
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر    11/11/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے ساالنہ سمندری طوفان کی تیاری میں پورٹو ریکو کی کوششوں میں مدد کے لئے نئے   HOCHULگورنر 
   اقدامات کا اعالن کر دیا

  
اور محکمہ نقل و حمل   ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل کنزرویشن ڈویژن، وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے 

سے تعلق رکھنے والے ریاستی ایجنسی موضوعاتی ماہرین سمندری طوفان کے موسم سے پہلے پورٹو ریکو کی مدد  
 و معاونت کے لئے ان کی سرزمین پر ساالنہ بوٹس فراہم کریں گے 

  
DHSES ٹ کے عہدیداروں کے ریاست نیو یارک پریپریڈینس ٹریننگ سینٹر میں پورٹو ریکو کی ایمرجنسی مینجمن

 لئے انتہائی تیاری کے کورسز پیش کرے گا  
  

والے عزم کو  معاونت برائے پورٹو ریکوکے  Hochulسمندری طوفان فیونا کی تباہ کاریوں کے بعد یہ اعالن گورنر  
 مزید مہمیز دیتا ہے 

  
  

نے آج اعالن کیا کہ ریاست نیو یارک جزیرہ پورٹو ریکو کی مدد کے لئے اضافی اقدامات کر  Kathy Hochulگورنر 
رہی ہے تاکہ اگلے سال کے سمندری طوفان کے موسم سے پہلے ہی طوفان کی تیاری کی کوششوں کو مزید بہتر کیا  

ینے کے صاف پانی تک جا سکے۔ فیونا کی تباہ کاریوں کے دوران جزیرے کے بہت سے عالقوں میں بجلی اور پ
کے اس نئے عزم سے جزیرے کے پانی کے بنیادی ڈھانچے کے   HOCHULرسائی کا فقدان پیدا ہو گیا تھا۔ گورنر 

لئے ہنگامی جنریٹرز کی فراہمی یقینی بنے گی اور طوفان کے موسم سے پہلے مقامی ہنگامی ردعمل میں استحکام آئے 
گا جس سے تیاریوں میں مزید تیزی آئے گی اور آئندہ طوفانوں کے دوران پینے کے صاف پانی تک رسائی ختم ہونے  

ے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اگلے موسم بہار میں پہلی مرتبہ اوریسکانی میں واقع ریاستی تیاری تربیتی مرکز تمام ک
حکومتی سطحوں پر پورٹو ریکن ایمرجنسی مینجمنٹ کے عہدیداروں کے لئے اعلی درجے کی عمیق تربیتوں اور 

زید تقویت ملے اور انہوں نے حالیہ برسوں کے دوران  تشخیصی پروگراموں کا انتظام کرے گا تاکہ ان کی تیاریوں کو م
 ہنگامی ردعمل دکھانے میں جو پیشرفت کی ہے اس میں مزید بہتری آئے۔ 

  
"نیویارک اور پورٹو ریکو کے مابین ایک خاص تعلق اور رشتہ ہے اور ہماری ریاست اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ہر 

"میری انتظامیہ کو فخر ہے کہ ہم پورٹو ریکو   نے کہا۔ Hochulرنر گوممکن مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی، " 
کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ تربیت مستقبل کے شدید موسموں سے لوگوں، امالک اور اہم بنیادی ڈھانچے کی مزید بہتر 

 ے گی۔" حفاظت کا سبب بنے گی اور آنے والے سالوں کے لئے جزیرے کو ایسی آفات کے لئے تیار رہنے میں مدد د
  

کی تباہ کاریوں کے بعد ان اقدامات سے پورٹو ریکو کے امریکی   طوفان فیونامیں  2022میں طوفان ماریہ اور   2017
عالقے کو فراہم کردہ ریاستی معاونت کو مزید تقویت ملے گی۔ اس ستمبر میں طوفان فیونا کی تباہ کاریوں کے بعد اور 

سٹیٹ  نے اپنی انتظامیہ کے سینئر ممبران، نیویارک  Hochulکی درخواست پر گورنر  Pedro Pierluisiگورنر 
ایجنسی ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کی معاونتی ٹیم تعینات کی تاکہ وہ امدادی کاروائیوں میں -ٹروپرز، اور ایک ملٹی

 پورٹو ریکو کی مدد و اعانت کریں۔  
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کی ابتدا سے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن، ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل کنزرویشن اور  2023
حمل سے متعلقہ انجینئرنگ اور تکنیکی معاونت کا تجربہ رکھنے واال ریاستی ایجنسی عملہ سمندری  محکمہ نقل و

طوفان کے موسم کی آمد سے قبل پورٹو ریکو کا دورہ کرکے ان ایمرجنسی جنریٹرز کی ساالنہ دیکھ بھال میں معاونت  
 وریات پوری کرتے ہیں۔ کرے گا جو جزیرے میں پانی اور ہنگامی ردعمل کے بنیادی ڈھانچے کی ضر

  

آئندہ برس اٹالنٹک سمندری طوفان کے موسم سے قبل وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کا ڈویژن ریاستی 
تیاری تربیتی مرکز میں ہر موسم بہار میں عمدہ تیاریوں کے تبادلے کے لئے تمام حکومتی سطحوں پر پورٹو ریکن 

میزبانی کرے گا۔ اس کا نصاب پورٹو ریکو کے ہم منصبوں کے تعاون سے  ایمرجنسی مینجمنٹ کے عہدیداروں کی 
وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کا ڈویژن تیار کرے گا اور اس میں تربیتی مشقیں شامل ہوں گی مثالً پانی 

تکنیکی آپریشن اور تشخیص، اور اسکے ساتھ ساتھ   UASاور سیالب سے تیز رفتار خالصی، شہری تالش اور بچاؤ،  
ہنگامی نظم و نسق اور ہنگامی صورتحال میں ردعمل وغیرہ، جس کی بنیاد پورٹو ریکو کے زیر تربیت افراد کے 

 پروفائل اور مہارت کے درجے پر رکھی جائے گی۔ 

  
  Hochul"گورنر نے کہا،  Jackie Brayڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کی کمشنر 

اور  پرعزم ہیں کہ ان بڑے طوفانوں کے بعد بحالی کی کاروائیوں میں پورٹو ریکو کی بھرپور مدد و نصرت کی جائے۔ 
اب، ریاست نیو یارک پورٹو ریکو میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے  
کہ ان کے پاس وہ وسائل اور تربیت موجود ہوں جو انہیں اگلے سمندری طوفانوں کے موسم اور آئندہ ہر طوفانی موسم 

   " ہیں۔سے پہلے بہتر طور پر تیار رہنے کے لئے درکار 
  

یہ تربیت نیویارک اور پورٹو ریکو میں ہنگامی نظم و نسق سنبھالنے والے رہنماؤں کے لئے ایک باہمی معاونتی  
ورکشاپ کا انعقاد بھی کرے گی تاکہ دونوں ٹیموں کے مابین ہنگامی آپریشنز سینٹر کے کرداروں اور بہترین انتظامی 

 طریقوں کا اشتراک کیا جا سکے۔ 
  

سمندری طوفان ماریا کے بعد نیویارک نے جزیرہ پورٹو ریکو میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور تعمیِر نو  
سے اربوں ڈالر کی وفاقی فنڈنگ حاصل کرنے میں مدد کی ہے، اور اس کے عالوہ نیو یارک پاور  FEMAکے لیے 

ائزے بھی سر انجام دیئے ہیں۔ سمندری طوفان اتھارٹی نے جزیرے کے پاور پالنٹس اور سب سٹیشنز کے تکنیکی ج
فیونا کی تباہ کاریوں کے بعد جو طوفان ماریہ کے بعد جزیرے پر تباہی پھیالنے واال بدترین طوفان تھا، گورنر 

Hochul  کا اعالن کیا۔ ان   ریاست نیو یارک کے اقداماتنے امدادی کوششوں میں پورٹو ریکو کی مدد کے لیے
کوششوں نے پورٹو ریکو کو اس کی تعمیِر نو اور بحالی میں مدد دینے کے لیے نیویارک کے دیرینہ عزم کو مزید 

 تقویت بخشی ہے۔  
  

 ریاستی تیاری کے تربیتی مرکز کے بارے میں 
  

یعنی اورسکانی  -ریاست نیویارک میں ملک کی اہم ترین ہنگامی ردعمل تربیتی سہولیات میں سے ایک سہولت واقع ہے 
ایکڑوں پر تعمیر شدہ یہ ریاستی تیاری کے تربیتی مرکز میں حقیقت سے   1,100۔  ریاستی تیاری کا تربیتی سینٹرمیں 

ع فٹ سٹی اسکیپ کمپلیکس، اور مرب 45,000قریب تربیتی مقامات، تیز پانی اور سیالب سے بچأو کا تربیتی مقام، 
شہری تالش اور بچاؤ سیمولیٹر جیسے اعلی درجے کی وسیع تر سہولیات کا حامل ہے۔ کالس روم لیکچرز اور مباحثوں 

سے لے کر مہارتیں میں اضافے کی راہداریوں اور حقیقی اور عمدہ کارکردگی کے منظرناموں پر مبنی تربیت تک،  
کز ریاستی، مقامی، اور وفاقی ایجنسیوں کو ابتدائی متحرک ہنگامی ردعمل کی تربیت کے  ریاستی تیاریوں کا تربیتی مر

 وسیع تر مواقع فراہم کرتا ہے۔ 
  

 وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن کے بارے میں 
  

آفات اور دیگر ہنگامی صورتحالوں کا مقابلہ   ریاست نیو یارک کا وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات ڈویژن
کرنے، ان سے بچاؤ، ان کے لئے تیاری رہنے، ردعمل اختیار کرنے، ان سے بحالی کی کاروائیاں کرنے، اور ان میں 
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پر   فیس بککمی النے کے لیے قیادت، رابطہ کاری، اور مدد و معاونت فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ہمیں 
 مالحظہ کریں۔   ویب سائٹپر ہمیں فالو کریں، یا ہماری  انسٹاگرامیا  ٹوئٹردیکھیں، 
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