
 
 KATHY HOCHULگورنر   10/13/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے جرم کا نشانہ بننے والے اور اس سے متاثرہ افراد کے لیے اضافہ شدہ مالی مدد کا اعالن کیا   HOCHULگورنر 
  ہے
  

  2,500$جرم کے دوران نقصان کا نشانہ بننے والی یا تباہ شدہ اہم نجی امالک کی تبدیلی کے لیے متاثرہ افراد اب 
  تک کی خطیر رقم حاصل کر سکتے ہیں

  
ی گزشتہ محیط رقم کی حد جرم کا نشانہ بننے والے افراد  ک $500 دو دہائیوں سے زائد عرصے کے لیے نافذ العمل

  یکی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہ 
  
  

نے آج جرم کا نشانہ بننے والے اور اس سے متاثرہ ایسے افراد کے لیے اعالن کیا ہے کہ  Kathy Hochulگورنر 
جن کی اہم نجی امالک واقعے کے دوران چوری ہو گئی ہوں، ان کو نقصان پہنچا ہو یا تباہ ہو گئی ہوں، کہ اب وہ 

جو ان کی صحت، حفاظت یا تک کی رقم حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ایسی اشیاء کو تبدیل کروا سکیں  $2,500
  500فالح کے لیے اہم تصور ہوتی ہوں۔ اس تبدیلی سے قبل، ریاستی قانون کے تحت بازادائیگی کے لیے محیط رقم $

کی حد تک مقرر کی گئی تھی، جو کہ ایسی رقم تھی جو افراِط زر اور گزر بسر کے اخراجات میں اضافے کے درمیان  
ی۔ اس مالی مدد کا بندوبست متاثرین کی خدمات کے ریاستی دفتر نے کیا ہے، جو تناسب برقرار رکھنے میں ناکام رہ

جرم سے متاثرہ اور اس کا نشانہ بننے والے ان افراد کے لیے اہم حفاظتی دائرہ کار فراہم کرتا ہے، جن کے پاس جرم 
  یں ہیں۔کے نتیجے میں ہونے والے اخراجات کی ادائیگی کرنے کے لیے دیگر کوئی وسائل موجود نہ

  
"جرم کے دوران کھو جانے والی یا نقصان زدہ اشیاء کی تبدیلی کی الگت نشانہ بننے والے ایسے افراد اور ان کے 

خاندانوں کے لیے غیرضروری بوجھ کا باعث بن سکتی ہے جو تاحال کسی صدمے والے واقعے سے بحالی کے دور 
"نیویارک میں ہم جرم کا نشانہ بننے والے افراد کی ہر ممکن طریقے   نے کہا۔ Hochulگورنر سے گزر رہے ہیں،" 

سے مدد کرتے ہیں، اور مجھے اس مدد میں توسیع پر فخر ہے تاکہ جرم کا نشانہ بننے والے اور اس سے متاثرہ افراد  
و، جو ان کی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں ایسی معاونت حاصل ہ

  بحالی میں مدد کے لیے انہیں درکار ہو۔" 
  

"جرم کا نشانہ بننے والے افراد کی تمام تر  نے کہا، Elizabeth Cronin متاثرین کی خدمات کے دفتر کی ڈائریکٹر
زندگیاں اکثر چند منٹوں کے اندر درہم برہم ہو جاتی ہیں، اور ان کے تجربے کے اثرات زیادہ طویل عرصے تک رہ  

سکتے ہیں۔ لٰہذا ان فنڈز کی فراہمی اور ضرورت کی کھوئی ہوئی اشیاء کی تبدیلی کے ذریعے ان متاثرہ افراد کو بحالی  
اور اپنی پریشانی کو کسی حد تک ختم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔ متاثرہ افراد کی مسلسل معاونت  

  آپ کا شکریہ"۔ Hochulپر گورنر 
  

یا اس کے بعد اندراج   2022اکتوبر  6دہ محیط رقم کی حد کا اطالق متاثرین کی خدمات کے دفتر میں زیادہ سے زیا
سے نافذ العمل ریاستی ضوابط میں ان امالک کا خالصہ پیش کیا   2022اکتوبر   12شدہ کسی بھی دعوے پر ہوتا ہے۔ 

رنے کا استحاق حاصل ہوتا ہو: گیا ہے جو کسی بھی شخص کے لیے ضروری تصور کی جاتی ہیں جن کا دعوٰی ک
پہناوے، مثالً جوتے، سوٹ اور بیرونی پوشاک؛ بستر؛ موبائل ڈیوائسز یا کمپیوٹرز، اور ایسی اشیاء جو کسی شخص 

کے ذاتی ذرائع نقل و حمل کو محفوظ طور پر چالنے کے لیے ضروری ہوں مثالً ٹائرز، بچے کی کار سیٹ یا  



الک کے دعوٰی جات بھی کسی شخص کی صحت کے لیے ضروری اشیاء کی تبدیلی موٹرسائیکل کا ہیلمٹ۔ اہم ذاتی ام
یا مرمت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں عینکیں، آالِت سماعت اور دیگر طبی ڈیوائسز شامل ہیں۔ وہ افراد جن  

 سکتے۔ زائد کی رقم وصول نہیں کر  سے $2,500کی اہلیت کا تعین ہو جاتا ہے، وہ معاونت کی مد میں 
  

گزشتہ دہائی کے دوران، ریاست نیویارک نے جرم کا نشانہ بننے والے ایسے افراد کے لیے بازادائیگی کی اہلیت یا  
نمایاں طور پر توسیع دی ہے، جو جسمانی طور پر زخمی نہ ہوئے ہوں، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ  تالفی میں 

نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس بات کو بھی یقینی بنانے میں کسی جرم کے جذباتی اثرات بھی یکساں طور پر 
اور بعض صورتوں میں ان خاندان کے افراد   —-مدد دیتی ہیں کہ جرم کا نشانہ بننے والے اور اس سے متاثرہ افراد 

 متاثر ہونے پر نمایاں مالی بوجھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔  —کو 
  

مرمت کے عالوہ، متاثرین کی خدمات کا دفتر دیگر معاونت کے عالوہ، اہل افراد کو طبی اہم ذاتی امالک کی تبدیلی یا 
اور مشاورتی بلز؛ آخری رسومات اور کفن دفن کے اخراجات؛ نقل مکانی، سیکیورٹی سسٹم، اور جائے وقوعہ کی 

ادا کرتا ہے۔ ٹیکس   صفائی کے اخراجات؛ اجرتوں اور معاونت سے محرومی کے لیے تالفی اور بازادائیگی کی رقم
دہندگان کے لیے یہ معاونت بالکل مفت ہوتی ہے۔ اس کے لیے فنڈنگ کی فراہمی جرمانوں، فیسوں اور سرچارجز کی  

ان رقوم سے ہوتی ہے جو کہ ریاستی و وفاقی عدالتوں کی جانب سے مجرم ٹھہرائے جانے والے بعض افراد ادا کرتے  
  ہیں۔
 

کی اعانت بھی کرتا ہے جو جرم کا نشانہ  سے زائد متاثرین کے امدادی پروگراموں 200متاثرین کی خدمات کا دفتر 
بننے والے افراد اور ان کے خاندانوں کو براِہ راست خدمات فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ بحران سے متعلق مشاورت،  
وکالت، ہنگامی پناہ گاہ، دیوانی قانونی مدد اور نقل مکانی میں مدد۔ محکمہ دیگر امداد کے عالوہ، جرم کے اہلیت کے  

ثرین کو طبی اور مشاورت کے اخراجات، جنازے اور تدفین کے اخراجات، ضائع شدہ اجرت اور مدد کے لیے  حامل متا
  ں۔پر فالو کریFacebook اور Twitter مذکورہ ایجنسی کو مالی امداد اور معاوضہ بھی فراہم کرتا ہے۔

  
###  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovs.ny.concerncenter.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4PSb1mi34zwN5vdx8JmzXHHMEPnzsNEq9OcDZidGAUg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eR2k6gnHWxdrSWy%2B1cEvXEBJNxFoZZTfJZHTM3S0LfE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysovs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hMgmPRMRe9fynOgNWe4rp9vgxj7xhRsY2gdXj5MTfZY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C15ef2d94cd4643f6be7808daad3b3355%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012767055235707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SbIHz9lxBSxzoN6h8pXZCjIMKxKE3lGjZwTBPsN5PPI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

