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 $ ملین کی سستی اور امدادی رہائشی عمارت کی تکمیل کا اعالن 82کی جانب سے براؤنزِول میں  HOCHULگورنر 
  

اپارٹمنٹس اور   160وائٹل بروکڈیل کمپلیکس سینٹرل بروکلین میں توانائی کی بچت کرنے والی جدید نئی عمارت میں 
  صحت پر مرکوز اجتماعی جگہ کی خصوصیات کا حامل ہے

  
سستے گھر بنا رہی ہے   4,000ریاست کی وائٹل بروکلین پہل کاری کے تحت مکمل ہونے والی پہلی عمارت جو کہ 

  اور سنٹرل بروکلین میں صحت کی تفاوتوں کا سِدباب کر رہی ہے
  
  

مربع فٹ سے  25,000سستے اور امدادی گھروں اور  160نے آج براؤنزویل، بروکلین میں  Kathy Hochulگورنر 
$ ملین کی  82زائد صحت پر مرکوز اجتماعی جگہ کی تکمیل کا اعالن کیا ہے۔ وائٹل بروکڈیل کے نام سے معروف، 

س سستی رہائشی الگت سے تعمیر ہونے والی عمارت وائٹل بروکلین پہل کاری کے تحت مکمل کی جانے والی د
  عمارتوں میں سے پہلی ہے تاکہ سنٹرل بروکلین میں تاریخی عدم مساوات اور عدم سرمایہ کاری کو دور کیا جا سکے۔

  
"سنٹرل بروکلین کی صحت اور رہائش کی اہم ضروریات کافی عرصے سے پوری نہیں ہو  نے کہا، Hochulگورنر 

رہی ہیں، لیکن اس کے جواب میں ہم ان کی کمی جرات مندانہ اور اختراعی حلوں سے پوری کر رہے ہیں۔ وائٹل 
د مکانات کی تعمیر،  بروکلین پہل کاری کی بدولت، ہم مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ مزی

نگہداشِت صحت تک رسائی کو بہتر بنایا جا سکے، اور مکینوں کو اس قسم کی معاون خدمات فراہم کی جا سکیں جو 
ترقی کے لیے درکار ہیں۔ وائٹل بروکڈیل میری انتظامیہ کے نیو یارک کے تمام مکینوں کے لیے سستے گھروں کی  

 ثال ہے"۔  فراہمی کو بڑھانے کے عزم کی تازہ ترین م
  

تک دو ملین ماحول دوست مکانات تک پہنچنے کے ہدف اور رہائش کو   2030کے  Hochulوائٹل بروک ڈیل، گورنر 
کے ریاستی   2023مزید سستا، مساوی اور مستحکم بنانے کے ان کے وسیع منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ مالی سال 

الہ، جامع رہائشی منصوبہ متعارف اور کامیابی سے منظور  $ بلین کا، ایک ایسا نیا پانچ س25بجٹ میں، گورنر نے 
کم قیمت گھروں کی تعمیر یا بحالی کر کے رہائش کی گنجائش میں اضافہ   100,000کروایا ہے جو نیو یارک بھر میں 

اضافی    50,000گھروں کے عالوہ،  10,000کرے گا، جس میں کمزور آبادیوں کے لیے معاونتی خدمات والے 
  جلی کی فراہمی شامل ہے۔گھروں میں ب

  
$ بلین کی وائٹل بروکلین پہل کاری کا حصہ ہے جو بروکلین کے انتہائی ضرورت مند  1.4یہ عمارت ریاست کی 

 یونٹ سستے مکانات بنا کر دائمی سماجی، اقتصادی اور صحت کے تفاوت کو دور کر رہی ہے۔  4,000عالقوں میں 
  

535  E. 98th St 11212, Chandler-Waterman  اپارٹمنٹس پر   160کے ضلع میں واقع، وائٹل بروکڈیل ایک
یونٹس امدادی رہائش کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ سرکاری پرورش گاہ  36مشتمل، سات منزلہ عمارت ہے جس میں 

اپارٹمنٹس اور عقلی اور/یا نشوونما کی معذوری والے افراد کے   10سے باہر آنے کی عمر کے نوجوانوں کے لیے 
کی جانب سے فراہم کی جاتی   The New York Foundlingاپارٹمنٹس ہیں۔ موقع پر معاون خدمات  26 لیے
سرکاری پرورش گاہ سے نکلنے کی عمر والے نوجوانوں کے لیے، امداد ایمپائر اسٹیٹ کی امدادی رہائش پہل   ہیں۔

کاری میں شرکت کے ذریعے ریاست نیو یارک کے آفس آف چلڈرن اینڈ فیملی سروسز کے مشترکہ طور پر فراہم کی 



عذوری والے افراد کے لیے معاون خدمات کو ریاست نیو یارک کے دفتر برائے  جاتی ہے۔ عقلی اور/یا نشوونما کی م
  نشوونما کی معذوریوں کے حامل افراد کا تعاون حاصل ہے۔

  
دو بیڈ روم والے، اور چھ تین بیڈ روم والے یونٹ ہیں۔ زیادہ تر  59ایک بیڈ روم والے،  63سٹوڈیوز،  32یہاں 

فیصد یا اس سے کم کماتے ہیں    60ص ہوں گے جو عالقے کے اوسط آمدن کا اپارٹمنٹس ان گھرانوں کے لیے مخصو
 فیصد تک کماتے ہیں۔  80ایسے گھرانوں کے لیے مخصوص ہوں گے جو عالقے کے اوسط آمدن کا   26اور 

  
مربع فٹ جگہ بروکڈیل ہسپتال کے زیِر انتظام ایک میڈیکل کلینک، عالقائی  25,000صحت پر مرکوز عالقے کی 

کے لیے دفتر کی جگہ  The New York Foundlingمالزمت کی تربیت پروگرام، عالقائی تازہ غذا پروگرام اور 
 پیش کرے گی۔  

  
اور خوبصورتی سے سجائے گئے سامنے اور عقبی رہائشیوں کو دوسری منزل کی چھت تک رسائی حاصل ہے، 

صحنوں میں کتوں کی دوڑ کا راستہ، کھیل کے میدان، اور چہل قدمی وغیرہ اور بیٹھنے کی جگہیں ہیں۔ ڈیجیٹل تقسیم 
کو ختم کرنے کے گورنر کے مقصد کو مِدنظر رکھتے ہوئے، پوری عمارت میں وائرلیس انٹرنیٹ تک مفت رسائی  

قاصد اجتماعی کمرہ؛ کھیلنے کا کمرہ؛ الئبریری/رہائشی کام کرنے کی جگہ؛ فٹنس روم؛ النڈری ہے؛ ایک کثیر الم
  کمرے؛ کولڈ اسٹوریج الکر اور پیکج کے کمرے؛ اور ایک موٹر سائیکل اسٹوریج روم بھی ہے۔

  
وانائی  سرٹیفیکیشن کی پیروی کر رہی ہے، جو ت Passive House Institute US (PHIUS) + 2015یہ عمارت 

کلو 100کی زیادہ سے زیادہ بچت کے لیے تعمیر کا ایک بین االقوامی معیار ہے۔ وائٹل بروکڈیل میں چھت پر نصب 
واٹ کا سولر فوٹو وولٹک سسٹم، اعلٰی کارکردگی کے مکینیکل سسٹم، انسولیشن اور کھڑکیاں، ایل ای ڈی الئٹنگ، کم  

ور پائیداری کو بڑھانے کے لیے توانائی کی بچت کرنے کے دیگر اقدامات بہاؤ والے پانی کی ٹونٹیاں نیز آرام، کفایت، ا
  ہیں۔

  
 The Newاور   MDG Design + Construction، Smith & Henzy Affordable Groupعمارتی ٹیم میں 

York Foundling  شامل ہیں۔ 
  

$ ملین، وفاقی کم آمدنی والے  13.9 وائٹل بروکڈیل کے لیے ریاستی سرمائے میں مستقل ٹیکس سے مستثنٰی بانڈز میں
$ ملین اور نیو یارک اسٹیٹ گھروں اور عالقے کی تجدید سے  32.8ہاؤسنگ ٹیکس کریڈٹس شامل ہیں جو ایکویٹی میں 

کا کثیر خاندانی نئی تعمیر کا پروگرام معاونت کے لیے   NYSERDA$ ملین کی سبسڈی پیدا کریں گے۔ 30.4اضافی  
$ سے زائد کی امداد فراہم کرے گا۔ ریاست نیو یارک کا نشوونما  161,000عات میں مرا NY Sunنیز  300,000$

معاون یونٹوں کے لیے معاون خدمات اور کرائے کی رعایتوں کے لیے  26کی معذوریوں کے حامل افراد کا دفتر 
عاون خدمات اور معاون یونٹس کے لیے م 10فنڈنگ فراہم کرے گا اور ریاست نیو یارک کا دفتر برائے دماغی صحت 

 کرائے کی رعایتوں کے لیے فنڈ فراہم کرے گا۔  
  

"وائٹل بروکڈیل اس بات کی مثال ہے   نے کہا، RuthAnne Visnauskasگھروں اور عالقے کی تجدید کی کمشنر 
کہ کس طرح ریاست کی وائٹل بروکلین پہل کاری نگہداشِت صحت، معیاری رہائش، مالزمت کی تربیت، اور سماجی 

نئے سستے گھر  160$ ملین کی سرمایہ کاری نے ایک عمارت میں 82خدمات تک رسائی کو بہتر بنا رہی ہے۔ اس 
 ترین معیارات پر پورا اترنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جبکہ عالقے کی قیمتی بنائے ہیں جو پائیداری کے اعلیٰ 

جگہ اور مضافاتی عالقے میں مصروِف عمل نگہداشِت صحت کی سہولیات کے لیے ایک گھر فراہم کرتے ہیں۔ اس  
افہ کر رہے قسم کی معاون اور صحت پر مرکوز عمارت کے ذریعے، ہم انتہائی ضروری مکانات کی فراہمی میں اض
  ہیں اور سینٹرل بروکلین کے محلوں میں کئی دہائیوں سے پھیلی ہوئی عدم مساوات کو دور کر رہے ہیں"۔

  
"ہم اپنی  نے کہا، Kerri E. Neifeldریاست نیو یارک کے نشوونما کی معذوری کے حامل افراد کے دفتر کی کمشنر 

داروں کے ساتھ وائٹل بروکڈیل منصوبے کا حصہ بننے پر   ساتھی ریاستی ایجنسیوں اور اپنے فراہم کنندہ شراکت
یونٹس لوگوں کو اپنے عالقوں میں محفوظ   26پُرجوش ہیں۔ نشوونما کی معذوری کے حامل افراد کے لیے مختص کردہ 

اور سستی رہائش حاصل کرنے کے مواقع میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نیو یارک کے نشوونما کی معذوریوں کے حامل 



کو خراجِ   Hochulکے لیے مربوط اور سستی رہائش کے مواقع کی توسیع کی رہنمائی کرنے پر گورنر مکینوں 
  تحسین پیش کرتے ہیں"۔

  
"میں وائٹل بروکڈیل اور محفوظ، سستی  نے کہا، Sheila J. Pooleدفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات کی کمشنر 
کو سراہتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں جس  Hochulر گورنر رہائش کے اختیارات اور اہم امداد فراہم کرنے پ

کو سرکاری پرورش گاہ میں پرورش پانے والے  OCFSکی نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری 
۔  نوجوانوں کے لیے جوانی کے ابتدائی ایام تک استحکام کو یقینی بنانے کے دیرینہ عزم کو نبھانے کے قابل بناتی ہے

میں رہائش نیز سرکاری پرورش گاہ سے باہر آنے کی عمر کے نوجوانوں کے لیے موقع پر موجود خدمات کے لیے  
فنڈنگ کی اہمیت پر جتنا زور دوں اتنا ہی کم ہے۔ گھر کا ہونا تحفظ اور بااختیار ہونے کا احساس فراہم کرتا ہے جو ان  

کے لیے ضروری ہے۔ اہم پروگراموں تک رسائی کرنا بھی    کی زندگی میں ایک نئے، دلچسپ مرحلے میں منتقل ہونے
  اتنا ہی اہم ہے کیونکہ ان کی نظریں ایک روشن مستقبل کی طرف ہوتی ہیں"۔

  
نے   Doreen M. Harrisریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی کی صدر اور سی ای او 

وائٹل بروکڈیل ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس سستے رہائشی کمپلیکس کا فیتہ  NYSERDA"  کہا،
کاٹا ہے جو کہ سینٹرل بروکلین کے رہائشیوں کے آرام اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی غیر فعال 

ع کی جانے والی صاف قابِل تجدید  ہاؤسنگ بلڈنگ کارکردگی فراہم کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ چھت پر جم
شمسی توانائی سے لے کر توانائی کی بچت کرنے والی متعدد اندرونی اور بیرونی خصوصیات تک، یہ منصوبہ پائیدار 

الکھ آب و ہوا دوست گھر تیار کرنے کے   20تک  2030کے سنہ  Hochulترقی کے لیے ایک نمونہ ہے اور گورنر 
  ہدف کی حمایت کرتا ہے"۔

  
"نیو یارک سٹی میں سستے مکانات تالش کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس   نے کہا، Kirsten Gillibrandینیٹر س

سے براؤنزِول جیسے نواحی عالقوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جو تاریخی طور پر عدم سرمایہ کاری اور پسماندگی سے 
رنے کے لیے یہ ایک اہم پہال قدم ہے اور میں متاثر ہوئے ہیں۔ ہماری ریاست میں رہائش کے بڑے مسئلے کو حل ک

اور وائٹل بروکلین پہل کاری کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے براؤنزِول جیسے نواحی   Hochulگورنر 
  عالقوں میں سستے گھر بنانے کے لیے وسائل کی سرمایہ کاری کی"۔

  
نیو یارک کے ہر مکین اور اس کے اہل خانہ کو ایسی  "یہ یقینی بنانا کہ نے کہا، Yvette D. Clarkeنمائندہ 

محفوظ، گرم جگہیں ملیں جنہیں وہ اپنا کہہ سکیں بطور سرکاری مالزمین ہمارے فرائض سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ 
جو کہ طویل عرصے سے نظر انداز کی گئی ہے جس سے بے شمار جانوں  -ہماری انسانی اور اخالقی ذمہ داری ہے 

ہے۔ شکر ہے، کہ حالیہ برس اس تشویشناک لہر کو بدل رہے ہیں۔ وائٹل بروکڈیل عمارت ان کوششوں کے   کا نقصان ہوا
سلسلے کے پہلے حصے کی نمائندگی کرتی ہے جو ناصرف ہمارے بروکلین کے سب سے زیادہ کمزور مکینوں کو 

ماری ریاست کو متاثر کرنے والی گھر دالئے گی بلکہ ان عالقوں کو بھی زندہ کرے گی جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہ
 Hochulبہت سی دیرینہ عدم مساواتوں پر قابو پانے کا واحد راستہ ضروری بنیادوں پر کام کرنا ہے، اور میں گورنر 

  اور ان کی انتظامیہ کے ایسا کرنے کے عزم کو دیکھ کر بہت خوش ہوں"۔
  

"میں وائٹل بروکڈیل کو عملی جامہ پہنانے پر ریاست نیو یارک   نے کہا، Roxanne J. Persaudریاستی سینیٹر 
اور منصوبے کے معماروں   New York Foundlingکے گھروں اور عالقے کی تجدید کے دفتر، بروکڈیل ہسپتال،  

 یونٹس کی انتہائی ضروری رہائش فراہم کرے گا، 160کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وائٹل بروکڈیل برونزویل کے نواح میں 
فیصد تک کمانے والے گھرانوں کے لیے دستیاب ہو گی۔ یہ  60جس کی اکثریت عالقے کی اوسط آمدن )اے ایم آئی( کا 

خوش آئند ہے کہ تقریباً ایک چوتھائی اپارٹمنٹس میں پرورش کی دیکھ بھال سے محروم نوجوانوں یا نشوونما کی  
  گی"۔معذوری کے حامل افراد کے لیے موقع پر امدادی خدمات ہوں 

  
"وائٹل بروکڈیل جیسے منصوبے ایک ایسے   نے کہا، Monique Chandler-Watermanخاتون رکِن اسمبلی 

افراد شہر   65,591امیر شہر کی غلطی کی اصالح کرنے کا ایک اہم حصہ ہیں جس میں گھروں کی قلت ہے، جہاں 
یقینی بناتی ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ   کی پناہ گاہوں میں سوتے ہیں، اور امدادی خدمات کی کمی جو اس بات کو

ناصرف یہ ایک انتہائی ضروری منصوبہ ہے بلکہ یہ ماحول کمزور عالقے کے افراد رہائشی قلت کا شکار ہیں۔ 



دوست، پائیدار منصوبوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ ریاست نیو یارک کی وائٹل بروکلین پہل کاری، جس میں 
،  Hochulمیں گورنر اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نیت ہو تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ وائٹل بروکڈیل شامل ہے،

 MDG Design andنشوونما کی معذوری کے حامل افراد کے دفتر، بچوں اور خاندانی خدمات کے دفتر، 
Smith & Henzy ،Construction  مشاورتی گروپ، اورThe New York Foundling   کا شکریہ ادا کرنا

چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے عالقے میں سستی، قابل رسائی رہائش فراہم کرنے کا کام کیا ہے جہاں اس کی اشد  
  ضرورت ہے۔ میں اس طرح کے مزید منصوبوں کی منتظر ہوں"۔

  
بنانا ہی واحد  "رہائش کے بحران سے نکلنے کا راستہ نے کہا، Antonio Reynosoبروکلین بلدیہ کے صدر 

صحیح راستہ ہے: استطاعت، معاون خدمات، اور ایسی پیشرفت کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جو ان لوگوں کی  
مخصوص ضروریات کو تسلیم کرتے ہیں جو ان اپارٹمنٹس کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ سب کے لیے وائرلیس انٹرنیٹ، سبزہ 

سٹوریج جیسی سہولیات کے ساتھ،وائٹل بروکڈیل برونزویل اور زار، اور فٹنس روم، النڈری کی سہولت، اور بائیک ا
پورے بروکلین میں سستی زندگی کے معیار کو بلند کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ وائٹل بروکڈیل کو حقیقت بنانے  

  کے لیے ہمارے شہر اور ریاستی شراکت داروں کا شکریہ"۔
                               

MDG Design + Construction  کے پرنسپلMatthew Rooney ،وائٹل بروکڈیل عمارت  جونیئر نے کہا"
کی وہ قسم ہے جسے اس کے بعد مستقبل میں ہونے والی پیشرفت کو ماڈل بنایا جائے گا۔ اس میں عالقائی نگہداشِت 

ور پر جدید لیکن صحت، خوبصورت بیرونی عالقے، سبزہ زار، پائیدار خصوصیات، اور اپارٹمنٹس ہیں جو مکمل ط
حقیقتاً سستے ہیں۔ وائٹل بروکڈیل کے مکین محفوظ اور نتیجہ خیز زندگی گزاریں گے، اور جن لوگوں کو خدمات کی 

ضرورت ہے انہیں ان تک رسائی حاصل ہو گی جس کی بدولت موقع پر موجود سماجی ترقیاتی پروگرام ہیں۔ اس 
ضبوط اور لچکدار عالقہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے  منصوبے کو زندگی بخشنے اور براؤنزویل کو ایک م

  پر ہمارے شراکت داروں کا شکریہ"۔
  

Smith & Henzy Affordable Group  کے پرنسپل اور مالکTimothy Henzy ،وائٹل بروکڈیل   نے کہا"
کی کامیابی بروکلین عالقے اور ریاست نیو یارک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں عالقے  

اور ریاست کے ساتھ شراکت داری کا موقع فراہم کیا گیا تاکہ پائیدار سستی رہائش کے لیے ان کے نصب العین کو 
 حقیقت بنایا جا سکے"۔ 

  
The New York Foundling  کی صدر اور سی ای اوMelanie Hartzog ،ہم انتظامیہ کے شکر   نے کہا"

گزار ہیں کہ انہوں نے وائٹل بروکڈیل بنانے میں مدد کرنے میں شراکت داری کی، لوگوں اور ان عالقوں کے لیے  
 Theخدمات فراہم کرتی ہے۔  New York Foundlingمواقع اور وعدے کی پیشکش کرتے ہیں جن میں 

Foundling  پر، ہم سرکاری پرورش گاہوں سے نکلنے کی عمر کے نوجوانوں اور نشوونما کی معذوری کے حامل
افراد کی بہتری کے مؤثر طریقے تالش کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم وائٹل بروکڈیل کو آنے والی بہت سی مثالوں 

کرتی ہے جو ہمارے نواحی عالقوں کو ان کی   کی ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جو اس باہمی بھالئی کو ظاہر
مکمل صالحیت تک پہنچنے کے مواقع فراہم کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آزادی کی راہوں پر کامیابی کے لیے ضروری 

  وسائل رکھنے کے نتیجے میں ہمارے مکینوں کے اعتماد کو بڑھتے دیکھنا ایک حقیقی خوشی کی بات ہے"۔
  

One Brooklyn Health  یف ایگزیکٹو آفیسر کی چLaRay Brown ،ون بروکلین ہیلتھ کو اس دلچسپ  نے کہا"
پروجیکٹ اور وائٹل بروکلین پہل کاری کا حصہ بننے پر بہت خوشی ہے۔ محفوظ کم قیمت رہائش اور قابل رسائی  

اپنا گھر  نگہداشت صحت کا ایک کمیونٹی کے معاشی استحکام سے بہت گہرا تعلق ہے۔  ہم اس قابِل ذکر عمارت کو
  بنانے والے خاندانوں کی خدمت میں ہر ایک شراکت دار کے ساتھ کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔" 

  
 سینٹرل بروکلین کو نئی زندگی دینا  

سینٹرل بروکلین طویل عرصے سے سرمایہ کاری نہ ہونے اور پسماندگی کا شکار ہے جو اس کے رہائشیوں کی فالح 
و بہبود میں رکاوٹ ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کو صحت کے مسائل کی بلند شرحوں کا؛ صحت مند کھانوں اور جسمانی 

شرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سینٹرل بروکلین بے  سرگرمی کے مواقع تک محدود رسائی؛ اور تشدد اور جرائم کی بلند 



روزگاری، غربت کی بلند سطح، اور اعلٰی معیار کی صحت کی دیکھ بھال تک ناکافی رسائی کی وجہ سے وسیع 
 اقتصادی عدم مساوات سے بھی متاثر ہے۔  

  
ی عمل کے ذریعے منتخب  دس ترقیاتی منصوبے جو اس وقت جاری ہیں یا پایٔہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور مسابقت

سستے گھر بنانے کے عزم کو آگے بڑھانے  4,000کیے گئے ہیں وائٹل بروکلین پہل کاری کے سینٹرل بروکلین میں 
کی کلید ہیں، جن میں سماجی، طبی اور کمیونٹی کی خدمات؛ تفریحی اور تعلیمی مواقع؛ خاندانی رہائش؛ اور معاونتی  

 خدمات والے اپارٹمنٹس شامل ہیں۔  
  

 وائٹل بروکلین انیشیٹو کے بارے میں 
کے موسم بہار میں شروع کیا گیا تھا تاکہ بروکلین کے رہائشیوں کو متاثر کرنے والے فرق کو  2017بروکلین انیشیٹو 

دور کیا جاسکے اور بروکلین کی سب سے کمزور کمیونٹیز میں کمیونٹی کی ترقی اور فالح و بہبود کے لیے ایک نیا  
ا جاسکے۔ سینٹرل بروکلین میں ہر رکن اسمبلی نے کمیونٹی کے قائدین، مقامی ماہرین، ایڈووکیٹس اور دیگر  نمونہ بنای

اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیونٹی ایڈوائزری کونسل کا اہتمام کیا تاکہ اپنے اضالع میں منفرد ضروریات اور مواقع 
ینٹرل بروکلین کے کچھ حصوں کی نمائندگی کرنے والے پر غور کیا جاسکے اور طویل مدتی حل تیار کیا جاسکے۔ س

کلیدی   100کمیونٹی میٹنگز میں تقریباً  25ریاستی سینیٹرز کو بھی اس عمل میں باقاعدگی سے شامل کیا گیا۔ ُکل 
میں جاری کیے گئے   2019اور   2018سن  RFPsکمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا گیا۔ دس سائٹس کے لیے  

تک ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا انتخاب کیا گیا۔ پانچ پروجیکٹس میں تعمیر شروع ہو چکی ہے، باقی  2020 تھے، جن میں
  پروجیکٹس اور مراحل اگلے چند سالوں میں شروع ہو جائیں گے۔
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