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  کا اقدامات لیے کے تحفظ کے شہریوں کے نیویارک اور تھام روک کی جرائم  مبنی پر نفرت نے HOCHUL گورنر
  کیا اعالن

  
( پر دستخط کیے جو درکار کرتا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم کے S.123A/A.5913Aانہوں نے قانونی مسودے )

مرتکب افراد کو نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام اور ان کے متعلق تعلیم دیے جانے کی الزمی تربیت سے گزرنا  
( پر دستخط کیے جو ریاستی سطح پر، نیویارک کے لوگوں کے تنوع S.6570/A.1202ہوگا اور قانونی مسودے )

بولیت، شمولیت، رواداری اور تفہیم کو فروغ دینے کی ایک مہم کا قیام عمل میں الئے گا جس کو انسانی حقوق کا  کی ق
   ڈویژن تشکیل دے گا اور چالئے گا

  
انہوں نے کمیونٹی کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ نفرت پر مبنی جرائم کے خالف حفاظتی اقدامات کو  

اضافی درخواستوں کے لیے  -$ ملین کے لیے درخواست دیں  50ے تحفظ کے لیے مختص مضبوط بنانے اور ان س
  آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے

  
انہوں نے کمیونٹی لیڈرز کو اکٹھا کرنے اور نفرت، پرتشدد انتہا پسندی اور امتیازی سلوک کا مقابلہ کرنے کے لیے 

  یونٹی سمٹ کے منصوبوں کا اعالن کیا
  

$ ملین کی ریاستی  361یہ ریاست کے، نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام کے اقدامات کو بروئے کار الئے گا جن کو 
  گرانٹ فنڈنگ کی معاونت حاصل ہےاور وفاقی 

  
  

نے آج نفرت پر مبنی جرائم کو روکنے، رواداری کو فروغ دینے اور نیویارک کے شہریوں  Kathy Hochulگورنر 
کے تحفظ کے اقدامات کا اعالن کیا۔ گورنر نے نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام اور ان کے متعلق تعلیم کی کوششوں 

ہدف بننے والوں کے تحفظ کے    کی معاونت کے لیے دو قانونی مسودوں پر دستخط کیے، جو نفرت پر مبنی جرائم کا
فنڈز میں اضافے اور خطرے کا شکار کمیونٹیز کے لیے نگرانی اور تحفظ کو بڑھانے کے لیے کی جانے والی، 

انتظامیہ کی کوششوں کو بروئے کار الئیں گے۔ قانون سازی کا پہال حصہ درکار کرتا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم کے 
الوہ، نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام اور ان سے متعلق تعلیم کی الزمی تربیت  مرتکب افراد کو دیگر سزاؤں کے ع

یا صالح کاری کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ تنوع کی قبولیت، شمولیت، رواداری، اور تفہیم کے لیے ریاست  
مر، معذوری، جنسی  گیر مہم کا قیام عمل میں التا ہے، جس میں مذہب، نسل، رنگ، عقیدہ، جنس، نسل، قومیت، ع

نے کمیونٹی کی  Hochulرجحان، صنفی شناخت یا اظہار کی بنیاد پر تنوع شامل ہے، لیکن ان تک محدود نہیں۔ گورنر 
تنظیموں کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ وہ نفرت پر مبنی جرائم کے خالف حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے اور ان 

کی دستیاب فنڈنگ کے لیے درخواست دیں، اور درخواستوں کی آخری  $ ملین 50سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے 
  تاریخ میں توسیع کی۔

  

امریکیوں کا قتل عام کیا گیا اور   LGBTQ"ہمارے دل ایک ایسے ہفتے کے بعد ٹوٹے ہوئے ہیں جس کے دوران 
 نے کہا۔ Hochulگورنر نیویارک کے یہودی باشندوں کو نفرت انگیز تشدد کی ہولناک کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔" 

ہم اپنے شہر اور ریاست کو نفرت   -"نیو یارک اچھے لوگوں کی جگہ ہے، دلوں میں نفرت رکھنے والوں کی نہیں 
کرنے والوں، متعصبین اور سفید فام باالدستی کے حامیوں سے چھٹکارا دالنے کے لیے جرات مندانہ کارروائی کر  



ی سالمتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہی  رہے ہیں۔ گھریلو معامالت میں پرتشدد انتہا پسندی ہمارے وطن ک
وجہ ہے کہ ہم نفرت کا مقابلہ کرنے اور نیویارک کے شہریوں کو محفوظ رکھنے پر مسلسل توجہ مرکوز کیے ہوئے  

 ہیں۔" 

  
نٹ لیفٹین"ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم ان تمام افراد کی حفاظت کرتے ہیں جو نیویارک کو گھر کہتے ہیں۔" 

"نیویارک اور ملک بھر میں تعصب اور تشدد میں اس اضافے کے درمیان، ہم   نے کہا۔ Antonio Delgadoگورنر 
نفرت پر مبنی جرائم کو عمل میں آنے سے پہلے روکنے کے لیے اپنے ردعمل کو تقویت دے رہے ہیں تاکہ یہ یقینی  

  گزار سکیں۔" بنایا جاسکے کہ نیویارک کے تمام شہری بغیر کسی خوف کے زندگی
  

  کلیدی کے قبولیت اور رواداری  مزید   جو ہیں، دیتے فروغ  کو اقدامات کے دینے تعلیم حصے دونوں یہ کے سازی  قانون
  میں رکھنے محفوظ سے تشدد  اور کارروائیوں  انگیز نفرت   کو کمیونٹیز  میں نتیجے اور ہیں کرتے کام پر طور کے ٹولز
    ہیں۔ کرتے مدد 

  
 سزاؤں دیگر  کہ جاسکے کیا واضح یہ  تاکہ  ہے  کرتا ترمیم میں قانون کے تعزیرات  (S.6570/A.1202)  مسودہ قانوی

  روک کی  جرائم مبنی پر  نفرت پر طور کے حصے کے سزا اپنی کو افراد   مرتکب  کے جرائم مبنی  پر  نفرت عالوہ، کے
  متاثرہ  کا سیشنز کے کاری صالح  یا سیشنز کے تربیت پروگرامز، ان ہوگا۔ گزرنا  سے تعلیم  اور تربیت   الزمی   کی  تھام

 شدہ منظور  سے طرف  کی  ایجنسیوں مقامی یا عدالت سے، تعاون کے تنظیموں والی کرنے  فراہم  خدمات  کو کمیونٹی
  ہے۔ الزمی  ہونا

  
"ہم غلط معلومات کے دور میں رہ رہے ہیں۔ جھوٹ اور تفرقہ  نے کہا،  Toby Ann Staviskyریاستی سینیٹر  

انگیز بیان بازی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، اور یہ نفرت تشدد کے بالاشتعال واقعات کا باعث بن رہی ہے۔غیروں کے 
کی  ان حملوں  خالف نفرت کو ماضی میں بھی اختالف پیدا کرنے کے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

بنیاد جہالت اور بغض ہیں۔ ہمیں ان حملہ آوروں کو محض سزا دینے سے زیادہ کچھ کرنا ہو گا۔ چاہے وہ سب وے میں  
نیو نازی ہوں یا کولوراڈو میں نفرت انگیز انتہا پسند افراد، یہ نفرت کو تعلیم سے بدلنے کا وقت ہے۔ یہ قانون سازی اس  

کوشش میں مجرموں کو تعلیم دینے کے ذریعے مدد کرے گی۔ میں   پریشان کن چکر کو توڑنے میں مدد کرنے کی
کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس قانون پر دستخط کیے اور یہ ظاہر کیا کہ نیویارک میں   Hochulگورنر 

   نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔"
  

"ریاست نیویارک میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تشدد کی  نے کہا، Rebecca Seawrightرکن اسمبلی 
پُرنفرت کارروائیوں میں پریشان کن اضافے، جن میں میرے ضلعی دفتر پر حملہ بھی شامل ہے، کے جواب میں، میں  

  متعارف کرایا جس میں نفرت پر مبنی کسی جرم کے مرتکب ہر فرد کے لیے "انسداد نفرت" کی  1202نے اسمبلی بل  
تربیت، تعلیم اور صالح کاری کو الزمی قرار دیا۔ میں اس اہم قانون سازی کی حمایت اور اس پر دستخط کرنے کے  

کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی تعریف کرتی ہوں کیونکہ ہم نیویارک اور پورے  Kathy Hochulلیے گورنر 
کے لیے خطرات میں پریشان کن اضافہ دیکھ رہے  کمیونٹیز اور غیر سفید فام افراد  LGBTQملک میں یہودی اور +

افراد کے خالف ایک اور پرتشدد فائرنگ کا شکار   LGBTQہیں۔ ہم اس گزشتہ ویک اینڈ پر کولوراڈو اسپرنگز میں +
ہونے والوں کے لیے دلی سوگ کی کیفیت میں ہیں۔ تعلیم نفرت اور عدم برداشت کا ایک کلیدی تریاق ہے، اور ہماری  

کا مقصد ہماری کمیونٹیز کو محفوظ رکھنا ہے۔ مجھے ہماری ریاست نیویارک میں نفرت پر مبنی جرائم   قانون سازی 
  کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہونے پر فخر ہے،" Hochulمیں اضافے کے خالف گورنر 

  
لیے ریاست  ( تنوع کی قبولیت، شمولیت، رواداری اور تنوع کے متعلق تفہیم کے S.123A/A.5913Aقانونی مسودہ ) 

گیر مہم کے قیام اور نفاذ کے لیے ایگزیکٹو قانون میں ترمیم کرتا ہے۔ یہ مہم، جس کو انسانی حقوق کا ڈویژن تیار  
کرے گا اور چالئے گا، عوامی اور نجی تنظیموں، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، مقامی حکومتیں، کمیونٹی گروپس،  

ظیمیں اور فاؤنڈیشنز کے ساتھ رابطہ کاری اور تعاون کرے گی اور عوام  اسکول ڈسٹرکٹس، عبادت گاہیں، خیراتی تن
تک رسائی کے لیے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر شائع کیے جانے کے لیے تعلیمی مواد تیار کرے  

   گی۔
  



"ایک یہودی پناہ گزین کے طور پر، جو اپنے وطن میں یہود دشمن تشدد  نےکہا، Anna M. Kaplanریاستی سینیٹر  
سے بھاگ کر اس ملک میں آئی تھی، میرا دل اس نفرت کے پھیلنے اور انتہا پسندی سے ہوا پانے والے تشدد کو دیکھ  

کے خالف  کر دکھتا ہے، جن کو ہم اس ملک میں عالمی وبا کے بعد سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ہر موقعے پر نفرت 
کھڑے ہونے اور لڑنے پر فخر ہے، لیکن ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ قانون سازی کا پیکج یہ واضح 

کرنے کے لیے ایک اہم پہال قدم ہے کہ ریاست نیویارک میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس بحران کے  
کوششوں کے لیے شکر گزار ہوں اور میں آج اپنے بل پر  سامنے سینہ سپر ہو کر اس سے نمٹنے کے لیے گورنر کی  

  دستخط کر کے اس کو قانون کی شکل دینے پر ان کو سراہتی ہوں۔"
  

کی اس قانون سازی پر دستخط کرنے کے لیے  Hochul"میں گورنر   نے کہا، Charles D. Lavineرکن اسمبلی 
گورنر کا شکریہ کہ میرا بل جو عجائب گھروں سے  تعریف کرتا ہوں جو نیویارک کے شہریوں کی حفاظت کرے گی۔

درکار کرتا ہے کہ یورپ میں نازی دور کے دوران یہودی کمیونٹی سے چوری کیے گئے فن پاروں کو تسلیم کریں،  
ہر قسم کی نفرت سے لڑنے کا بہترین طریقہ تعلیم ہے اور اس طرح کی قانون سازی ہی ہے   بھی اب قانون بن چکا ہے۔

  ھناؤنے جرائم کو کم کرنے میں مدد ملے گی جن کا ہمیں مسلسل سامنا رہتا ہے۔"جس سے ان گ
  

نے  Hochulکی اس وفاقی فنڈنگ کو بروئے کار الئیں گی جس کا گورنر  ملین $246قانون سازی کی یہ کوششیں  
اکتوبر میں نیویارک بھر میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تیار رہنے، انسداد دہشت گردی اور ہنگامی تیاری کی کوششوں 

میں مدد کرنے کا اعالن کیا تھا، نیز اس ماہ کے شروع میں اعالن کردہ، نفرت پر مبنی جرائم اور حملوں کے خطرے 
کی ریاست اور وفاق کی مشترکہ   ملین $96تحفظ کے لیے سے دوچار غیر منافع بخش، کمیونٹی کی تنظیموں کے 

   فنڈنگ کو بھی بروئے کار الئیں گی۔
  

( Division of Criminal Justice Services، DCJSنیویارک کے ڈویژن برائے مجرمانہ انصاف کی خدمات )
کے زیر انتظام، ریاست کی مالی اعانت سے چلنے واال سیکیورنگ کمیونٹیز اگینسٹ ہیٹ کرائمز پروگرام اس وقت  

منصوبوں کی معاونت کی   1,000ملین کے لیے پروپوزل طلب کر رہا ہے جس سے ریاست بھر میں تقریباً  50$
جنوری   31اب اس پروگرام کے لیے درخواست کی آخری تاریخ   DCJSرنر نے اعالن کیا کہ  جانے کی توقع ہے۔ گو

کر رہا ہے، لٰہذا زیادہ دلچسپی رکھنے والی، اہل تنظیمیں درخواست دے سکتی   2023فروری   28سے بڑھا کر  2023
  ہیں۔

  
  مراکز، شہری اور کمیونٹی بخش  افعمن  غیر اور بنانے مضبوط کو اقدامات حفاظتی پروگرام یہ   گیا بنایا میں 2017
  روکنے کو جرائم مبنی  پر  نفرت خالف کے  تنظیموں بخش  منافع غیر  دیگر اور سینٹرز کیئر ڈے گھروں، عجائب ثقافتی

  فنڈنگ یہ  ہیں۔ سکتی ہو محفوظ غیر سے وجہ  کی مشن یا  عقائد  نظریے، اپنے جو  ہے کرتا فراہم  فنڈنگ  لیے کے
  پینِک   االرمز، الکس، الئٹننگ، میں ان ہے، سکتی جا کی استعمال لیے کے  بہتریوں میں یسیکیورٹ  اندرونی یا  بیرونی

  شامل سسٹمز، ایڈریس پبلک  فلم،  ریزسٹنٹ بالسٹ اور گالس  ریزسٹنٹ شیٹر کنٹرولز، ایکسس بیریئرز،  فینسنگ،  بٹنز،
 گئے کیے شامل بھی  اقدامات کے بنانے مضبوط کو سیکیورٹی سائبر بار،  پہلی اور نہیں، محدود  تک  انہی لیکن ہیں،
ً  تک،  آج ہیں۔ سکتے کر پورا بھی کو اخراجات وابستہ سے ٹریننگ سیکیورٹی فنڈز ہیں۔   کی منصوبوں 1,700 تقریبا

  ہیں۔ چکے جا کیے ایوارڈ  ملین  $83.1 کل کو  تنظیموں بخش منافع  غیر زیادہ سے 600 لیے کے معاونت
  

DCJS  کے 150,000$ تک کی درخواستیں قبول کرے گا؛ ہر اہل تنظیم زیادہ سے زیادہ 50,000فی پروجیکٹ $
لیے تین درخواستیں جمع کروا سکتی ہے۔ ایک اہل تنظیم سائبر سیکیورٹی پروجیکٹ کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے 

تک   2023فروری،  28 تک کے لیے علیحدہ درخواست بھی جمع کروا سکتی ہے۔ درخواستیں منگل $50,000
DCJS  کو جمع کرائی جانی ہیں۔ اہلیت کے تقاضوں، ہدایات، رہنمائی اور اضافی معلومات کے لیےDCJS ویب  

  مالحظہ کریں۔ صفحہ  کا  گرانٹس/فنڈنگ کا  سائٹ
  

نے حال ہی میں بم اسکواڈز، خطرناک مواد کی ٹیموں، دھماکا خیز مواد کا پتہ لگانے والی کینائن   Hochulگورنر 
ٹیموں، ٹیکٹیکل ٹیموں، تکنیکی ریسکیو، اہم بنیادی انفراسٹرکچر کے تحفظ، مقامی حکومت کی سائبر سیکیوریٹی اور  

ص شدہ ہوم لینڈ سیکیورٹی گرانٹ فنڈنگ کی  نیویارک بھر میں شہری عالقوں میں تالش اور بچاؤ ٹیموں کے لیے مخت
عوامی تحفظ اور تیاری کے پروگرامز کو براہ راست مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کاؤنٹی حکومتوں   ملین $9شکل میں 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-246-million-federal-funding-emergency-preparedness-and&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OlS9E3UpJNElSbt3j8ijTHA5z7Mn8n8IO7NaPrEgwbY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-96-million-improve-safety-nonprofit-community-based-organizations&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=84KrIRFUL5R%2B8SWQb4JuiX3dTapPLvePBn%2Bn%2Bvl5ZNs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmOScavH%2BkOGSc3%2F4WxKkWKvHa5vrYVSCyEoXBfcy7k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fofpa%2Findex.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmOScavH%2BkOGSc3%2F4WxKkWKvHa5vrYVSCyEoXBfcy7k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-9-million-federal-homeland-security-grants&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xycbcFMpLQzaFF%2B9kcpwP4ouVajVibMuGEdgwUDeLOs%3D&reserved=0


بھی فراہم کی ہے کیونکہ وہ اس سال کے شروع میں بفلو کی ٹاپس  ملین 10$ کی مدد کے لیے ریاستی گرانٹ فنڈز میں 
مارکیٹ میں سفید فام باالدستی کے خوفناک حملے کے تناظر میں ڈومیسٹک دہشت گردی کی روک تھام کے منصوبوں 

ہشت گردی  نے ریاست کے اندر، ڈومیسٹک د  DHSESاور خطرے کی تشخیص اور انتظامی ٹیمیں تیار کر رہی ہیں۔  
کو  DHSESتک  2023دسمبر  31کی روک تھام کا پہال یونٹ بھی شروع کیا ہے اور ریاست کی ہر کاؤنٹی سے 

ڈومیسٹک دہشت گردی کی روک تھام کا منصوبہ تیار کرنے اور جمع کروانادرکار کرے گا، تاکہ نفرت پر مبنی جرائم  
 کو ان کے رونما ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کی جاسکے کیونکہ اس سے پہلےہی بدترین نقصان پہنچ چکا ہے۔ 

  
ے نفرت پر مبنی جرائم کے خطرے سے دوچار کمیونٹیز  کی ہدایت پر، ریاست نیویارک کی پولیس ن  Hochulگورنر 

کے تحفظ میں اضافہ کیا ہے۔ ریاستی پولیس، نیویارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور نیویارک بھر میں 
LGBTQ   کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ ریاست میں یہودی عبادت گاہوں اور یہودی کمیونٹی کے دیگر مقامات تک رسائی
تفتیش کار ہیں جو ریاست بھر میں تعصب سے متعلقہ جرائم کی   97ھے گی۔ ریاستی پولیس کے پاس اب جاری رک

سال پہلے کی   6وسیع ٹریننگ سے گزرے ہیں اور نفرت پر مبنی جرائم کی تحقیقات کے لیے مختص ہیں، یہ تعداد 
سے  1,700رائم کے بارے میں  سالوں کے دوران، ریاستی پولیس نے نفرت پر مبنی ج 6تعداد سے دوگنی ہے۔ ان 

 زیادہ تحقیقات کیں۔ 
  

جوائنٹ ٹیررازم ٹاسک فورس نے مل کر مین ہٹن   FBI، اور NYPDپولیس، ریاستی پولیس،  MTAاس ویک اینڈ پر 
کے پنسلوانیا اسٹیشن سے دو مسلح افراد کو گرفتار کیا جن پر یہودی کمیونٹی کے خالف تشدد پھیالنے کے منصوبے 

کی طرف سے ریاستی پولیس اور نیویارک   Hochulکر کے اس شہر میں آنے کا الزام ہے۔ گورنر   کے تحت سفر
  اسٹیٹ انٹیلی جنس سینٹر کو فراہم کردہ وسائل میں اضافے نے ان گرفتاریوں میں اہم کردار ادا کیا۔

  
لوک کے خالف کھڑا ہونے کے نے یہ اعالن بھی کیا کہ وہ نفرت، پرتشدد انتہا پسندی اور امتیازی س Hochulگورنر 

یونٹی سمٹ آنے والے   لیے کمیونٹی اور حکومتی شراکت داروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک یونٹی سمٹ بالئیں گی۔
مہینوں میں منعقد کیا جائے گا اور عالقائی سننے کے سیشنز کے بعد ہو گا، جس کی معاونت نیویارک اسٹیٹ پولیس،  

سی سروسز کا ڈویژن، ڈویژن برائے مجرمانہ انصاف کی خدمات اور انسانی حقوق کے  ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایمرجن 
  ڈویژن کریں گے۔

  
  پالیسیز،  میں  سمٹ ایڈووکیٹس، اور رہنما، کے عقیدے  اور موجود  میں  کمیونٹی پارٹنرز، وفاقی اور  مقامی ریاستی، 

  کی کمیونٹیز مضبوط اور محفوظ  ایسی تاکہ گے ہوں جمع  لیے کے کرنے اشتراک کا کار ہائے طریقے  اور پروگرامز
  پسندی انتہا پرتشدد  نمٹنے، سے جرائم  مبنی پر  نفرت شرکا ہو۔ نہ جگہ  کوئی لیے کے  نفرت جہاں جاسکے کی  تعمیر

  کریں خیال اظہار بھی  پر کوششوں وسیع اپنی لیے کے  دینے فروغ کو  مفاہمت  اور اتحاد  اور روکنے  کو پھیالؤ کے
   گے۔

  
###  

  

 
 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-10-million-support-creation-threat-assessment-and-management-teams&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nRwYY%2FIMF%2FXW7Y3t4tak6fYDHBXFnICN2wpbzJ6hbc%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%7C4aa091c916f94737c12808daccad1171%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047340942014400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GA4ZhtBsW%2FYM2OBEJhZknYJ3IlmA44XDKJ6R3Cnh8uc%3D&reserved=0
میلبنام:press.office@exec.ny.gov

