
 
 KATHY HOCHULگورنر   10/24/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے پوری ریاست نیو یارک کے سات شہروں میں بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے نمٹنے،   HOCHULگورنر 
   $ ملین کا اعالن کیا28نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھانے اور تحفظ عامہ کو مضبوط کرنے کے لیے 

    
تک ملیں گے   $ ملین4البانی، بفلو، ماؤنٹ ورنون، نیوبرگ، راچسٹر، سیراکیوز اور یانکرز مین سے ہر ایک کو 

   : ریسپانڈ، انویسٹ، سسٹین اینڈ ایمپاورRISEبذریعہ پروجیکٹ 
    

یہ فنڈنگ کمیونٹی کی تنظیموں کی، ضروریات، خدمات میں موجود خالء کا تعین کرنے اور نوجوانوں اور خاندانوں 
کے لیے پروگرامز کو توسیع دینے اور تحفظ عامہ میں بہتری النے کے منصوبہ جات مرتب کرنے میں، مدد کرے 

   گی
    

    
البانی، بفلو، ماؤنٹ   -$ ملین کا اعالن کیا جو کہ ریاست بھر کے سات شہروں 28نے آج  Kathy Hochulگورنر 

کی بندوقوں کے پرتشدد استعمال کے خالف لڑائی میں معاونت کے   -ورنون، نیوبرگ، راچسٹر، سیراکیوز اور یانکرز 
 ,Respond, Investر )ریسپانڈ، انویسٹ، سسٹین اینڈ ایمپاو - RISEلیے دستیاب ہیں۔ یہ فنڈنگ پروجیکٹ 

Sustain and Empower تاکہ ہر شہر میں موجود کمیونٹی کی تنظیموں کو  -( کے ذریعے دستیاب کی جا رہی ہے
$ ملین تک مل سکیں جو نوجوانوں اور خاندانوں کے لیے مواقع میں 2ایسے پروگرام اور خدمات فراہم کرنے کے لیے 

محلوں کو بااختیار بنائیں اور  اضافہ کریں، بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متاثر گلی
$ ملین کی اضافی کیپیٹل فنڈنگ ہر شہر میں تشدد کی روک تھام کی ان  2اس کے عالوہ،  تحفظ عامہ کو بہتر بنائیں۔

    خدمات اور گلی محلوں کو محفوظ تر بنانے میں معاونت کے لیے دستیاب کی جا رہی ہے۔ 
    

 RISE"بندوقوں کے پرتشدد استعمال میں تیزی کئی زمروں میں دلیرانہ سرمایہ کاری کی متقاضی ہے اور پروجیکٹ 
کے ذریعے مقامی اداروں میں سرمایہ کاری کر کے ہم ہر گلی محلے کی ضروریات پوری کرنے، مقامی مشکالت 

"یہ فنڈنگ اور یہ شراکت  نے کہا۔  Hochulنر گورسے نمٹنے اور مؤثر، پائیدار حل فراہم کرنے میں مدد کریں گے،" 
داریاں ان تمام شہروں میں بندوقوں کے پرتشدد استعمال کے خالف ریاست کی جامع جوابی کاروائی میں بہتری، اضافہ  
اور توسیع کریں گی جس سے بندوقوں کے پرتشدد استعمال کے پرتشدد استعمال کے بنیادی اسباب سے نمٹنے اور نیو 

   ام شہریوں کے لیے گلی محلوں کو محفوظ تر بنانے میں مدد ملے گی۔" یارک کے تم
    

"گورنر اور میں، بندوقوں کے پرتشدد استعمال میں اس اضافے کا ہر زاویے سے حل کر رہے ہیں، تحفظ عامہ پر  
مکمل زور ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے، اسلحے سے متعلق قوانین کو مضبوط بنانے  

الوہ ہم رابطہ کاری کی کاوشوں کے ذریعے بھی اور لوگوں سے ان کا اسلحہ واپس خرید لینے کے پروگرامز کے ع
مقامی   RISE"نیا پروجیکٹ  نے کہا۔ Antonio Delgadoلیفٹیننٹ گورنر کمیونٹیز کو بااختیار بنا رہے ہیں،" 

   حکومتوں اور کمیونٹی تنظیموں کو موقع دے گا کہ فنڈنگ کو وہاں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔" 
    

منتخب ہونے والے کمیونٹی اور قانون ساز اداروں کے قائدین کے ساتھ آج صبح بوائز اینڈ  Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 
میں ریاست کی قابل ذکر سرمایہ کاری کا ذکر کرنے کے لیے شامل ہوئے، جو کہ   RISEگرلز کلب میں، پروجیکٹ 

19-COVID  سے نمٹنے کے لیے  کی عالمگیر وباء کے آغاز سے شوٹنگز اور آتشیں اسلحے سے قتل میں اضافوں
 Division of Criminalانتظامیہ کے کثیر جہتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ڈویژن برائے مجرمانہ انصاف کی خدمات ) 



Justice Services, DCJS کا مرتب کردہ پروجیکٹ )RISE   پر شہر میں مقامی متعلقین کو اس قابل بناتا ہے کہ
ضروریات کا احاطہ کرنے واال ایک جامع مرتب کریں۔ اگرچہ  وہ اپنے گلی محلوں کی فنڈگ کی دوسروں سے مختلف 

 ,Gun Involved Violence Eliminationگن انوالوڈ وائلینس ایلیمینیشن )ان سات کمیونٹیز اور ریاست کے 
GIVEکمیونٹیز میں بندوقوں کے پرتشدد استعمال میں اس سال کے پہلے   13میں شرکت کرنے والی دیگر  ( انیشیئیٹو

کے مقابلے میں کمی آئی تھی، پھر بھی یہ عالمگیر وباء سے پہلے کی سطحوں پر واپس نہیں  2021آٹھ ماہ کے دوران 
    آیا ہے۔

    
"بندوقوں نے کہا،  Rossana Rosadoریاست نیو یارک ڈویژن برائے جرائم سے متعلق عدالتی خدمات کی کمشنر 

کے پرتشدد استعمال میں کمی النے کے لیے مل کر کام کرنے کے دوران میں نے پوری ریاست کا سفر کیا ہے، ان 
رکاوٹوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکوں جن کا  کمیونٹیز میں سے ہر ایک کے متعلقین سے ملی ہوں تاکہ ان مسائل اور

ان موجودہ، فعال، چھوٹی کمیونٹی تنظیموں کو فنڈنگ اور معاونت  RISEافراد اور تنظیموں کو سامنا ہے۔ پروجیکٹ 
فراہم کر کے مدد کرے گا جو ہر روز صف اول میں موجود ہوتی ہیں اور وہ معاونت اور خدمات فراہم کر رہی ہوتی 

گورنر   اور لیفٹیننٹ Hochulہیں جو بندوقوں کے پرتشدد استعمال کی جڑ تک پہنچنے میں کام آتی ہیں۔ میں گورنر 
Antonio Delgado  کا امن قائم کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنے والے کمیونٹی گروپس اور

    افراد کا مستحکم انداز میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔" 
     

( نے اس موسم گرما Office of Youth Justiceکے دفتر انصاف برائے نوجوانان ) DCJSاور  Rosadoکمشنر 
میں ساتھ شہروں میں کمیونٹی کے خیاالت سننے کے سیشنز اور اسٹیک ہولڈر ورک شاپس کی میزبانی کی تاکہ، دیگر 
کے عالوہ، وہاں کے رہائشیوں اور کمیونٹی کی تنظیموں، اسکولز، مقامی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں  

سے ان موجودہ پروگرامز، خدمات میں موجود خالء، رسائی میں رکاوٹوں اور مشکالت کے متعلق معلوم   کے نمائندوں
     کیا جائے جن کا ان کو تشدد کے طویل مدتی اثرات سے نمٹنے کے دوران سامنا ہوتا ہے۔

    
ان میٹنگز کے بعد، دفتر انصاف برائے نوجوانان کے عملے نے مقامی رہائشیوں اور معتلقین کے ساتھ مل کر 

کی اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کرنے کے لیے کام کیا، جس کے ارکان مسلسل تعاون کو تقویت دینے،  RISEپروجیکٹ 
کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کے  فنڈنگ کے لیے پروگرامز اور خدمات کے تعین اور پروگرام کے ان اہداف 

    منصوبے پر عمل درامد کرنے کے ذمہ دار ہیں:
  

کمیونٹی میں تشدد کو فروغ دینے والے ذیلی عوامل سے نمٹنے کے لیے پروگرامز پر عملدرامد اور ان کو  •
   برقرار رکھنے کے لیے مقامی کمیونٹی کی استعداد کی تعمیر؛ اور 

بحالی اور برابری کی نظر رکھتے ہوئے کمیونٹی میں شراکت داریوں اور پروگرامز کے ذریعے کمیونٹی کے   •
    تشدد کے خالف اقدامات کو بہتر بنایا جانا۔اندر سے 

   
$ تک کے ایوارڈز )ُکل  500,000پر شہر کی اسٹیئرنگ کمیٹی کمیونٹی کی چار تنظیموں کی شناخت کرے گی جن کو 

$ ملین( اور دفتر انصاف برائے نوجوانان سے تکنیکی معاونت ملے گی تاکہ وہ ایک تفصیلی منصوبہ مرتب  2مال کر 
کی فنڈنگ کو استاد کی رہنمائی،  RISEپروجیکٹ کر سکیں کہ فنڈنگ کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ پر شہر میں 

ذہنی صحت سے متعلق خدمات، بحالی کے افعال، کمیونٹی میں اعتماد کی تعمیر، مالزمت اور تعلیم میں معاونت اور  
نوجوانوں کی تعمیر کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جو کہ ان دیگر پروگرامز اور خدمات کے ساتھ شامل 

و طویل مدت تک تشدد کا سامنا کرنے سے پیدا ہونے والے ذہنی صدمے سے نمٹنے، لچک پیدا کرنے اور ہوں گے ج
نوجوانوں، خاندانوں اور گلی، محلوں کو مظبوط بناتی ہیں۔ ہر کمیونٹی عمل درامد کرنے کے لیے اپنے منتخب کردہ  

    کر سکتی ہے۔۔ $ ملین تک کی فنڈنگ تک بھی رسائی حاصل2پروگرامز میں معاونت کے لیے 
    

DCJS  نے پروجیکٹRISE   کی ابتدائی ساتھ کمیونٹیز کی شناخت کے لیے ڈیٹا کی معاونت کا طریقہ کار اپنایا، جس
میں عالقائی خصوصیات اور غربت کے ڈیٹا؛ اور ہر ریاست کو اس کے محکمہ پولیس کی جانب سے رپورٹ شدہ  

    کیا گیا۔پرتشدد جرائم اور شوٹنگ کے ڈیٹا کا امریکن کمیونٹی سروے میں درج خاکے کے مطابق تجزیہ 
     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


"ہم نے اسلحے کے باحفاظت ہونے متعلق  نے کہا،  Cousins-Andrea Stewartریاستی سینیٹ کی اکثریتی لیڈر 
ملک کے اولین، سمجھدارانہ قوانین منظور کر کے تشدد کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن اقدام کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی  

شراکت داریوں کو بہتر بنانے کے لیے جن کمیونٹیز کی ہم نمائندگی کرتے ہیں ان میں سرمایہ کاری جاری رکھنا ہو 
$ ملین کی اس ریاست گیر سرمایہ کاری کو حاصل  28کے ذریعے  RISEی ہے کہ ہم پروجیکٹ گی۔ مجھے خوش

کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ ہم اس کام کو بروئے کار النا جاری رکھ سکیں جس کو ہم نے قانون نافذ کرنے والے 
جو کہ انصاف کے نظام سے  اداروں اور ان کمیونٹیز کے مابین شراکت داریوں کو تقویت دینے کے لیے شروع کیا ہے

 Kathyغیر متوازن انداز میں نقصان کا شکار ہوئے۔ میں نیو یارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گورنر 
Hochul  اور لیفٹیننٹ گورنرAntonio Delgado  "کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔  

  
"ایک والد اور ایک قانون ساز ہونے کی حیثیت سے، کوئی بھی چیز اپنے نے کہا،  Jamaal Baileyریاستی سینیٹر 

بچوں اور کمیونٹیز کو بندوقوں کے پرتشدد استعمال میں اضافے سے محفوظ رکھنے سے زیادہ فوری حیثیت نہیں  
ایک رکھتی۔ بندوقوں کے پرتشدد استعمال کی وباء درکار کرتی ہے کہ سب اکٹھے ہو کر، کمیونٹی کی قیادت میں 

جوابی کاروائی کریں اور ہمیں وقت کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود پر آلہ کار کو آزمانا 
ایک انتہائی اہم قدم کو ظاہر کرتا ہے جو بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے سب سے زیادہ   RISEہو گا۔  پروجیکٹ 

ر بحال کرنے کے لیے ہیں۔ جن پروگرامز اور خدمات کی یہ فنڈنگ متاثر ہونے والی کمیونٹیز کو بااختیار بنانے او
 Kathyمعاونت کرتی ہے وہ شہر ماؤنٹ ورنون اور ریاست بھر کی کمیونٹیز میں بڑی تبدیلی الئیں گی۔ میں گورنر 

Hochul  اور لیفٹیننٹ گورنرAntonio Delgado  اپنے بچوں کے لیے اس سرمایہ کاری کے لیے شکریہ ادا کرتا
  وں اور ہماری کمیونٹیز میں زندگیاں بچانے کے لیے کام کرنے والے ان پرعزم افراد اور تنظیموں کابھی۔" ہ
  

"بدقسمتی سے، نیوبرگ جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں، میں  نے کہا،  Jonathan Jacobsonرکن اسمبلی 
دوقوں کے پرتشدد استعمال سے لڑنے کے بندوقوں کا پرتشدد استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے مجھے گورنر کے بن

-Iپہلے،  تین طرفہ منصوبے کو دیکھ کر خوشی ہوئی جس کی میں نے طویل عرصے سے وکالت اور حمایت کی ہے۔" 
کی لوہے کی پائپ الئن کے ساتھ ریاست سے باہر اور دیگر جگہوں سے غیر قانونی بندوقوں کی اسمگلنگ اور  95

غیر قانونی بندوقوں کے بہاؤ کو روکیں۔ دوسرا، ان لوگوں کی پہنچ سے بندوقیں دور رکھیں جو ریڈ فلیگ قانون کی 
سکتے ہیں۔ تیسرا، ہمارے نوجوانوں میں سرمایہ  کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا  توسیع اور نفاذ

کاری کریں تاکہ ان کے پاس اسکول کے بعد کی سرگرمیاں ہوں جو انہیں سڑکوں سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ  
بندوقوں کے پرتشدد استعمال  RISEاچھی تنخواہ والی مالزمتوں کے لیے کیریئر کا راستہ بھی ہموار کریں۔ پروجیکٹ 

کی  Hochulمیں گورنر  مع نقطہ نظر کے تیسرے مرحلے کے حل کے بارے میں بات کرتا ہے۔سے متعلق اس جا
تعریف کرتا ہوں کہ وہ روزمرہ کی بیان بازی سے آگے بڑھ کر بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے لڑنے کے لیے 

  ٹھوس نقطہ نظر رکھتے ہیں۔" 
   

"ہماری کمیونٹیز میں تشدد کا مقابلہ کرنے کے   نے کہا، George Latimerویسٹ چیسٹر کاؤنٹی کے ایگزیکٹیو 
لیے تعاون پر مبنی رویہ اپنانا ہوتا ہے نہ صرف حکومت کی تمام سطحوں پر بلکہ کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ  

اس ہی باہمی تعاون پر مبنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ میں گورنر، لیفٹیننٹ گورنر اور اپنے تمام   RISEبھی۔ پروجیکٹ 
   وں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوامی تحفظ کے اس اہم مسئلے پر کام کیا۔" شراکت دار

   
"لیڈر ہونے کا مطلب ہماری کمیونٹیز کو سننا اور عمل کرنا ہے اور میں   نے کہا، Kathy Sheehanالبانی کی میئر 

خاص طور پر جب بات بندوقوں کے پرتشدد  -کی تعریف کرتی ہوں کہ وہ ایسا ہر روز ہی کرتی ہیں  Hochulگورنر 
نیو یارک ریاست کے ثابت شدہ بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے بچاؤ کے پروگراموں نے  استعمال سے نمٹنے کی ہو۔ 

سے زیادہ کمی کرنے میں مدد کی ہے، اور ہم اپنے مقامی، ریاستی اور  30%میں فائرنگ کے واقعات میں  2021
کے اور غیر قانونی وفاقی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ عوام کی حفاظت کو بڑھایا جا س

کا ایک بار  Hochulگورنر  -اور ریاست کے باہر سے آنے والی بندوقوں کو ہماری سڑکوں سے دور رکھا جا سکے
پھر یہ ظاہر کرنے کے لیے شکریہ کہ وہ ہماری کمیونٹیز کی مدد اور ہمارے رہائشیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے  

   دستیاب ہر وسائل کو بروئے کار الئیں گی۔" 
   



"بندوقوں کے پرتشدد استعمال کو کم کرنے کے لیے سٹی آف سیراکیوز نے کہا،  Ben Walshسیراکیوز کے میئر 
میئر کے دفتر کو کام کرتے ہوئے صرف چھ ماہ ہوئے ہیں اور وہ ابھی سے ہی ہماری کمیونٹی میں تعاون اور شراکت 

ی ایک جامع  لو نئی بلندیوں پر لے جا رہے ہیں۔ میرا آفس ڈیٹا اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے کی بنیاد پر مبن
حکمت عملی بھی تیار کر رہا ہے تاکہ سیراکیوز میں بندوقوں کے پرتشدد استعمال کو آخر کار روکا جا سکے۔ اس میں 

کوئی شک نہیں کہ وبائی مرض نے ان بنیادی وجوہات کو بڑھا دیا ہے جو بندوقوں کے پرتشدد استعمال میں معاون ہیں۔ 
کا شکر گزار ہوں، تاکہ ہمارا  Hochulنگ فراہم کرنے کے لیے گورنر کے ذریعے یہ نئی فنڈ RISEمیں پروجیکٹ 

شہر اور ہمارے کمیونٹی پارٹنرز ایسے پروگراموں کے لیے وسائل میں اضافہ کر سکیں جو مؤثر طریقے سے کام کر  
وامی تحفظ کو  رہے ہیں اور نئی مداخلتیں متعارف کرائیں جو نوجوانوں اور خاندانوں کی مدد کریں اور سیراکیوز میں ع

   بہتر بنائیں۔" 
    

"میں اور میری ٹیم عوامی تحفظ کو بہتر بنانے اور پرتشدد جرائم کو کم نے کہا،  Malik Evansروچسٹر کے میئر 
کرنے کے لیے ہر روز تندہی سے کام کر رہے ہیں اور یہ امداد راچسٹر کے باشندوں کے معیاِر زندگی کو بہتر بنانے  

ارے شہر کو  کے لیے ایک طویل سفر طے کرے گی۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ بندوقوں کے پرتشدد استعمال سے ہم
کی راچسٹر اور ریاست بھر کے شہروں میں سرمایہ کاری کے لیے  Hochulنقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے ہم گورنر 

  بہت شکر گزار ہیں۔" 
  

"ہماری کمیونٹیز میں بندوقوں کی بڑی تعداد کی نے کہا،  Howard-Shawyn Pattersonماؤنٹ ورنن کے میئر 
ملک بھر میں ہماری  کے نتیجے میں آمد، اور اس کے ساتھ ہی وبائی مرض کے دور میں بڑھنے والے ذہنی امراض

کمیونٹیز میں بندوقوں کے پرتشدد استعمال اور صدمے میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اہم فنڈنگ ہماری چھوٹی غیر منفعتی 
کی انتظامی صالحیت کو بڑھانے اور جرائم کو کم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کرنے کی اجازت  تنظیموں کو ان

کے شکر گزار ہیں کہ ان مسائل سے سب سے زیادہ   Delgadoاور لیفٹیننٹ گورنر  Hochulدیتی ہے۔ ہم گورنر 
   ٹ الئن پر ہیں۔" متاثر ہونے والی کمیونٹیز ایسے جرائم کے خالف جنگ میں مدد کے لیے فنڈنگ کی فرن

   
  Kathy Hochul"میں نیوبرگ شہر کے میئر کے طور پر گورنر نے کہا،  Torrance Harveyنیوبرگ کے میئر 

شامل ہے اس   Newburgh NYگرانٹ جس میں  RISEکا شکریہ ادا کرتا ہوں! سات شہروں کے لیے یہ پروجیکٹ 
بات کی ایک اور مثال ہے کہ ہماری گورنر بندوقوں کے پرتشدد استعمال اور ذہنی صحت اور بے شمار 

سماجی/اقتصادی مسائل کے حقیقی حل کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگوں کو سننے کے لیے کتنی پرجوش ہیں۔ یہ 
   وائی فراہم کرنے جا رہی ہے!" کوشش ہمارے عظیم شہر اور ریاست کے لوگوں کو براہ راست کارر

  
ایک اختراعی پروگرام ہے جو قابل اعتماد کمیونٹی  RISE"پروجیکٹ  نے کہا،  Byron W. Brownبفیلو کے میئر 

تنظیموں کو ضروری وسائل فراہم کرے گا تاکہ بندوقوں کے پرتشدد استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے۔ اپنے  
نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھانے پر توجہ مرکوز کرکے ہم عوامی تحفظ کو بڑھانے اور اپنی کمیونٹیز کے لیے ایک  

کا ان کی قیادت اور ہماری کمیونٹی میں بندوقوں  Hochulبنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں گورنر  مضبوط مستقبل
  کے پرتشدد استعمال کو کم کرنے کی ہماری کوششوں میں ان کی مسلسل شراکت داری کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔" 

    
کے زیر انتظام دیگر اقدامات کو فنڈ دینے کے لیے ریاست کے  DCJSاور  RISEنے پراجیکٹ  Hochulگورنر 

$ ملین حاصل کیے تاکہ قانون نافذ کرنے والوں اور کمیونٹی پر مبنی تنظیموں 227کے بجٹ میں  2023مالی سال 
ان اقدامات میں شامل  دونوں کی بندوقوں کے پرتشدد استعمال کی روک تھام کی کوششوں کو مضبوط کیا جا سکے۔

   :ہیں
  

کے لئے تاکہ اضافی   اور کمیونٹی پر مبنی بندوقوں کے پرتشدد استعمال کے اقدامات  SNUGملین  20.9$ •
پروگراموں کی سپورٹ کی جاسکے؛ پروگرامنگ میں اضافہ تاکہ کمزور نوجوانوں کی بنیادی ضروریات کو 

جاب کے لئے تیار کام کی جگہ کی تربیت فراہم کرنا؛   پورا کرنے میں مدد کی جا سکے؛ مہارت پر مبنی اور
اور آؤٹ ریچ کارکنوں کو بھرتی کرنے اور مالزمتوں میں برقرار رکھنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنا؛ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-136-million-fight-gun-violence-aid-victims-and-survivors-and-bolster&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sif%2FOGvRHFGC9MFwkA5W5d0PdSuC6Xijcxk5cgLK9RI%3D&reserved=0


پروگراموں میں سماجی کام کی خدمات کو سرایت کرنے کے لیے آفس آف وکٹم سروسز کے  SNUGاور 
    نڈنگ؛$ ملین وفاقی ف4ذریعے تقریباً 

انوولوڈ ویولینس ایلمنیشن   گنملین قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے جو نیو یارک اسٹیٹ کے   18.2$ •
میں حصہ لیتی ہیں، جو پروگرام میں ریاست کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، بندوقوں کے پرتشدد انیشیٹو

کمیونٹیز میں فائرنگ کو کم کرنے اور  20کاؤنٹیوں کی  17استعمال سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی 
   کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کے لئے؛ اور جان بچانے

سے زیادہ ریاستی اور مقامی قانون  350ملین نیویارک کے دس کرائم ایناالئسز سینٹرز کے لیے، جو  15$ •
جمع اور شیئر کرتے ہیں، جو  -بشمول کرائم گن ڈیٹا  -نافذ کرنے والی ایجنسیوں میں جرائم کی انٹیلی جنس 

نے اور حل کرنے کے لیے ایک اہم وسائل کے طور پر کام کر رہے ہیں، بشمول جرائم کو روکنے، تفتیش کر
   اسلحے کے استعمال پر مبنی پرتشدد جرائم۔

کی صورت میں، بشمول الئسنس پلیٹ ریڈرز، موبائل اور  نون نافذ کرنے والی ٹیکنالوجی گرانٹسقاملین   20$ •
فکسڈ سرویلنس کیمرے، بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیاں، بندوق کی گولیوں کا پتہ لگانے والے آالت، سمارٹ  

  کے عوامی حفاظتی سامان کے لیے۔ آالت گشتی گاڑیوں اور افسران، اور دیگر قسم

  
ملین کے ساتھ ساتھ نیو یارک سٹی سے   $10م پر پہننے والے کیمروں کو سپورٹ کرنے کے لیے اضافی  جسبجٹ میں 

بھی شامل ہے جانچ پڑتال اور تشخیص،  ملین کی ابتدائی خدمات کی فنڈنگ $ 20باہر کی تمام کاؤنٹیوں کے لیے 
، اور عدالتی نظام کے ساتھ وقف شدہ معلومات کا اشتراک سمیت پری ٹرائل نگرانی، ایک مرکزی کیس مینجمنٹ سسٹم

   خدمات کے تسلسل کو سپورٹ کرنے کے لیے۔
  

ایک کثیر فعلی فوجداری انصاف کی معاون ایجنسی ہے اور اس کی متعدد ذمہ  فوجداری انصاف کی خدمات کی ڈویژن
داریاں ہیں، بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تربیت دینا؛ ریاست بھر میں جرائم کے اعداد و شمار جمع کرنا  

سنبھالنا؛ ریاست نیویارک کی اور ان کا تجزیہ کرنا؛ مجرمانہ تاریخ کی معلومات اور انگلیوں کے نشانات کی فائلوں کو 
پولیس کے ساتھ شراکت میں ریاست کے ڈی این اے ڈیٹا بینک کی انتظامی نگرانی کرنا؛ پروبیشن اور سماجی اصالحی  
پروگراموں کی فنڈنگ اور نگرانی کرنا؛ وفاقی اور ریاستی فوجداری انصاف کے فنڈز کا انتظام کرنا؛ ریاست بھر میں 

ایجنسیوں کی معاونت کرنا؛ اور ریاست کے جنسی جرائم کے مجرموں کی رجسٹری کا  فوجداری انصاف سے متعلق
    لو کریں۔پر فافیس بک اور  ٹرٹویایجنسی کو  انتظام۔

   
###  

 
 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%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-largest-ever-investment-new-york-states-gun-involved-violence&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ir6fNus4rSPKHBhxv4GHR%2BLCFbjfyQTnfR9yJNWTmkY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AdtwOfbU3UeLac1DwQT3Q%2B99EQmrNT1zMQcf%2BnjKXNI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W1p0cK4fBKV6guwIin5tJlsYbRbIKshZaD4teX21cXw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349019057368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=997dkbPq5BaeYpufh7rAuJKLi%2BIro2XiKY%2ByEDGOAWE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349019057368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7P0HwNRJKNOv4%2FSiGDQiHYJmXp%2BNxV%2B6hacgUffcHY8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

