
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/11/29 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

کی   JFK، نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی، امریکن ایئر الئنز اور برٹش ایئر ویز نے HOCHULگورنر 
  پر تکمیل کا اعالن کیا 8تشکیل نو کے پہلے منصوبے کی ٹرمینل 

  
کی توسیع نے برٹش ایئرویز کے لیے اپ گریڈ شدہ ٹرمینل میں امریکن   8ملین کی نجی فائنانس شدہ ٹرمینل  400$

  ایئر الئنز کے ساتھ اکٹھا یہاں موجود رہنے کا راستہ صاف کیا ہے
  

ویں صدی کا تجربہ  21پریمیم الؤنجز، سامان کے بہتر بنائے گئے نظام اور پریمیم چیک ان اسپیس صارفین کے لیے 
  پیش کریں گی

  
MWBE  33$ ملین سے زیادہ کے معاہدے ایوارڈ کیے گئے ہیں اور مقامی کاروباروں کو تقریباً 161فرمز کو $

  ملین کے ایوارڈ دیے گئے
  

  مہینوں میں مراعات میں بڑی اپ گریڈز ہونے جا رہی ہیں 18اگلے 
  
  

، نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی، امریکن ایئرالئنز اور برٹش ایئرویز نے آج  Kathy Hochulگورنر 
اعالن   کے افتتاح کا 8وژن پالن کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے موقع پر ایک نئے توسیع شدہ ٹرمینل  JFKتاریخی 

  کیا جو اس بین االقوامی ایئرپورٹ کو عالمی معیار کے عالمی مرکز میں تبدیل کر رہا ہے۔
  

، جو نیو یارک کے مطابق ہو، کی تعمیر کی ہماری تاریخی کوششوں میں JFKکی تکمیل، ایک مکمل نئے   8"ٹرمینل 
"میں امریکن ایئرالئنز، برٹش ایئرویز اور پورٹ اتھارٹی کو آنے   نے کہا۔ Hochulگورنر تازہ ترین سنگ میل ہے،" 

کو ایک شاندار   JFKوالے کئی سنگ میلوں مین سے سب سے پہلے سنگ میل کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 
عالمی گیٹ وے میں تبدیل کرتے ہوئے ہم اپنی قریبی شراکت داری کو جاری رکھیں گے، یہ نیو یارک کو عالمی منظر 

  امے کے مرکز میں رکھنے میں مدد کرے گا۔"ن
  

میں اپنے دیرینہ گھر سے    7ملین، نجی طور پر فائنانس شدہ توسیع اور جدید کاری برٹش ایئرویز کو ٹرمینل  400$
سال پرانے ٹرمینل   60میں امریکن ایئر الئنز کے ساتھ اکٹھا موجود رہنے کا موقع دے گی۔  8منتقل ہونے اور ٹرمینل 

کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے منہدم کر دیا جائے گا، جس کی تعمیر اگلے سال کے  6یک نئے ٹرمینل کو ا 7
  اوائل میں شروع ہو گی۔

  
کے آپریشنل اضافوں میں پانچ نئے وائیڈ باڈی گیٹس، چار نئی وائیڈ باڈی پارکنگ پوزیشنز اور سامان رکھنے   8ٹرمینل 

اور اس کی ترسیل کا ایک توسیع شدہ اور اپ گریڈ شدہ نظام شامل ہے جو اضافی ٹرانس اٹالنٹک پروازوں کو مل کر  
بع فٹ اضافی اور تجدید شدہ جگہ کے ساتھ وسعت دی گئی  مر 130,000سپورٹ کریں گے۔ ٹرمینل کو بھی تقریباً 

  ہے۔
  

ویں صدی کے  21ویژن پالن کا ایک اہم جزو ہے جو ایئرپورٹ کو صارفین کے لیے  JFKکی توسیع   8ٹرمینل 
تجربے اور مسافروں کے لیے زیادہ رابطے کے ساتھ دنیا کے بہترین بین االقوامی گیٹ ویز میں سے ایک میں تبدیل  



کیریئرز کا مرکز بن جانے سے، برٹش ایئرویز کا یہ اقدام   oneworld® Allianceکے آٹھ   8کر رہا ہے۔ ٹرمینل 
میں منتقل ہونے   8دسمبر کو ٹرمینل  1اس نامور کیریئر کو اس کی پارٹنر ایئر الئنز کے مزید قریب الئے گا۔ آئبیریا 

ی توقع رکھتی  میں منتقل کرنے ک  8میں اپنے آپریشنز کو ٹرمینل  2023کا ارادہ رکھتی ہے، اور جاپان ایئر الئنز مئی  
  ہے۔

  
اور لندن  JFKکی یہ متاثر کن توسیع،   8"ٹرمینل نے کہا،  Rick Cottonپورٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

میں کیا ہونے واال ہے جہاں   JFKکے درمیان ہر گھنٹے بعد شاندار خدمات کو فروغ دیتے ہوئے، اک مثال ہے کہ 
ویں صدی کے عالمی معیار کے ایئرپورٹ کا وژن اب ایئرپورٹ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک  21ہمارا 

پانچ نئے وائیڈ باڈی   - 8ہ کاری کی بدولت، ٹرمینل سامنے آ رہا ہے۔ امریکن ایئرالئنز اور برٹش ایئرویز کی سرمای
سے آنے جانے والے مسافروں کے لیے بہتر تجربہ اور ٹرانس اٹالنٹک سفر کی وسیع  JFK -گیٹس کے ساتھ 

کے  JFKپر ہمارے نجی شراکت داروں کی یہ سرمایہ کاری اس ایئرپورٹ اور  8صالحیت پیش کرتا ہے۔ ٹرمینل 
  عتماد پر مہر ثبت کرتی ہے۔"عالقے کے مستقبل میں ا

  
کی توسیع کا جشن منا رہے ہیں، جو   8"آج، ہم ٹرمینل نے کہا،  Kevin O'Tooleپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین 

JFK   ،میں آنے والی بہت سی شاندار چیزوں میں سے پہلی ہے۔ بالکل جیسے ہم نے نیوآرک اور ال گارڈیا میں کیا
ت دار کامیابی کے ساتھ ایسے جدید ائیرپورٹس کی تعمیر کر رہے ہیں جن کا یہ  پورٹ اتھارٹی اور ہمارے نجی شراک

 عالقہ حق دار ہے۔" 
  

"ہم اپنے دیرینہ مشترکہ کاروباری شراکت دار، برٹش  نے کہا،  CEO Rebert Isomامریکن ائیر الئنز کے 
شراکت داروں کے ساتھ شامل ہونے پر خیرمقدم کرتے ہوئے   oneworldپر امریکی اور دیگر  8ایئرویز کا ٹرمینل 
کو ایک معروف عالمی ایئرپورٹ میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی سرمایہ کاری کے حصے  JFKبہت پرجوش ہیں۔ 

کے طور پر، ہم صارفین کو توسیع شدہ ٹرمینل اسپیس، نئے چیک ان ایریاز اور خوبصورت الؤنجز پیش کرنے کے  
  "لیے پرجوش ہیں۔

  
کے اوائل میں اپنی مشترکہ سرمایہ   2019"ہم نے نے کہا،  CEO Sean Doyleبرٹش ائیرویز کے چئیرمین اور 

کاری کا اعالن کیا تھا اس لیے اپنے کاروباری شراکت دار، امریکن ایئر الئنز کے ساتھ اس اہم سنگ میل تک پہنچنا  
ان تمام فوائد سے لطف اندوز ہو سکیں گے جو ٹرمینل   دسمبر سے، ہمارے صارفین اور ساتھی 1اعزاز کی بات ہے۔ 

  پیش کرنے جا رہا ہے۔" 8
  

پر سفر کے ایک اعلٰی تجربے سے لطف اندوز ہو  8دونوں ایئر الئنز پر سفر کرنے والے پریمیئم صارفین اب ٹرمینل 
سکیں گے۔ پہنچنے پر، پریمیم صارفین کو بالکل نئے مشترکہ برانڈنگ والے پریمیم چیک ان ایریا میں خوش آمدید کہا 

فراہم کرے گا۔ سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیے گئے آرکیٹیکچرل  جائے گا، جو ذاتی نوعیت کی، دربان کی طرز کی خدمت  
  عناصر اہل صارفین کے لیے ایک خصوصی چیک ان جگہ کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔

  
سیکورٹی سے گزرنے کے بعد، تین مخصوص الؤنجز؛ چلیسی, سوہو اور گرین وچ، دونوں برانڈز کی بہترین  

ٹی منصوبے کی حیثیت کی بنیاد پر اہل صارفین کے لیے پرواز خصوصیات کو یکجا کر کے سفر کے کیبن اور الئل
کو اصل اعلٰی  —چیلسی اور سوہو  —سے قبل ایک بہتر، خوش آئند تجربہ فراہم کریں گے۔ دو بالکل نئے الؤنجز  

درجے کی تراش خراش کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ہر مہمان کو پیش کیے جانے والے تجربے اور خدمات کو  
  کرتے ہوئے اس جگہ کا ایک منفرد احساس پیدا کرتا ہے۔بلند 

  
مہینوں میں پورے ٹرمینل میں مراعات کی بڑی اپ گریڈ سے بھی گزرے گا، جس میں مقامی   18اگلے  8ٹرمینل 

   طرز کے کھانے اور مشروبات کا انتخاب بھی شامل ہیں۔
  

کہ موجودگی پورٹ اتھارٹی کے ایک تبدیل شدہ اور زیادہ  پر امریکن ایئر الئنز اور برٹش ایئرویز کی مشتر  8ٹرمینل 
  میں مسافروں کے لیے زیادہ سے زیادہ رابطہ کاری پیدا کرنے کے مشن میں معاون ہے۔ JFKمتحد 



اور خواتین کی ملکیت والے کاروباروں کا کام شامل تھا جنہیں   -سے زیادہ منفرد اقلیتوں 115منصوبے میں   8ٹرمینل 
زیادہ کے ٹھیکے دیے گئے تھے، جو کہ ایجنسی کے طویل مدتی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں ملین سے  161$

MWBE  فیصد شرکت کے لیے پورٹ اتھارٹی کے عزم سے زیادہ ہے۔ مقامی کاروباری اداروں کو   30کی کم از کم
  $ ملین کے معاہدے ایوارڈ کیے گئے۔33پر تقریباً   8ٹرمینل 

  
کی توسیع نیو یارک میں بین االقوامی سفر  8ایئرپورٹ کے ٹرمینل   JFK"نے کہا،  Gregory W. Meeksنمائندہ 

ایئرپورٹ دنیا کے لیے ہمارے ملک کا دروازہ ہے۔   JFKاور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ 
و یارک کی بدلتی ہوئی معیشت کی معاونت  یہ منصوبہ لوگوں کو پیشہ ورانہ زندگی کے حقیقی مواقع فراہم کر کے نی

کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سفر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ساتھ میں پائیدار ہوا بازی کے طریقوں میں سرمایہ  
کی تعمیر نو میں مسلسل سرمایہ کاری یقینی طور پر اسے ایک اہم عالمی گیٹ وے بناتی   JFKکاری بھی کرتا ہے۔ 

  ہے۔"
  

کی کامیاب تشکیل و ترتیب نو ان طریقوں    8"ٹرمینل نے کہا،  Donovan Richard Jrکوئنز بورو کے صدر .
کو دنیا کا واحد عظیم ترین ایئرپورٹ بنانے کی جانب حقیقی پیش رفت کر    JFKمیں سے صرف ایک ہے جن سے ہم 

کی اپ گریڈنگ نے کوئنز کے رہائشیوں   8رہے ہیں۔ نئے گیٹس، نئی سہولیات اور نئے الؤنجز کے ساتھ ساتھ، ٹرمینل  
اور پورٹ   Hochulاور کاروباروں کے لیے روزگار اور معاہدے کے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ میں گورنر 

ری   JFKاتھارٹی، امریکن ایئر الئنز اور برٹش ایئرویز، ان اپ گریڈز کو مکمل کرنے والے مالزمین، اور اپنی 
اور اس منصوبے کو انجام دینے والے تمام لوگوں کا تہہ دل  Greg Meeksڈیولپمنٹ کونسل کے شریک چیئرمین  

  سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

  
بین    JFK"نے کہا،  Gary LaBarberaصدر  یڈز کونسل آف گریٹر نیو یارک کے بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ٹر

کی یہ توسیع اس اہم، بڑے پیمانے پر دوبارہ ترقی کے منصوبے کے ایک حصے کی   8االقوامی ایئرپورٹ پر ٹرمینل  
تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے جو نیو یارک کی اقتصادی بحالی اور اچھی ادائیگی کرنے والے، متوسط طبقے کے  

کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان منصوبوں کو مکمل  پیشے کو فوائد کے ساتھ بحال کرنے میں ایک اہم کردار ادا 
بین االقوامی ایئرپورٹ کو ایک مثالی،   JFKکرنے سے نیو یارک میں ایک نئے دور کا در کھل جائے گا اور ہم 

عالمی معیار کے آمد و رفت کے ایک ایسے مرکز میں مکمل طور پر جدید بنانے کے ایک قدم قریب ہونے کا جشن  
  نیو یارک کے شہری اور ہمارے آنے والے واقعی مستحق ہیں۔"منا رہے ہیں جس کے 

  
JFK کو عالمی معیار کے عالمی گیٹ وے میں تبدیل کرنا  

  
انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو   John F. Kennedyکے ویژن پالن کا اعالن کیا گیا تھا کہ  JFKمیں،  2017جنوری 

عالمی معیار کے ایئرپورٹ میں تبدیل کیا جائے جو کہ نیویارک کے باشندوں کا حق ہے۔ ویژن پالن پورٹ اتھارٹی اور  
اس کے شراکت داروں کے لیے موجودہ سہولت گاہوں اور بنیادی ڈھانچے کی مکمل طور پر ازسرنو تعمیر، ترمیم  

ایئرپورٹ کی تبدیلی کے اس  8نیا توسیع شدہ ٹرمینل  ریم ورک فراہم کرتا ہے۔اور توسیع کے لیے ایک اسٹریٹجک ف
   وقت جاری دیگر تین بڑے اجزاء کی رفتار کو بروئے کار ال رہا ہے۔

$ بلین کی تعمیر جو ایئرپورٹ کے جنوب کی طرف موجود ہو گا،  9.5ایک جدید ترین نئے ٹرمینل ون کی  •
  کھا گیا۔میں ر 2022اس کا سنگ بنیاد ستمبر 

 2021$ بلین کی توسیع کو 1.5کی  4انٹرنیشنل ایئر ٹرمینل کی قیادت میں ٹرمینل  JFKڈیلٹا ایئر الئنز اور  •
کے موسم خزاں میں سنگ بنیاد رکھا گیا اور اب یہ زیر تعمیر    2021کے موسم بہار میں منظور کیا گیا تھا، 

  ۔ہے جس کی تکمیل اگلے سال کے موسم خزاں میں متوقع ہے

  5$ بلین سے تعمیر، جو ایئرپورٹ کے شمال کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے ٹرمینل 4.2کی  6ایک نئے ٹرمینل 
سے جڑے گا، اس ماہ کے شروع میں اس پر مالیاتی معامالت میں اتفاق ہو گیا، اس منصوبے کے لیے مکمل نجی  

   گی۔ دنوں میں اس کی تعمیر شروع ہو جائے 90فنانسنگ حاصل کی گئی، اور اگلے 
 

پورٹ اتھارٹی کے روڈ وے، پارکنگ اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹس کے ساتھ مل کر، نجی طور سرمایہ کاری  
$ بلین کی تبدیلی اور سرکاری نجی سرمایہ کاریوں 18انٹرنیشنل میں  JFKسے چلنے والے تمام ٹرمینل پروجیکٹس، 



$ بلین کی سرمایہ کاری کو پانچ بہ  2.9اتھارٹی کی کے ایک غیر معمولی سلسلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پورٹ  
$ بلین سے زیادہ کی مکمل نجی سرمایہ  15نسبت ایک کی شرح سے زائد پر نجی سرمایہ کاری ال رہی ہے، جب 

کی بحالی نو کے مکمل پروگرام پر مشتمل چار منصوبوں کے لیے  JFKکاری کو مدنظر رکھا جائے جس کو 
 مخصوص کیا گیا ہے۔

 
  ایئرپورٹ کو دوبارہ تیار کرنا JFKکمیونٹی کے ساتھ الک سٹیپ میں مقامی 

 
کی تعمیر نو کے لیے کمیونٹی کی مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی۔ اس کی مشترکہ صدارت  JFKمیں،  2018

کر رہے ہیں، اور یہ   Donovon Richardsاور کوینز بورو کے صدر  Gregory Meeksامریکا کے نمائندے 
منتخب عہدیداروں، کمیونٹی بورڈز، کاروباری اور غیر منافع بخش تنظیموں، شہری تنظیموں، اور جنوب مشرقی   42

کوئنز، جنوب مغربی کوئنز، راکویز اور نساؤ کاؤنٹی کے مغربی حصوں کی ہدف شدہ مقامی کمیونٹیوں سے تعلق 
  ہے۔رکھنے والے پادریوں کے رہنماؤں پر مشتمل 

اپنے قیام کے بعد سے، کونسل پورٹ اتھارٹی کے ساتھ کمیونٹی آؤٹ ریچ کی کوششوں کو بڑھانے اور کمیونٹی پر  
مرکوز منصوبوں کو تیار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اس بات کو یقینی بنا رہی کہ یہ پرعزم منصوبہ مقامی  

د گرد کمیونٹی، بشمول مقامی کاروباری اداروں،  اسٹیک ہولڈرز سے مسلسل رائے طلب کرے اور ایئرپورٹ کے ار
MWBEsطالب علموں، اور مالزمت کے متالشیوں کے لیے بامعنی مواقع فراہم کرے۔ ،   

 
معاہدے کے مقصد کے لیے پورٹ اتھارٹی کے عزم کو آگے   MWBEفیصد   30اس میں کام کے تمام زمروں میں 

ری ڈیولپمنٹ منصوبے کے تمام پہلوؤں  JFKمنصوبے سمیت  8بڑھانے کے لئے پروگرامنگ شامل ہے، اور ٹرمینل 
میں مقامی کاروباری اداروں کے لیے مواقع پر خصوصی توجہ دینا شامل ہے، جو یونین لیبر نے ایک مکمل منصوبہ  
لیبر معاہدے کے تحت تعمیر کیا تھا۔ کونسل کی طرف سے ترجیح دی گئی کمیونٹی کی ترقی کے دیگر اقدامات مقامی  

شیوں کے لیے مالزمت کے مواقع اور افرادی قوت کی ترقی کے منصوبے، چھوٹے کاروبار کی رسائی اور  رہائ
   ترقی، اور مقامی طلباء کے لیے تعلیمی پروگرامنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
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