کو تیار کیا جائے۔ ان ٹیموں کو بنانے سے مقامی دہشت گردی کی روک تھام کے منصوبوں کے  TAMپر 
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تقاضے پورے کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ہر کاؤنٹی اور نیویارک شہر اس بات کے اہل ہیں کہ ان کوششوں کی  
ول کریں اور ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ سال کے آخر تک اپنے منصوبے تک وص 172,413معاونت کے لیے $

  ریاست کو جمع کروا دیں۔
   

"نیویارک ریاست میں یہاں مقامی   نے کہا، Jackie Bray  وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات ڈویژن کے کمشنر
دہشت گردی اور ہدف شدہ تشدد کے خالف جنگ میں اپنے عوامی سالمتی کے شراکت داروں کی معاونت کرنے پر  

کا شکریہ، ہماری ٹیم ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ براہ راست کام کر رہی ہے تاکہ آگے  Hochulفخر ہے۔ گورنر 
اور نیویارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فنڈنگ حاصل کی   آنے والے چیلنجز پورے کرنے کے لیے

  جائے اور رہنمائی فراہم کی جائے۔"
  

"گورنر   نے کہا، Stephen Acquario  نیویارک ریاست کی ایسوسی ایشن برائے کاؤنٹیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر
Hochul   اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ریاستی پالیسی کو مقامی طور پر نافذ کرنے کی خاطر، کاؤنٹیز کو ایسا کرنے

کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ خطرے کا جائزہ لینے اور اس کی روک تھام کرنے والی ٹیمز بنانے کی معاونت  
ور ریاست کے ساتھ شراکت داری کو سراہتے  میں یہ فنڈنگ اہم ہے۔ ہم گورنر کو ان کی قیادت کے لیے داد دیتے ہیں ا

  ہیں کہ کاؤنٹیز اپنے مقامی دہشت گردی کی روک تھام کے منصوبے تشکیل دینے کے لیے کام کر رہی ہیں۔"
  

مقامی دہشت گردی کے حملوں میں حالیہ اضافہ پورے امریکہ میں عوامی تحفظ کے لیے سب سے زیادہ دباؤ والے  
ئندگی کرتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں مقامی دہشت گردی کے حملوں اور سازشوں میں قومی  خطرات میں سے ایک کی نما 

حملے اور ناکام منصوبے سامنے آئے  73میں، امریکہ میں دہشت گردی کے   2021سطح پر تین گنا اضافہ ہوا ہے۔ 
  نصوبے شامل تھے۔سفید فام انتہاء پسند اور اسی طرح کے ہم خیال دہشت گردی کے حملے اور م 38تھے، جن میں  

  
  ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کے بارے میں

  
ریاست نیویارک کا وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات ڈویژن، آفات اور دیگر ہنگامی صورتحالوں کو روکنے، ان  

سے بچاؤ، تیاری کرنے، ردعمل اختیار کرنے، ان سے بحالی کے عمل میں، اور ان کو کم کرنے کے لیے قیادت،  
پر ہمیں فالو    انسٹاگرامیا  ٹوئیٹرپر دیکھیں،    فیس بک  رابطہ کاری اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ہمیں

   مالحظہ کریں۔ ویب سائٹ کریں، یا ہماری 
  

###  
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