
 
 KATHY HOCHULگورنر   9/16/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے اعالن کیا ہے کہ ریاست نیویارک کی جانب سے اب استحکام کو فروغ دینے اور موسمیاتی  HOCHULگورنر 
بلین سے زیادہ کی درخواستیں قبول کی جا رہی   3تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے دستیاب وفاقی فنڈ میں $

   ہیں
   

FEMA ( کے مستحکم بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹیز کی تعمیرBuilding Resilient Infrastructure and 
Communities ( اور سیالبی تخفیف کے معاونتی گرانٹ )Flood Mitigation Assistance Grant  )

   پروگراموں کے ذریعے اس سال ریاستوں کو ریکارڈ سطح کی وفاقی فنڈنگ دستیاب ہے
   

ریاستی ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات، دلچسپی رکھنے والی مقامی حکومتوں اور غیر منافع  
بخش اہل تنظیموں کے ساتھ کام کرے گی تاکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے دستیاب نئی فنڈنگ کے لیے درخواستیں  

   دی جائیں
   

نیویارک کے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ستمبر میں قومی تیاری کے مہینے کے دوران ذاتی تیاری کا  
   تجزیہ کریں

   
   

نے آج اعالن کیا ہے کہ پوری ریاست نیویارک کی ریاستی ایجنسیاں، کاؤنٹیز، شہر، قصبے،  Kathy Hochulگورنر 
گاؤں اور قبائلی حکومتیں، سبھی اب استحکام کو فروغ دینے اور سیالب، جنگالتی آگ اور سمندری طوفان کے خطرات 

معاونت کے لیے نئی فنڈنگ   سمیت، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے وضع کیے گئے اقدامات میں
ریاستوں کو تعمیراتی استحکام کے بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹیز  FEMAکے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سال، 

  800بلین تک اور سیالبی تخفیف میں معاونت کے گرانٹ پروگرام کے ذریعے $ 2.295گرانٹ پروگرام کے ذریعے $
نے نیویارک کے شہریوں کی  Hochulقومی تیاری کا مہینہ ہے، گورنر  ملین تک فراہم کرے گی۔ جیسا کہ ستمبر

حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ اپنی ذاتی تیاریوں کا تجزیہ کریں تاکہ وہ کسی آفت سے پہلے، اس کے دوران اور بعد 
   میں محفوظ رہ سکیں۔

   
ید موسم کے تباہ کن اثرات دیکھ چکے ہیں، اور "ریاست نیویارک میں ہم اکثر و بیشتر موسمیاتی تبدیلیوں اور انتہائی شد

"میری انتظامیہ ریاست بھر   نے کہا۔ Hochulگورنر  اس کے رِدعمل میں ہم مستقبل کے لیے تیاری کر رہے ہیں،" 
میں استحکام کے اقدامات میں سرمایہ کاری کو جاری رکھے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا بنیادی 
ڈھانچہ، کہا جائے تو اگلے سو سالہ طوفان کا مقابلہ کر سکے، اور میں اپنے تمام مقامی حکومتی شراکت داروں کو 

   اہم فنڈنگ کے لیے درخواست دیں۔"  ترغیب دیتی ہوں کہ وہ اس
   

 ،Building Resilient Infrastructure and Communitiesمستحکم بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹیز کی تعمیر )
BRIC( اور سیالبی تخفیف کی معاونت )Flood Mitigation Assistance، FMA کے فنڈنگ پروگرام قومی )

سطح پر تخفیف کی مسابقتی گرانٹس ہیں جن کے لیے ایسے منصوبوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو عوامی بنیادی 
ڈھانچے اور پسماندہ کمیونٹیز کے لیے قدرتی خطرے میں کمی النے کو، نیز ماحولیاتی استحکام کو بڑھانے اور کاربن  

   کرنے والے حل کو فروغ دیتے ہیں۔کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کام 
   



  ( فنڈز کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے:BRICمستحکم بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹیز کی تعمیر )

  ( والی سرگرمیاںCapability and capacity building، C&CBاستعداد اور گنجائش بنانے ) •

  تخفیف کار پروجیکٹس •

  انتظامی الگتیں •

  
کی جانب سے بیمہ شدہ عمارتوں کو متواتر   قومی سیالب بیمہ پروگرام ( فنڈز کوFMAسیالبی تخفیف کے معاونتی )

نقصان کے الحق خطرے کو کم کرنے یا ختم کرنے والے پروجیکٹس میں استعمال کیا جا سکتا سیالب سے ہونے والے 
  ہے بشمول:

  پروجیکٹ کی دائرۂ کاری •

  تکنیکی معاونت •

  کمیونٹی کے سیالبی تخفیف کے پروجیکٹس •

  انفرادی ڈھانچے/ امالک کی سطح کے سیالبی تخفیف کے پروجیکٹس •

  انتظامی الگتیں •

  
"آئندہ دن کا موسم اب وہ نہیں  نے کہا، Jackie Brayڈویژن برائے وطن سالمتی اور ایمرجنسی سروسز کے کمشنر 

یہاں نیویارک ریاست میں موسمیاتی تبدیلی کے خالف جنگ کی قیادت کر رہی  Hochulجو گزشتہ کل کا تھا۔ گورنر 
ہیں اور اپنے استحکام کو بڑھانے، اپنے بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کرنے اور نیویارک کے باشندوں کو شدید موسم  

   ر ہے۔" کے تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے پر ہمیں فخ
   

 Division of Homeland Security andریاستی ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات )
Emergency Services، DHSES  اہل ذیلی درخواست دہندگان کی درخواستوں کا جائزہ لے گی اور اس عمل )

  FMAاور  BRICان کے لیے نے ذیلی درخواست دہندگ DHSESسے متعلق کسی بھی سوال میں مدد کرے گی۔  
 پروگراموں کے بارے میں معلوماتی ویبینارز کے ایک سلسلے کا شیڈول تیار کیا ہے: 

   ستمبر 20بجے منگل،  3بجے تا سہ پہر  2دوپہر  •

   ستمبر 28بجے، بدھ،  11بجے تا صبح  10صبح  •

   اکتوبر 4بجے تا دوپہر، منگل،  11صبح  •

   اکتوبر  12بجے، بدھ،  4بجے تا شام  3سہ پہر  •

   اکتوبر  18بجے، منگل،  1دوپہر تا سہ پہر  •

   
خطرات کی   DHSESپر جائیں یا مزید معلومات کے لیے   dhses.ny.gov/recovery رجسٹر کرنے کے لیے

پر رابطہ کریں۔ مزید معلوم کرنے کے لیے   HazardMitigation@dhses.ny.gov تخفیف کے دفتر سے
   میں بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ویبنارز FEMA درخواست دہندگان

   
DHSES  ،تک درخواستیں جمع کروا دی جائیں۔ 2022نومبر   9کا درخواست دہندگان سے التماس ہے کہ بدھ   

   
نے حال ہی میں ریاست نیویارک کے شہری تیاری کے دستوں کے تربیتی کورسز   Brayاور کمشنر  Hochulگورنر 

کا اعالن بھی کیا ہے، جو ذاتی تیاری کو بہتر بناتے ہیں اور نیویارک کے باشندوں کو ایسی معلومات اور وسائل فراہم 
   ی کے لیے الزم ہوں۔کرتے ہیں جو ریاست نیویارک کو متاثر کرنے والی کسی بھی آفت کی تیاری اور منصوبہ بند 

   
یڈول معلوم کر سکتے ہیں اور آن الئن کورسز کے لیے رجسٹر کروا سکتے  تربیت کا حالیہ ش نیویارک کے شہری

یا یہاں ای میل کرتے ہوئے اپنے عالقے میں کسی تربیت کی درخواست کر سکتے   ہیں
  ۔NY.Prepare@dhses.ny.gov ہیں:

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0
mailto:HazardMitigation@dhses.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fgrants%2Fmitigation%2Fapplying%2Fwebinars&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPgEoU%2FVVLoz%2BvOJReF8lKFeZRp0c95OUMmyvDzbsvI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fcitizen-preparedness-corps&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXh3Sgdepydi6tVnAXKKRUP2KNKf2FPg%2FpOJA6OBL7E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fcitizen-preparedness-corps&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NXh3Sgdepydi6tVnAXKKRUP2KNKf2FPg%2FpOJA6OBL7E%3D&reserved=0
mailto:NY.Prepare@dhses.ny.gov


   تیار رہنے کے نکات

، جو ای  Alert-NYاپنے عالقے میں ایمرجنسی الرٹس کے لیے یہاں رجسٹر کرواتے ہوئے سائن اپ کریں •
   الی ایک مفت سروس ہے۔میل، فون کال یا ٹیکسٹ پیغام کے ذریعے اہم ایمرجنسی معلومات فراہم کرنے و

اگر آپ کو کبھی جلدی میں نکلنا پڑے، تو اپنے گھر یا کاروبار سے کسی محفوظ عالقے تک مختصر ترین  •
   راستہ سیکھ لیں۔

'خاندان کے ساتھ انخال' کا منصوبہ بنا کر رکھیں اور اس کی مشق کریں اور خاندان کے افراد کے ایک  •
   کٹھا ہونے کی کوئی جگہ آپس میں طے کر کے رکھیں۔دوسرے سے بچھڑ جانے کی صورت میں ا

اپنی تمام قیمتی اشیاء، بشمول فرنشنگز، ملبوسات اور دیگر ذاتی ملکیتی اشیاء کی ایک درجہ بند فہرست بنا کر   •
   رکھیں۔ اس فہرست کو کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔

ڈبہ بند خوراک، دوائیوں اور ابتدائی طبی امداد کی اشیا اور پینے کے پانی کی ایمرجنسی رسد ذخیرہ کر لیں۔   •
   پینے کے پانی کو صاف، بند کنٹینرز میں ذخیرہ کریں۔

   منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ کسی ایمرجنسی کے دوران اپنے پالتو جانوروں کا کیا بندوبست کرنا ہے۔ •

یں ایندھن یا چارجنگ مکمل رکھیں۔ بجلی منقطع ہو جانے کی صورت میں گیسولین اسٹیشنز کئی  اپنی گاڑی م •
دنوں تک ایندھن فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اپنی گاڑی کی ڈگی میں آفت زدہ حاالت سے نمٹنے کی اشیاء کی 

   ِکٹ رکھیں۔

   
    مندرجہ ذیل اشیا کے ساتھ ایک ایمرجنسی ِکٹ تیار رکھیں: 

   فلیش الئٹ اور اضافی بیٹریاں •

   بیٹری سے چلنے واال ریڈیو اور اضافی بیٹریاں •

   ابتدائی طبی امداد اور رہنما کتابچہ •

   ہنگامی صورتحال کے لیے کھانا اور پانی •

   بجلی کے بغیر چلنے واال کین اوپنر •

   دن کی رسد  10ضروری ادویات کی سات سے  •

   غیرہچیک بُک، نقد رقم، کریڈٹ کارڈز، و •

   
"نیویارک بڑھتے ہوئے سیالب سے جنگل کی آگ اور شدید موسم تک،  نے کہا، Chuck Schumerسینیٹر 

موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا کرنے والی صف اول میں شامل ہے اور ہمیں اب مزید مستحکم بنیادی ڈھانچے 
کیسا  میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خاندانوں کو اس خوف میں زندگی نہ گزارنی پڑے کہ اگال طوفان

بلین کی اس وفاقی سرمایہ کاری کی فراہمی پر فخر ہے، جس کا کچھ حصہ دو طرفہ بنیادی   3ہو گا۔ اسی لیے مجھے $
( کے ذریعے فنڈ کیا گیا ہے، تاکہ  Bipartisan Infrastructure And Jobs Lawڈھانچے و مالزمتوں کے قانون )

گوں کو آفات سے محفوظ رکھنے میں مدد کی جا سکے۔ یہ  ہماری کمیونٹیز کو مزید مضبوط بنا کر ابھارنے اور لو
فنڈنگ ہماری سب سے زیادہ زد پذیر کمیونٹیز کے لیے زندگی کا پیغام الئی ہے تاکہ وہ طویل عرصے سے زیر التواء 

  پروجیکٹس کا آغاز کریں جن سے جانیں بچائی جائیں گی اور گھروں اور کاروباروں کو محفوظ رکھا جائے گا۔" 
   

"گزشتہ سال، سمندری طوفان آئیڈا کی باقیات نے کوئینز میں میرے کانگریشنل  نے کہا،  Grace Mengنمائندہ 
ڈسٹرکٹ کو تباہ کر دیا تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے، بہت سے عالقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے دوبارہ سیالب آیا 

ہے ہیں، تو مزید سیالبوں کا خطرہ مسلسل الحق رہے گا، ہے۔ چونکہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا کر ر
اسی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے، بالخصوص اپنی بورو میں پرانے گٹروں اور سیالبی نالوں کو اپ گریڈ  
کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری کمیونٹیز کو مستقبل کے طوفانوں سے معقول انداز میں 

  کھا جا سکے۔" محفوظ ر
  
  

###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qgs2%2FFrQznKj9zonj%2FCZvQMAiXa3MOgrwD1nazrBUic%3D&reserved=0
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