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نے ریاست نیو یارک کے وفد کا پیورٹو ریکو کا سفر کرنے کا اعالن کیا تاکہ سمندری طوفان   HOCHULگورنر 
  فیونا کی امدادی کوششوں میں مدد اور اس کا اندازہ لگایا جا سکے

  
  وفد کی قیادت کریں گے Robert Rodriguezسیکرٹری برائے ریاست 

  
  

نے آج اعالن کیا کہ ان کی انتظامیہ کے اراکین آج پیورٹو ریکو کے لیے روانہ ہو گئے ہیں  Kathy Hochulگورنر 
تاکہ سمندری طوفان فیونا کی امدادی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے جبکہ جزیرہ تباہ کن طوفان سے بحال ہو رہا ہے۔  

اقدامات کے  طرف سے اٹھائے گئے  کی Hochulیہ پیورٹو ریکو کی تعمیر نو اور بحالی میں مدد کے لیے گورنر 
  میں تازہ ترین ہے۔ سلسلے

  
و کو سمندری طوفان فیونا سے تباہ کن نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے جواب میں ریاست نیو  "پیورٹو ریک 

"میں اپنی انتظامیہ کے   نے کہا۔  Hochulگورنر یارک بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے متحرک ہو گئی ہے،" 
اراکین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو آج زمین پر براہ راست مدد فراہم کرنے کے لیے پیورٹو ریکو کا سفر کر رہے ہیں  
کیونکہ ہم نقصان کا سروے کرتے رہتے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جزیرے کو کیا اضافی مدد فراہم کر  

  سکتے ہیں۔" 
  

  کے وفد کے اراکین میں شامل ہیں:نیو یارک 

  Robert Rodriguezسیکرٹری برائے ریاست  •
  Edgar Santanaگورنر کے ڈپٹی سیکرٹری،  •
   Sophia Zayasڈائریکٹر برائے الطینی امور،  •
  Marcos Gonzalez Solerڈپٹی سیکرٹری برائے عوامی حفاظت،  •

  
"جب آفت آتی ہے، نیو یارک ہمیشہ پیورٹو ریکو کے نے کہا،  Robert J. Rodriguezسیکرٹری برائے ریاست 

شہریوں کو ان کی ضرورت کے وقت جواب دینے اور ان کی مدد کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل رہا ہے۔ مجھے  
اور بہنوں کو سمندری  اس وفد کا حصہ بننے پر فخر ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے پیورٹو ریکو کے بھائیوں

کا شکریہ  Hochulطوفان فیونا کے تباہ کن اثرات سے بحال ہونے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اور میں گورنر 
ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پیورٹو ریکو نیو یارک کے بہت سے باشندوں کے لیے کتنا اہم ہے جن کے  

  پیارے وہاں رہتے ہیں۔" 
  

 فوجیوں کا ایک دستہ 50نے اعالن کیا کہ ریاست نیو یارک کے  Hochulچھلے ہفتے کے آخر میں، گورنر اس پ
  پیورٹو ریکو میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ سمندری طوفان فیونا کے بعد امدادی سرگرمیوں میں مدد کی جا سکے۔

  
کا بھی اعالن   نئے اقداماتپچھلے ہفتے، گورنر نے نیو یارک کی مالیاتی خدمات کی صنعت کو شامل کرنے کے لیے 

کیا تاکہ فیونا طوفان کے بعد پیورٹو ریکو کے رہائشیوں کی مدد کی جا سکے۔ محکمہ برائے مالیاتی خدمات نے  
رڈ بینکوں پر زور دیا گیا کہ وہ طوفان سے متاثر ہونے والے رہنمائی جاری کی جس میں نیو یارک کے ریاستی چارٹ
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اور لیٹ فیسوں کو معاف کرنا،   ATMصارفین اور کاروباروں کی مدد کے لیے تمام معقول اقدامات کریں جس میں 
ATM نکالنے کی حد میں اضافہ، اور فنڈز کی منتقلی کو آسان اور تیز کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات سے پیورٹو ریکو  

میں خاندان اور دوستوں کی مدد کے خواہاں نیو یارک کے بہت سے باشندوں کے ساتھ نیو یارک کے بینک اکاؤنٹس  
   کے حامل پیورٹو ریکو میں موجود ہر فرد کے لیے مالی بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

  
اور ایک بار میں بھی شرکت کی  کی بریفنگ FEMAکے ساتھ  Bidenصدر  Pierluisiنے گورنر  Hochulگورنر 

  پھر نیو یارک کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا۔
  

سمندری طوفان ماریا کے بعد سے، پورٹو ریکو جزیرے کے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور تعمیِر نو کے  
  NYPAسے اربوں ڈالر کی وفاقی فنڈنگ حاصل کرنے میں نیویارک نے مدد کی ہے، اس کے عالوہ  FEMAلیے 

ے ہیں۔ سمندری طوفان فیونا کے تناظر  نے جزیرے پر پاور پالنٹس اور سب سٹیشنز کے تکنیکی جائزے بھی انجام دیئ
نے امدادی   Hochulمیں، سمندری طوفان ماریا کے بعد سے جزیرے سے ٹکرانے واال بدترین طوفان، گورنر 

کا اعالن کیا۔ ان کوششوں نے پیورٹو ریکو   ریاست نیو یارک کے اقداماتسرگرمیوں میں پیورٹو ریکو کی مدد کے لیے 
   یں مدد کرنے کے لیے نیو یارک کے دیرینہ عزم کو مزید تقویت دی ہے۔کی تعمیر نو اور بحالی م
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