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  نامزدگیوں کا اعالن 27کا تاریخی مقامات کے ریاستی اور قومی رجسٹروں کے لیے  HOCHULگورنر 
  

مقامات ریاست نیو یارک کی مختلف تاریخوں کی نمائندگی کرتے ہیں، بشمول ایک ایڈیرونڈیک کیور کاٹیج، بنگھیمٹن  
  میں محتاجوں کی ایک ورکشاپ، ویسٹ ہارلم میں ایک نیا قائم کردہ تاریخی ضلع، اور مزید بہت سے مقامات

  
  

نے آج اعالن کیا کہ نیو یارک اسٹیٹ بورڈ برائے تحفِظ تاریخ نے ریاستی اور تاریخی مقامات   Kathy Hochulگورنر 
امالک شامل کرنے کی سفارش کی ہے، جس میں تپ دق کے مریضوں کی خدمت کرنے  27کے قومی رجسٹر میں 

کے حامل افراد کی عام   واال ایڈیرونڈیک کیور کاٹیج، بنگھیمٹن میں ایک پناہ گاہ ورکشاپ جس نے مختلف صالحیتوں 
فالح و بہبود کو فروغ دیا، نیو یارک شہر کے ممتاز سیاہ فام رہنماؤں کے ساتھ مضبوط تعلقات والے مغربی ہارلم میں 
ایک نیا قائم کردہ تاریخی ضلع، اور جھیل اونٹاریو کے قریب ایک فارم ہاؤس جسے بعد ازاں اس خطے کی پھلوں کی 

  ی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا۔ثمر آور صنعت کے رہنماؤں ک 
  

"نیو یارک کی تعریف اس کی متنوع ثقافت اور تاریخ سے ہوتی ہے، اور ہم اپنی ریاست کی  نے کہا، Hochulگورنر 
مقامات کو ریاستی اور قومی رجسٹروں   27متاثر کن کہانی کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان  

ہوں گے اور اس بات کو  میں شامل کرنے سے ان کے شاندار ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے مدد اور وسائل فراہم 
 ۔  "یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ نیو یارک کے مکینوں کی آنے والی نسلیں اثر قبول کرنا جاری رکھیں

  
ریاستی اور قومی رجسٹروں کی فہرست سازی مالکان کی جائیدادوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے،  

دمات کے لیے اہل بناتی ہے، جیسے کہ ریاستی گرانٹیں اور ریاستی  انہیں مختلف عوامی تحفظ کے پروگراموں اور خ
  اور وفاقی تاریخی بحالی ٹیکس کریڈٹس۔

  
"یہاں اسٹیٹ پارکس میں ہمارے مشن  نے کہا، Erik Kulleseidپارکس، تفریح اور تحفِظ تاریخ کے دفتر کے کمشنر 

د کو محفوظ رکھنے اور اسے فروغ دینے میں مدد کرنا  کا ایک جزو ہماری ریاست میں موجود تاریخ کی ناقابِل یقین ح 
ہے۔ ایسی جگہوں کے لیے ریاستی اور قومی رجسٹروں کی پہچان کو محفوظ بنانا ممکنہ ترغیبات کے ساتھ وسائل  

  فراہم کرتا ہے، جیسے ریاستی اور وفاقی ٹیکس کریڈٹ، جو اس تاریخ کو زندہ اور متحرک رکھنے میں مدد کرے گا"۔
  

"یہ اس سال بورڈ کو پیش کی گئی   نے کہا، Daniel Mackayپارکس پر ڈپٹی کمشنر برائے تحفِظ تاریخ،  اسٹیٹ
نامزدگیوں کا سب سے بڑا گروپ ہے اور یہ ان کوششوں میں حصہ لینے میں اہِل عالقہ کی دلچسپی میں اضافے کا  

کی کفالت کرنے کے لیے پُرعزم ہے جو نیو  اظہار ہے۔ تحفِظ تاریخ کا ڈویژن تاریخی وسائل کو متعین کرنے اور ان 
یارک کے مکینوں کی بھرپور اور متنوع تاریخوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایسے کام میں شامل ہونا اعزاز کی بات  

  ہے"۔
  

سے زائد تاریخی امالک کے لیے بحالی تجارتی ٹیکس کریڈٹ کے   1,000پچھلی دہائی کے دوران، ریاست نے 
  $ بلین سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔12ظوری دی ہے، جس سے نجی سرمایہ کاری میں استعمال کی من

  



نیو یارک ریاست میں مالزمتوں اور ٹیکس کی آمدنی پر ٹیکس کریڈٹ کے اثرات کے بارے میں نیشنل پارک سروس 
مالزمتیں  74,220کے درمیان، کریڈٹ نے قومی سطح پر  2020ور ا  2016سے پتا چال ہے کہ  مطالعےکے ایک 

  $ بلین سے زائد کمایا۔1.3پیدا کیں اور مقامی، ریاستی اور وفاقی ٹیکسوں میں 
  

ریاستی اور قومی رجسٹر عمارتوں، ڈھانچوں، اضالع، مناظر، اشیاء اور نیو یارک ریاست اور قوم کی تاریخ، فِن  
سے زائد تاریخی   120,000ثقافت میں اہم مقامات کی سرکاری فہرست ہیں۔ ریاست بھر میں تعمیر، آثاِر قدیمہ اور 

امالک ہیں جو تاریخی مقامات کے قومی رجسٹر میں انفرادی طور پر یا تاریخی اضالع کے اجزاء کے طور پر درج 
  یوں کی حمایت کی ہے۔ہیں۔ جائیداد کے مالکان، میونسپلٹیز، اور ریاست بھر کی عالقائی تنظیموں نے نامزدگ 

  
کمشنر، جو ریاست کے افسِر تحفِظ تاریخ کے طور پر کام کرتا ہے، کی طرف سے سفارشات منظور ہونے کے بعد  

امالک کو ریاست نیو یارک کے تاریخی مقامات کے رجسٹر میں درج کر لیا جاتا ہے اور پھر تاریخی مقامات کے قومی  
جاتا ہے، جہاں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے اور منظور ہونے کے بعد، قومی رجسٹر  رجسٹر میں اندراج کے لیے نامزد کیا 

  میں اندراج کر دیا جاتا ہے۔
  

  پر دستیاب ہے۔ ویب سائٹ مزید معلومات، نامزدگیوں کی تصاویر کے ساتھ، آفس آف پارکس، تفریح اور تحفِظ تاریخ کی
  

  دارالحکومت کا عالقہ
  

کوہوز، نیو یارک میں ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کی جانب سے تعمیر کی  -، البانی کاؤنٹی بیٹی مشین ورکس •
گئی اور چالئی گئی جس کے پیٹنٹ اور مصنوعات مقامی، قومی اور بین االقوامی ٹیکسٹائل کی صنعت میں اہم  

بھی ہے۔ فِن  کی عمارت انیسویں صدی کے آخر کی صنعت کی ایک مثال 1896کردار ادا کرتی تھیں، یہ سنہ 
تعمیر کی قسم جسے "سلو برن" مل کی تعمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک صنعتی مقام کے طور پر اپنی 

ہڈسن کے عالقے کو ایک بڑے مینوفیکچرنگ مرکز میں تبدیل - تاریخ کے دوران، بیٹی مشین ورکس نےموہاک
ت میں ملوث رہی، اور بیسویں صدی کے  کرنے میں اہم کردار ادا کیا، پیٹنٹ کی خالف ورزی کے اہم معامال

پہلے نصف میں امریکہ کی جنگی کوششوں کی کفالت کے لیے پیداوار کو معمول کے مطابق ڈھال لیا۔ سنہ  
میں، عمارت کو تحفِظ تاریخ کے ٹیکس کریڈٹس کا استعمال کرتے ہوئے تیرہ یونٹ کی اپارٹمنٹ   2019

  شکل کا زیادہ تر حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عمارت کے طور پر بحال کیا گیا۔ یہ اپنی اصل
میں توسیع کردہ، یہ عمارت بیسویں  1968میں تعمیر کردہ اور  1905 -، شینکٹیڈی کاؤنٹی ایمر ایونیو سکول •

صدی کے اوائل اور وسط میں ریاست نیو یارک میں رائج معیاری سکول کے ڈیزائن کی خصوصیات کا ایک  
سکول شہر کے سکولوں کے نظام میں پہال سکول تھا جس نے "غیر رسمی   مقامی مجسمہ ہے۔ ایمر ایونیو

تعلیم" کا تصور متعارف کرایا اور ریاست نیو یارک کا پہال سکول تھا جس میں اندرون خانہ الئبریری اور کل  
  وقتی الئبریرین تھا۔

یہ وفاقی اور یونانی بحالی فارم ہاؤس، اپنی غیر معمولی پتھر کی تعمیر  -، کولمبیا کاؤنٹی ملر ہاؤس-ملڈور •
میں تعمیر کیا گیا تھا اور کلیوراک میں ایک ابتدائی گھر کی ایک نادر زندہ مثال ہے۔  1790کے ساتھ، تقریباً 

ڈچ نوآبادیاتی دور اور   ملڈور ملر خاندان کے ساتھ طویل عرصے سے وابستہ، جائیداد کا تعلق خطے کے
غالمی کی مشقت کی تاریخ سے بھی ہے۔ یہ بیسویں صدی میں جینے والے ملک میں زرعی معیشت سے  

  منتقلی کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔
تک ایک فعال  1943میں تعمیر کردہ اور سنہ  1830تقریباً سنہ  –، کولمبیا کاؤنٹی ریڈ راک سکول ہاؤس  •

خدمات انجام دینے والی، یہ عمارت انیسویں صدی کے اوائل میں مقامی یونانی بحالی تعلیمی مقام کے طور پر 
طرز کے ایک کمرے والے سکول کی عمارت کی بہترین مثال ہے اور دیہی ریڈ راک میں تعلیم کی تاریخ کی 

  نمائندگی کرتی ہے۔
کا ہے، یہ   1832جو تقریباً سنہ  یونانی بحالی کا فارم ہاؤس، - لوڈن روڈ، البانی کاؤنٹی پر رہائش گاہ 475 •

ٹاؤن آف کالونی میں یونانی بحالی طرز کے فارم ہاؤس کی ایک نادر زندہ مثال ہے۔ اس زمین پر تعمیر کردہ  
جو وان رینسیلر کرایہ دار فارم کا حصہ تھی، یہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی زمین کی تقسیم اور قصبے  

  اس کی وابستگی کے لیے بھی اہم ہے۔میں آباد کاری کے نمونوں کے ساتھ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2020.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iAoWz3CpF9q3Pj9OBnJ7zX2%2BjA3wfOS4U%2BnfKtNjs9Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=266UIdFIPXdWuBdfrqcoU8C%2Bwbk9JNZ2fv2%2FL0NLj0U%3D&reserved=0


  
  فنگر لیکس

  

برسٹل، نیو یارک کے قصبے میں واقع، سنہ   -، اونٹاریو کاؤنٹی برسٹل سینٹر میتھوڈسٹ ایپیسکوپل چرچ •
کا یہ یونانی بحالی ڈھانچہ عالقے کے اجتماع کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے، پہلے دیہی پیرش  1846

کے گرجے کے طور پر اور اب مقامی تاریخی معاشرے کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر۔ اصل عمارت میں کم از 
اتھ، یہ برسٹل سینٹر میں انیسویں صدی کے وسط کے فن تعمیر کی چند زندہ مثالوں میں کم تبدیلیوں کے س

سے ایک ہے۔ ڈیزائن یونانی احیاء کے انداز کی عکاسی کرتا ہے اور ایک سادہ شکل کا اظہار ہے جسے ہنر  
  مند دستکاروں تک اکثر محدود رسائی کے حامل لوگوں نے اپنایا تھا۔

، مونرو کاؤنٹی، تاریخی طور پر راچسٹر کی باغبانی کی صنعت کے لیے  ضلعکراس مین ٹیرس تاریخی  •
اور   1908استعمال ہونے والی زمین پر تیار کردہ، چھیڑا نہ جانے واال رہائشی مضافاتی طرز کا محلہ سنہ 

کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں مخصوص خصوصیات کی نمائش ہوتی ہے جو اصل میں   1940
وسط طبقے کی رہائشی دلچسپیوں کے لیے مارکیٹ کی گئی تھیں۔ ان میں رہائشی ڈھانچوں پر توجہ، اعلٰی مت

  یکساں الٹ سائز اور بلڈنگ سکیل، اور گاڑیوں کے لیے گنجائش شامل ہیں۔
سینیکا فالز میں واقع انیسویں صدی کی ایک قابِل ذکر صنعتی اور تجارتی   -، سینیکا کاؤنٹی  ہنٹنگٹن بلڈنگ •

  --، ہنٹنگٹن بلڈنگ کا فن تعمیر اس کے مالکان کی ابھرتی ہوئی ضروریات کی عکاسی کرتا ہےعمارت
کی   1800اور  --مینوفیکچرنگ ذہن رکھنے والی نیشنل ایسٹ کمپنی سے لے کر فعال آٹوموبائل ڈیلرشپ تک 

قتصادی  کی دہائی میں تجارتی کاروباری اداروں میں عالقے کی ا 1900دہائی میں مضبوط صنعتوں سے 
  منتقلی کی بازگشت ہے۔

میں تعمیر کردہ، ویلیج آف فیئرپورٹ میں  1825اصل میں  -، مونرو کاؤنٹی مارٹن اینڈ اینڈریو سپربیک ہاؤس •
اس نمایاں تاریخی رہائش گاہ پر خاندانوں کا نسل در نسل قبضہ ہے۔ تعمیراتی طور پر، یہ عمارت ابتدائی آباد 

ال ہے جسے مالکان کے ذوق کے مطابق بڑھایا اور بہتر کیا گیا تھا، اور کاری کے دور کے گھر کی ایک مث
یہ انیسویں صدی میں ایک زرعی اور نہری گاؤں سے لے کر بیسویں صدی میں رہائشی عالقوں تک 

  فیئرپورٹ کی ترقی کی آئینہ دار ہے۔
یہ ضلع خطے کی انگور اگانے  فنگر لیکس کے قلب میں واقع،  -، اونٹاریو کاؤنٹی نیپلز وینیکلچر تاریخی ضلع •

اور شراب کشید کرنے کی تاریخ کو مجسم کرتا ہے، جو انیسویں اور بیسویں صدی کے تجارتی، زرعی،  
مذہبی، اور گھریلو فن تعمیر کے نہ چھیڑے گئے ذخیرے سے ظاہر ہوتا ہے جو انگور کی صنعت اور شراب 

  ت دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔کی صنعت کے آس پاس کے عالقے پر پڑنے والے ثقافتی اثرا
میں تعمیر کردہ، مرکزی طور پر واقع یہ بلدیاتی عمارت  1912سنہ  -، وائیومنگ کاؤنٹی پیری ویلیج ہال •

پیری گاؤں کے رہائشیوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ کثیر  
ے بارے میں نئے خیاالت کی عکاسی کرتا ہے اور دیہی المقاصد ڈیزائن میونسپل خدمات کی موثر فراہمی ک

نیو یارک میں عمارت کی ایک مانوس قسم ہے۔ یہ عمارت نقشہ نویس ایف ڈبلیو کرکلینڈ کے اصطفائی کام کی 
  ابتدائی، نہ چھیڑی گئی مثال ہے۔

ٹاؤن آف ویلیم سن میں جھیل اونٹاریو کے جنوب میں صرف ایک میل کے  –، وین کاؤنٹی ٹیٹس ہاؤس-شپلی •
کا یہ فارم ہاؤس اطالوی طرز کی رہائش گاہ کی غیر معمولی طور پر محفوظ   1850فاصلے پر واقع، سنہ 

ل مثال ہے۔ عالقائی زرعی تاریخ کے ساتھ مضبوط روابط کے ساتھ، جس میں پھلوں کی شاندار صنعت شام
ہے، اس جائیداد میں ایک گیراج، پیکنگ ہاؤس، اور ابتدائی فائر ہائیڈرنٹ کے ساتھ ساتھ جدید ابتدائی یوٹیلیٹی 

  انفراسٹرکچر کا ثبوت بھی شامل ہے جس نے اندرونی گیس کی روشنی اور بہتے پانی کو فعال کیا۔
  

  موہاک ویلی
  

سیراکیوز کے مرکزی کاروباری ضلع   -، اونونڈاگا کاؤنٹی میں عمارتیں ایری بلیوارڈ ایسٹ 506اور   500 •
کے قریب واقع دو ملحقہ، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اینٹوں کی صنعتی عمارتیں انیسویں صدی کے آخر  

عمیراتی مواد میں صنعتی فن تعمیر کے مخصوص خواص کی نمائش کرتی ہیں، بشمول آگ سے بچنے والے ت



کے درمیان، تاریخی عمارتوں کو  2022سے  2020جیسے غیر آتش پذیر تعمیری مواد کا استعمال۔ سنہ 
رہائشی اپارٹمنٹ کمپلیکس کے طور پر دوبارہ استعمال کرنے کے لیے فیڈرل پریزرویشن ٹیکس مراعات کے 

  پروگرام کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ آباد کیا گیا تھا۔
نئی تحقیق اور  -، منٹگمری کاؤنٹی ن تاریخی ضلع کی حد میں اضافہ اور اضافی دستاویزاتفورٹ پلی •

تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اٹھارویں  1972دستاویزات کی بنیاد پر، اصل تاریخی ضلع کی اہمیت کی مدت کو سنہ 
مکمل صدی کے اوائل سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عرصے تک، گاؤں میں تاریخی ترقی کی 

حد کا احاطہ کرنے کے لیے ضلع کی حدود کو بھی پھیالیا گیا ہے، اور اب اس میں چار ملحقہ محلے شامل 
  ہیں جن کا تعلق ابتدائی نقل و حمل کے راستوں اور آبی گزرگاہوں سے ہے۔

یں صدی  تاریخی سالمیت کے اعلٰی درجے کے ساتھ، یہ عمارت بیسو  -، اونونڈاگا کاؤنٹی سیراکیوز بریڈ کمپنی •
کے اوائل میں فوالد سے بنے ہوئے کارخانے کی ایک بہترین مثال ہے اور سیراکیوز، نیو یارک میں صرف  

تین غیر رہائشی عمارتوں میں سے ایک ہے، جسے نقشہ نویس وارڈ ویلنگٹن وارڈ نے ڈیزائن کیا گیا تھا۔  
کا جزو تھا جس نے صارفین کے   سیراکیوز بریڈ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر، یہ ایک غذائی انقالب

   معیار کو گھر کی بنی ہوئی روٹیوں سے فیکٹری میں تیار کی جانے والی روٹی میں تبدیل کر دیا۔
  

  نیو یارک سٹی
  

عمارت ایک  Neo-Grec، نیو یارک کاؤنٹی، انیسویں صدی کے اواخر کی یہ لتھوینین االئنس آف امریکہ •
صدی سے زیادہ عرصے سے امریکہ کے لتھوانیائی اتحاد کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ یہ 
اتحاد امریکہ میں مسلسل کام کرنے والی لتھوانیائی تنظیموں میں سے ایک ہے، اور یہ عمارت نیو یارک سٹی 

کز کے طور پر اتحاد کے کردار کی عکاسی  میں آنے والے تارکین وطن کے لیے ایک انتظامی اور ثقافتی مر
  کرتی ہے۔

سٹیٹن آئلینڈ کے اس تاریخی ضلع میں ایسی خصوصیات شامل ہیں  - رچمنڈ ٹاؤن تاریخی ضلع، رچمنڈ کاؤنٹی •
کی دہائی کے وسط تک مختلف قسم کے تعمیراتی انداز اور افعال   1900کی دہائی کے اواخر سے  1600جو 

ایک امریکی گاؤں کے تمام مخصوص اجزاء کی مجموعی طور پر نمائندگی  کی عکاسی کرتی ہیں، جو کہ
  1700کرتی ہیں۔ پڑوسی ضلع کے ایک حصے میں تاریخی رچمنڈ ٹاؤن کا میوزیم گاؤں شامل ہے، جس کی 

کی دہائی کی ابتدائی مقامی عمارتوں کا مجموعہ سٹیٹن آئلینڈ کی تعمیراتی تاریخ کا ایک غیر  1800اور 
  قیمتی ریکارڈ ہے۔ معمولی اور

بالکس کے تمام یا کچھ   42باالئی مینہیٹن کے مغربی جانب  -، نیو یارک کاؤنٹی ویسٹ ہارلم تاریخی ضلع •
کے درمیان تعمیر کیے گئے اپارٹمنٹ اور ٹینیمنٹ  1915اور   1890حصے پر محیط، زیادہ تر رہائشی محلہ 

کی دہائی کے آخر سے  1800ا حامل ہے۔ ڈھانچے عمارتوں کے ساتھ ایک الگ اور مربوط تعمیراتی کردار ک
کی دہائی کے اوائل تک عماراتی ضوابط کے ارتقاء کی عکاسی کرتے ہیں، اور بیسویں صدی کے   1900

اوائل میں مکمل طور پر تعمیر ہونے کے بعد سے ضلع میں بہت کم تجدید یا نئی تعمیر دیکھی گئی ہے۔ یہ 
م ثقافت اور شہری حقوق کی ممتاز شخصیات کی عالقے سے اپنے ضلع بیسویں صدی کے وسط میں سیاہ فا

مضبوط تعلق کے لیے بھی اہم ہے، جنہوں نے رہائش، امتیازی سلوک، ریڈ الئنز اور شہری حقوق کے جاری 
  مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا۔

  
  نارتھ کنٹری

  

رہائشی ڈھانچہ، اپنے ان چھوئے "کیور پورچ" کے ساتھ اور تپ دق کے   - ، فرینکلن کاؤنٹی کوری کاٹیج •
مریضوں کے ساتھ دستاویزی وابستگی کے ساتھ، انیسویں صدی کے آخر میں "کیور کاٹیج" کی ایک 

مخصوص مثال ہے، ساراناک جھیل کے گاؤں میں ایک مخصوص گھر کی قسم، جو تپ دق کے عالج کے  
  ور پر مشہور ہوا۔مرکز کے ط

کی تین منزلہ اینٹوں کی حویلی نیو یارک کے ایڈیرونڈیک   1880سنہ  –، ایسیکس کاؤنٹی  گریوز مینشن •
عالقے میں سیکنڈ ایمپائر طرز کی سب سے غیر معمولی اور متاثر کن نمائشوں میں سے ایک ہے۔ گھر، جو  



Au Sable Forks قشہ نویس ایف ایل پارکنز نے  کے چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے، ورمونٹ کے ن
ڈیزائن کیا تھا اور خاص طور پر اندرونی حصے میں، غیر معمولی طور پر اعلٰی درجے کی کاریگری کا  

  مجسمہ ہے۔ یہ حویلی ایک ممتاز مقامی تاجر ہنری ڈنکن گریوز کا گھر تھی۔
ابتدائی سکولی  ، لوئیس کاؤنٹی، سکول کی عمارت قصبے کی4مارٹنزبرگ کامن سکول ڈسٹرکٹ نمبر  •

ہے، اور یہ انیسویں صدی کے دیہی نیو یارک   1844عمارتوں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ کم از کم 
  کے ایک کمرے کے سکول کی نمائندہ مثال ہے۔

تاریخی ضلع، جو گلینز فالز   -، وارن کاؤنٹی تھری اسکوائرز تاریخی ضلع )حد کی توسیع اور حد کی تخفیف( •
کے تاریخی اور موجودہ تجارتی مرکز دونوں پر مشتمل ہے، اب اس میں پہلے نظر انداز کی گئی تقریباً 

کی صنعتی عمارت شامل ہو گی جو گلینز فالز کی تیار لباس کی صنعت سے منسلک تھی۔ اس کے  1920
قریب چار عمارتوں کو گرائے جانے کے جواب میں ضلع کی   عالوہ بیرونی چار دیواری کے کناروں کے

  حدود کو قدرے کم کر دیا گیا ہے۔
  

  جنوبی سلسلہ
  

کا یہ چھوٹا مووی  1928بنگھیمٹن، نیو یارک کے ایسٹ سائڈ محلے میں سنہ  -، بروم کاؤنٹی کیمیو تھیٹر •
تھیٹر، مقامی نقشہ نویس جیرالڈ جی شینک کا ایک مخصوص ان چھوا کام ہے۔ چھوٹے پیمانے کے محلوں میں 

نگھیمٹن میں زندہ تفریح کے لیے چلنے کے قابل جگہوں کے طور پر ایک بار عام اور قابِل قدر رہنے والی، ب
رہنے والی یہ اپنی نوعیت کی واحد عمارت ہے، اور یہ فی الحال عملی آرٹس کی جگہ میں بحالی کے ابتدائی 
مراحل میں ہے۔ جیرالڈ جی شینک ایک مشہور مقامی نقشہ نویس اور بنگھیمٹن کے ماہر نقشہ نویس سانفورڈ 

مالیات کو مجسم کرتا ہے جو لیسی اور شینک دونوں کی  او لیسی کا شاگرد تھا۔ تھیٹر ایک پابند کردہ جدید ج
  پسند ہے۔

میں تعمیر کردہ، یہ  1947دراصل سنہ  -، بروم کاؤنٹی معذور افراد کے لیے پناہ گاہ میں ورکشاپ کی عمارت •
عمارت عالقائی تاریخ میں ان تنظیموں کے لیے ہیڈ کوارٹر اور مرکزی آپریشنز سینٹر کے طور پر اہم ہے 

نے جسمانی اور ذہنی معذوری کے ساتھ رہنے والے بروم کاؤنٹی کے ہزاروں رہائشیوں کو پیشہ ورانہ جنہوں 
اس کے پروگرام ریاستی اور قومی سطح پر غیر معمولی ماڈل  تربیت، روزگار، اور طبی دیکھ بھال فراہم کی۔

ر کردہ جس نے دو کے طور پر ممتاز تھے۔ کئی سال کی توسیع کے ساتھ تین الگ الگ حصوں میں تعمی
 ,Rehabilitation Services اور Sheltered Workshop for the Disabledبنیادی کرایہ داروں 

Inc کے دفتر، طبی، اور مینوفیکچرنگ پروگراموں کی کفالت کی، بنگھیمٹن شہر میں ایک ہموار جدید .
  فیکٹری کے فِن تعمیر کی ایک نادر مثال کو ضم کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔

  

  مغربی نیو یارک
  

میں کھولی  1895"شہر کی زینت" کے طور پر بیان کردہ جب یہ پہلی بار   -، ایری کاؤنٹی برسبین بلڈنگ •
گئی، یہ اطالوی نشاۃ ثانیہ کی بحالی طرز کی تجارتی عمارت جو نیو یارک کے بفلو کے مرکز میں واقع ہے، 

کاروباری سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے۔ کرایہ داروں میں بڑے اینکر ریٹیل اسٹورز کا مجموعہ شامل ہے، 
ھوٹے خاندانی کاروبار؛ اور پیشہ ور فرمیں۔ اعلٰی  جیسے کلنہینز اور ایف ڈبلیو وول ورتھ کے فائیو اینڈ ڈائم؛ چ

درجے کی تعمیراتی سالمیت اور اصل آرائش پر فخر کرتے ہوئے، برسبین بلڈنگ تجارتی عمارت کے ڈیزائن 
کی دہائی کے آخر میں اسٹیل کے فریم شدہ فلک   1890کی دہائی کے معمار دفتری عمارتوں سے  1880میں 

  دیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔بوس عمارتوں میں ایک اہم تب
امریکی  -میں بفلو، نیو یارک کے افریقی 1925دراصل سنہ  -، ایری کاؤنٹی (PS 75) 75بفلو پبلک سکول # •

کی دہائی میں بفلو سکول ڈسٹرکٹ   1920سنہ PS 75ایمسلی مضافاتی عالقے کی خدمت کے لیے بنایا گیا، 
کی جانب سے شہر میں اپنی عمارت کی انوینٹری کو نئی تعمیر کے ساتھ شہر بھر میں پھیالنے کی کوششوں 

اسی کرتا ہے جو سکول کے ڈیزائن کے جدید خیاالت کو مجسم کرتی ہے۔ عالقے کی ترقی اور نیو کی عک 
یارک کے توسیع شدہ نصاب کے تقاضوں، بشمول دستی، گھریلو اور جسمانی تعلیم کے کورسز، کو اپنانے  



کیفے ٹیریا،  کے لیے سرکاری سکولوں کی عمارتوں میں نئی جگہوں: لیبارٹریز، ورکشاپس، کچن، آڈیٹوریم، 
بفلو کے اپنے ہی نقشہ نویس ارنسٹ کریمی کے سکولوں کی تعمیر   PS 75اور جمنازیم کی ضرورت ہے۔ 

کے لیے معیاری طریقٔہ کار کی ایک مضبوط مثال ہے، جس میں صحت اور حفاظت کے مخصوص اجزاء  
زائن عناصر اور فوری  کے ساتھ ساتھ نصاب پر مبنی نئی جگہیں شامل تھیں اور یہ ان کے دوبارہ قابل ڈی

  تعمیراتی ٹائم الئنز کے لیے مشہور تھے۔
میں تعمیر کردہ، یہ عمارت نیو یارک کے   1868سنہ  -ایری کاؤنٹی  جے ڈبلیو رگر اینڈ ڈیک برادرز بلڈنگ، •

بفلو کے جنوب میں واقع تاریخی لحاظ سے اہم مینوفیکچرنگ محلے کے اندر باقی ماندہ چھوٹے پیمانے کی  
ارتوں میں سے ایک ہے۔ بیکنگ، انجن اور فنشنگ کی صنعتوں کے لیے دو قومی اور بین  صنعتی عم

االقوامی سطح پر مشہور اختراعی پیٹنٹ ڈویلپرز اور مشین پروڈیوسرز کا گھر، یہ سائٹ نہروں اور ریل روڈ  
  ی ہے۔الئنوں کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے دیگر مینوفیکچررز کے قریب ایک فائدہ مند مقام ثابت ہوئ

  

 ,New York State Office of Parksریاست نیویارک کا دفتر برائے پارکس، تفریح اور تحفظ تاریخ )
Recreation and Historic Preservation) 250  ،سے زائد انفرادی پارکوں، تاریخی مقامات، تفریحی راستوں

ملین افراد نے دیکھا۔ ان تفریحی عالقوں   78میں ریکارڈ  2020اور کشتیوں کے آغاز کی نگرانی کرتا ہے، جنہیں سنہ 
پر جائیں،   parks.ny.gov پر کال کریں یا 518-474-0456میں سے کسی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

  پر ہمیں فالو کریں۔ ٹویٹرپر منسلک ہوں، یا  فیس بُک
  

###  
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