
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/11/20 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے اعالن کیا کہ نفرت انگیز جرائم   HOCHULکمیونٹیز پر حالیہ حملے کے بعد، گورنر  LGBTQیہودیوں اور 
   کے اہداف کے لیے نیویارک کی ریاستی پولیس نے تحفظ میں اضافہ کیا ہے

   
نائٹ   LGBTQریاستی پولیس نیویارک شہر میں یہودی کمیونٹی کے خالف نفرت انگیز دھمکی اور کولوراڈو میں 

   کلب میں فائرنگ کے ردعمل میں خطرے والے عالقوں کی نگرانی میں اضافہ کر رہی ہے
   

ے، انسداِد دہشت گردی  کے ساتھ کام کر رہی ہے اور آن الئن نفرت کی نگرانی کی جا رہی ہ NYPDریاستی پولیس  
   کا انٹیلی جنس یونٹ ممکنہ اہداف سے رابطہ کرے گا

   
اور   یہاںپر  YouTubeکے دیئے جانے والے ریمارکس کی فوٹیج  Hochulحالیہ نفرت انگیز دھمکیوں پر گورنر 

  ہے دستیاب یہاں( فارمیٹ میں MP4 ,H.264ٹی وی کوالٹی )
   
  

نے آج اعالن کیا کہ نیویارک شہر میں یہودی کمیونٹیز پر ناکام حملے اور کولوراڈو میں  Kathy Hochulگورنر 
نائٹ کلب میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے بعد، نیویارک کی ریاستی پولیس نفرت انگیز جرائم کے   LGBTQایک 

خطرے سے دوچار کمیونٹیز کی نگرانی اور تحفظ میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ کوششیں نفرت انگیز جرائم کے اہداف 
کے ریکارڈ اضافے پر استوار  Hochulکے تحفظ اور گھریلو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ میں گورنر 

  ہیں۔
   

"میں نے نیویارک کی ریاستی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کمیونٹیز کے لیے نگرانی کو بڑھائیں اور معاونت میں  
"ہم نیویارک میں، کسی بھی   نے کہا۔  Hochulگورنر اضافہ کریں جو نفرت انگیز جرائم کے ممکنہ اہداف ہیں،" 

  نفرت کے خالف متحد ہیں۔" —تشدد یا تعصب برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آج اور ہر روز کمیونٹی کے خالف 
   

، "ریاستی پولیس ہمارے  نے کہا Steven A. Nigrelliنیویارک کی ریاستی پولیس کے قائم مقام سپرنٹنڈنٹ 
ہماری تمام کمیونٹیز کو    ریاستی، مقامی اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ قریبی ربط میں رہ کر کام کرے گی تاکہ

کی جانب سے   Hochulتشدد سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم اس مشن کو پورا کرنے میں مدد دینے کی خاطر گورنر 
   وسائل اور معاونت کی تعریف کرتے ہیں۔"

   
گورنر کی ہدایت کے مطابق، نیویارک کی ریاستی پولیس نفرت انگیز جرائم کی ممکنہ اہداف کمیونٹیز کے لیے 

کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان نفرت انگیز دھمکیوں کے  NYPDنگرانی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ریاستی پولیس 
ہو سکتے ہیں۔ ریاستی پولیس کا انسداِد لیے سوشل میڈیا کی نگرانی جاری ہے جس سے نیویارک کے باشندے متاثر 

کمیونٹیز تک رسائی بھی کر رہا ہے، نیز ریاست میں   LGBTQدہشت گردی کا انٹیلی جنس یونٹ نیویارک بھر میں 
   موجود یہودی عبادت گاہوں اور یہودی کمیونٹی کے دیگر مقدس مقامات تک رسائی کا کام کر رہا ہے۔

   
جوائنٹ ٹیررازم ٹاسک فورس نے مینہیٹن کے پنسلوانیا  FBIاور  NYPDستی پولیس، پولیس، ریا MTAگزشتہ روز،  

اسٹیشن سے ان دو مسلح افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا جن پر الزام ہے کہ وہ یہودی کمیونٹی  
کی جانب سے   Hochulگورنر  کے خالف تشدد پھیالنے کے منصوبوں کے ساتھ نیویارک شہر کا سفر کر رہے تھے۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F97PGyT5ajdA&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiVWmkv7tTBEUy6Yo%2Fz8HuwH1vsXnvUAu7SHy2zEN5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FBgLKNjiRFJ&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fjwZ28UOJXsE4oJHhWRsLiKK%2BJpLAh8Dtd0hq%2F54zs4%3D&reserved=0


ریاستی پولیس اور ریاست نیویارک انٹیلی جنس سینٹر کو فراہم کیے گئے وسائل میں اضافے نے ان گرفتاریوں میں  
   تعاون کیا۔

   
نے نفرت انگیز   Hochulبفلو میں سفید فام باالدستی کے سلسلے میں ہونے والی فائزنگ کے واقعے کے بعد، گورنر 

نے ایک   Hochulکا مقابلہ کرنے کے لیے وقف کردہ ریاستی وسائل میں اضافہ کیا۔ گورنر انتہا پسندی اور تشدد 
کیا جس میں نیویارک کی ریاستی پولیس کو ہدایت دی گئی کہ وہ ریاست نیویارک انٹیلی جنس سینٹر   جاریوفاقی آرڈر  

(New York State Intelligence Center، NYSIC کے اند )  ر ایک نیا یونٹ قائم کریں گے جو مقامی انتہا
پسندی کا سراغ لگانے کے لیے وقف ہو گا اور انٹیلی جنس سینٹر میں سوشل میڈیا کی نگرانی میں اضافہ کرے 

کو تجزیہ کاروں کی ایک ٹیم کی صورت میں عملہ مہیا کر کے ریاست کے گن تشدد کے  NYSICانہوں نے  گا۔
کرنے کے لیے مجلِس قانون ساز کے ساتھ بھی کام کیا جو ریاست بھر میں گن جرائم    تین گناہانٹیلی جنس وسائل کو 

جس   جو گزشتہ ماہ نافذ ہوئیتخط کیے نے اس قانون سازی پر بھی دس Hochulگورنر  کی تحقیقات کر سکتی ہے۔
سے ان متاثرین اور پسماندگان کے لیے معاوضے کو بڑھا دیا گیا جن کی بنیادی ذاتی امالک کو نفرت انگیز جرائم اور  

   نقصان پہنچا۔  یعنی پچھلی حد سے پانچ ُگنا زیادہ ضیاع یا - 2,500دیگر جرائم کے نتیجے میں $
  

نے ان غیر منافع بخش، کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے تحفظ اور حفاظتی   Hochulاس ماہ کے شروع میں، گورنر 
کیا، کہ جو اپنے نظریے، عقائد یا مشن کی   اعالنملین کی سرمایہ کاری کا  96اقدامات کو مستحکم کرنے کے لیے $

نے ریاست نیویارک   Hochulوجہ نفرت انگیز جرائم کے خطرے سے دوچار ہیں یا حملوں کی زد میں ہیں۔ گورنر 
ملین کا بھی   10ت دینے کے لیے $کی کاؤنٹیز میں خطرے کی تشخیص اور انتظامی ٹیموں کی تشکیل میں معاون

  کیا۔ اعالن
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