
 
 KATHY HOCHULگورنر   12/13/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

  کیا اعالن کا ملین $25 لیے کے بہتری کی سائٹ ہسٹورک اسٹیٹ اوالنا نے HOCHUL گورنر
   

  سینٹر اورینٹیشن پارٹنرشپ پبلک/پرائیویٹ نیا لیے کے بنانے بہتر  کو تجربے کے والوں آنے
   

 بہتریاں عمومی میں سائٹ سولر، فیسیلٹی، مینٹیننس فائنڈنگ  وے نئی پروجیکٹ، پینٹنگ کا پیمانے بڑے میں اس
  ہیں شامل
  

  سکتی ہیں  دیکھی جا  یہاںدیگر تفصیالت 
  
  

نے آج اعالن کیا کہ اوالنا اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ اگلے دو سالوں میں بڑے پمانے پر طویل  Kathy Hochulگورنر 
مدتی اور سائٹ کی بہتری کے پروجیکٹس سے گزرے گی جن میں فریڈرک چرچ سینٹر فار آرٹ اینڈ لینڈ اسکیپ کی  

ر داخل ہونے اور اورینٹیشن کے لیے ایک نئی سہولت گاہ شامل ہیں۔ تعمیر، ہڈسن، کولمبیا کاؤنٹی میں تاریخی مقام پ
پائیداری کے لیے تشکیل دیا گیا، مکمل طور پر بجلی سے چلنے واال فریڈرک چرچ سینٹر، اوالنا اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ  

بتدائی پروجیکٹ  $ ملین کی سرمایہ کاری کا ا25میں آنے والے تمام افرد کے لیے داخلی راستہ ہو گا اور یہ سائٹ پر 
  ہے۔

   
"نئے پروجیکٹس، آرٹسٹ فریڈرک چرچ اور ان کے خاندان کے نظریاتی گھر اوالنا، اسٹوڈیو اور لینڈ اسکیپ ڈیزائن کی 

"فریڈرک چرچ سینٹر اس کینوس میں اضافہ کرے گا اور   نے کہا۔ Hochulگورنر میراث پر استوار ہوں گے، " 
میں سے ایک میں خوش آمدید کہنے میں معاون سرپرستوں کو ریاست نیویارک کے سب سے زیادہ خوبصورت مقامات  

  ہو گا۔" 
   
ملین کی ان بہتریوں کے ساتھ، اوالنا ایک بار پھر دلکش نظاروں کے لیے ہماری ریاست کے اندر اور باہر سے  25$" 

"اس شراکت  نے کہا۔ Delgadoلیفٹیننٹ گورنر آنے والے مہمانوں کا اور تعلیمی پروگرامز کا خیرمقدم کرے گا۔" 
داری کے لیے ہر کسی کے عزم کا شکریہ اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اوالنا کو پھر سے دریافت 

  کریں۔" 
   

اس عمارت میں ٹکٹنگ اور اورینٹیشن کے لیے ایک کشادہ داخلی البی، ایک کیفے، ریسٹ رومز اور اوالنا کے تاریخی  
ور راستوں سے ملحق ایک کثیر المقاصد کمرہ شامل ہوگا، جو اس  کیریج روڈ نیٹ ورک سے متصل بیرونی ٹیریسز ا

ایک قومی تاریخی مقام کی   ایکڑ کو عوامی ترجمانی کا ایک الزمی حصہ بنائے گا۔ 250تاریخی منظر نامے کے تمام 
سے زیادہ   200,000حیثیت سے اور نیویارک اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ کے اولین داخلی مقام کے طور پر جو ساالنہ  

مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، فریڈرک چرچ سینٹر پائیداری والے ڈیزائن اور کاربن نیوٹرل تعمیر کا ایک  
  ی مظاہرہ فراہم کرے گا۔نمایاں اور عوامی طور پر قابل رسائ

   
ویں صدی کا گھر، اسٹوڈیو اور ڈیزائن کردہ  19اوالنا، ہڈسن ریور اسکول کے آرٹسٹ فریڈرک ایڈون چرچ کا ہڈسن میں 

میں نیویارک   2015یہ بڑے منصوبے ایوارڈ یافتہ اسٹریٹجک لینڈ اسکیپ ڈیزائن پالن کا نتیجہ ہیں جو  لینڈ اسکیپ تھا۔
  گروپ اور نیلسن، برڈ وولٹز لینڈ اسکیپ آرکیٹیکٹس کے درمیان تیار کیا گیا تھا۔ LAنا پارٹنرشپ، اسٹیٹ پارکس، اوال

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304396066&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C192152bb144c4de94e1508dadd3cb480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638065550059841203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cn0iIvilfg5fC4G848Gc3AKQevFyDFChv4KBl6fcoFU%3D&reserved=0


  2017اس منصوبے کو امریکن سوسائٹی آف لینڈ اسکیپ آرکیٹیکٹس کی جانب سے تجزیہ اور منصوبہ بندی کے لیے 
  کا قومی اعزازی ایوارڈ مال تھا۔

   
سے زائد مہمانوں  200,000"اوالنا آنے والے ساالنہ نے کہا،  Erik Kulleseidنیویارک اسٹیٹ پارکس کے کمشنر 

کا استقبال ایک شاندار اور کشادہ نئی اورینٹیشن سائٹ کے ذریعے کیا جائے گا، جس کے بعد وہ ان میدانوں سے لطف  
اور خواب دیکھ سکیں  اندوز ہوں گے جہاں وہ چہل قدمی، ہائیک، پکنک، پینٹ، تصویر بنانے سے لطف اندوز ہوں گے

گے، اس ہی طرح جیسے صدیوں پہلے چرچ خاندان صدیوں پہلے کرتا تھا۔ ہم اوالنا پارٹنرشپ کے ساتھ اپنے رابطے،  
 Didiریاستی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور اوالنا اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ کا ساتھ دینے والی رکن اسمبلی 

Barrett  ریاستی اور میونسپل فیسیلیٹی پروگرام گرانٹ کے لیے شکر گزار    $ ملین کی1کے ذریعے حاصل کردہ
  ہیں۔" 

   
Dr. Sean Sawyer واشبرن اور دی اوالنا پارٹنرشپ کی صدر ،Susan Oberwager ،چھپن سال  نے کہا"

اس کے بعد کی دہائیوں   پہلے نجی شہری اور ریاست نیویارک اوالنا کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔
آج اوالنا  میں، اوالنا کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ عوامی مقامات کی سرپرستی کے لیے ایک قومی مثال بن گئی ہے۔

پارٹنرشپ، اوالنا کی کہانی کے اگلے، شاندار باب کے آغاز کے لیے بہت پرجوش ہے۔ اس کہانی میں ہمارے بورڈ اور 
نیویارک شامل ہوئی ہے تاکہ فریڈرک چرچ کی بصیرت کو نئی نسلوں کے سامنے   سپورٹرز کے عزم کے ساتھ ریاست

  بھرپور انداز میں رکھا جائے۔" 
   

  ایک ملین(؛ $1.5) روغن و رنگ بیرونی مکمل کا گھر تاریخی اس ہیں: شامل میں پروجیکٹس اضافی  کے سال اگلے
 ڈارک ایریا، پارکنگ ADA  نیا بحالی، کی وے اسپل اور ڈیم ملین(؛ $6) تعمیر کی گاہ سہولت کی بھال دیکھ ترین جدید

  ملین(۔ $2) انواع کی پودوں مقامی اور الئٹنگ اسکائی
   

"مارکیٹ  نے کہا،  Ross D. Leviامپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے نائب صدر اور سیاحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 
، اوالنا میں الئی گئی بہتریوں کی طرح کے اہم عالقائی سیاحتی منصوبوں I LOVE NYنیویارک پروگرام کے ذریعے،

کی معاونت کرتا ہے۔ اس منفرد پاتھ تھرو ہسٹری کی کشش ہڈسن ویلی کی کہانی سنانے میں مدد کرتی ہے اور تاریخی 
میں  گھروں سے لے کر مجسموں والے پارکس اور پیش کردہ غیر معمولی کھانوں اور مشروبات تک، اس خطے

دیکھنے اور کرنے کی ہر چیز میں زبردست اضافہ کرتی ہے۔ اوالنا کے اپ گریڈز پوری دنیا سے آنے والے مہمانوں  
  کو خوش آمدید کہتی اس دیکھنے الئق منزل پر آنے والے سیاحوں کے تجربے کو بدل دیں گے۔" 

   
 نے کہا، CEO Doreen Harrisنیویارک اسٹیٹ انرجی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صدر اور 

 "NYSERDA اوالنا اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ پر ہونے والی بہتریوں کی پیروعی کرنے کا منتظر ہے، جو توانائی کی ،
کارکردگی اور برقی خصوصیات، ماحول دوست قابل تجدید شمسی توانائی اور مجموعی طور پر کم کاربن فوٹ پرنٹ  

ے ایک نمونے کے طور پر کام  کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے ساتھ صاف اور سخت جان ڈیزائن کے لی
یہ پروجیکٹ، ہڈسن کمیونٹی میں پہلے سے موجود اس نگینے کی حیثیت کو بڑھا دے گا جبکہ آنے والوں  کریں گی۔

کے نقطہ نظر سے سبزہ زار مقام کے صحت کے فوائد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی ایکٹ کی معاونت میں پس  
% کمی کرنے کا ہدف 85تک گرین ہاؤس گیسز کے اخراجوں میں  2050ے تحت پردہ دیکھ بھال بھی کرے گا، جس ک

 ہے۔"
  

"اوالنا اسٹیٹ ہسٹورک سائٹ ایک آرکیٹیکچرل، ثقافتی اور نے کہا،  Daphne Jordanریاست نیو یارک کی سینیٹر 
ماری مقامی کمیونٹیز کے  فنکارانہ عجوبہ ہے۔ یہ بتانا تقریباً عبث ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ قومی خزانہ ہ

لیے اس قدر قابل رسائی ہے۔ ہر بار جب میں اوالنا جاتی ہوں تو میں حوصلہ افزائی کے ساتھ، کچھ نیا سیکھ کر اور 
فریڈرک چرچ کی ذہانت، ہنر اور بے مثال بصیرت کے لیے گہری تعریف کے ساتھ لوٹتی ہوں۔ اوالنا حقیقی امریکی  

$ ملین کا طویل مدتی بہتری کا  25اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ  ثقافتی نشانیوں میں سے ایک ہے
منصوبے آگے بڑھایا گیا ہے، خاص طور پر فریڈرک چرچ سینٹر کی تعمیر۔ اس اقدام کو آگے بڑھانے اور ہماری  

ی پارکس اور ریاست Hochulریاست کے تاریخی مقامات اور پارکوں کو ہمیشہ عوامی ترجیح بنانے کا سہرا گورنر 
کے سر ہے۔ میں واپس آنے اور مکمل شدہ منصوبے اور اوالنا میں بہت سے نئے حیرت انگیز   Kulleseidکمشنر 



اضافے کا تجربہ کرنے کے لیے بے تاب ہوں، جو ہماری وادی ہڈسن، کیپٹل ریجن اور پوری ریاست کے لیے ایک  
  حقیقی خزانہ ہے۔" 

   
"اوالنا، وادی ہڈسن کے سر کا تاج، ان لوگوں کے لیے ایک مکہ ہے جو  نے کہا،  Didi Barrettرکن اسمبلی 

نیا فریڈرک چرچ وزیٹر   امریکی آرٹ، شاندار فن تعمیر، شاندار ہائیک اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
ے ایک مصور،  ویں صدی ک19سنٹر آنے والوں کو اس تاریخی مقام کے پیچھے شخصیت سے متعارف کرائے گا، جو 

مجھے حال ہی میں اس  ویں صدی میں بھی بروقت برقرار ہے۔21معمار، کسان اور سماجی کارکن تھے جن کی میراث 
$ ملین کی قانون سازی کی گرانٹ حاصل کرنے پر 1نئے، کاربن نیوٹرل وزیٹر سینٹر کی تعمیر میں مدد کے لیے 

ا کرتی ہوں کہ انہوں نے اوالنا کو مسلسل سراہا اور ہمارے کا شکریہ اد Kathy Hochulخوشی ہوئی اور میں گورنر 
  عالقے اور ریاست پر اس کے معاشی اثرات کو سمجھا۔" 

  
کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریاست اوالنا   Hochul"میں گورنر نے کہا،  Kamal Johnsonمئیر 

ہسٹورک سائٹ کو تعمیراتی اور ثقافتی عجوبہ کے طور پر سمجھا۔ نیا، کاربن نیوٹرل فریڈرک چرچ وزیٹر سینٹر آنے  
بالنا   والوں کے لیے عالقے کا بہترین تعارف ہوگا اور مقامی لوگوں کو یاد دالئے گا کہ وہ ہڈسن ویلی کو گھر کیوں

پسند کرتے ہیں۔ میں، نئے سرے سے بنائی گئی سائٹ اور اس منصوبے کے مکمل ہونے پر اوالنا جو کچھ پیش کرے  
   گا، اس سے لطف اندوز ہونے کا منتظر ہوں۔" 

  
TOP نے  ً   ڈویلپمنٹ اسٹیٹ ایمپائر ملین $1.4 میں جن ہیں کیے اکٹھے میں گرانٹس اور عطیات نجی ملین $10 تقریبا

 ترقی اور تحقیق کی توانائی برائے محکمہ کا یارک نیو  ریاست ملین $1.8 اور گرانٹ ٹورازم ریجنل NY مارکیٹ
(NYSERDA ,Authority Development and Research Energy State York New) کاربن کے 

  ہے۔ سے مدد کی منصوبے گرانٹ ڈیولپمنٹ اکنامک کمیونٹی نیوٹرل
   

نئے فریڈرک چرچ سینٹر کے ڈیزائن میں کم سے کم ماحولیاتی اثرات اور کم سے کم دیکھ بھال درکار کرنے کے ساتھ  
یہ سائٹ بھر  کم توانائی کی کھپت کو حاصل کرنے کے لیے عمارت کے نظام کا ایک مکمل طریقہ پیش کیا گیا ہے۔

اد کے طور پر کام کر کے اوالنا کی آنے والوں کے میں ترجمانی کے منصوبے اور تفریحی استعمال کے لیے ایک بنی
میں ہو گا جبکہ افتتاح کی تاریخ موسم  2023تعمیر کا آغاز موسم بہار  حوالے سے صالحیت کو بھی وسعت دے گا۔

   ایک شمسی جزو  بھی ہوگا جس کا ڈیزائن ابھی ہونا باقی ہے۔ میں ہو گی۔ 2024بہار 
   

ہ کے انتظامات کی تکمیل کے لیے، موجودہ اوالنا کی دیکھ بھال کی عمارت کی  فریڈرک چرچ سینٹر اور سہولت گا
عمارت میں نئے فنکشنز ہوں گے جیسے برقی آالت  توسیع اور اپ گریڈ پر ڈیزائن کا کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔
ر مواد کو ذخیرہ سائٹ کی بہتری میں بہتر آالت او اور گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن اور عملے کی بہتر سہولیات۔

کرنے کی سہولیات کے انتظامات کے ساتھ دیکھ بھال کے عالقے میں اور اس کے ارد گرد بہتر آمد و رفت شامل ہوں  
  کے آخر تک تکمیل کا ہدف ہے۔ 2024اس مرحلے کا  گی۔

   
میں اوالنا کے بیرونی حصے کو دوبارہ پینٹ کرنا بھی شامل ہے جس میں کھڑکیاں،  2023اس منصوبے میں 

لکڑی کے کام کی محدود بحالی اور ونڈو گلیزنگ کی ایسبیسٹوس ابیٹنگ  دروازے، پورچ اور آرائشی کارنسز شامل ہیں۔
  بھی اس منصوبے کا حصہ ہوگی۔

   
یکس میں بہتری کا کام جاری ہے، تاریخی ایک ایکڑ کے کچن گارڈن کو بحال کرنے اس کے عالوہ، تاریخی فارم کمپل

کے لیے فارم کمپلیکس میں ایک عارضی پارکنگ ایریا کو منتقل کرنا، روشنی کو بہتر بنانا، کوزی کاٹیج کے قریب  
ADA پارکنگ بنانا اور جھیل میں ڈیم اور سپل وے کی مرمت۔  

   
 ,New York State Office of Parksائے پارکس، تفریح اور تاریخی تحفظ )ریاست نیویارک کا دفتر بر

Recreation and Historic Preservation) 250  سے زائد پارکس، تاریخی مقامات، تفریحی راستوں، گالف
ان   ملین سے زائد لوگ سیر کرنے آتے ہیں۔ 78کورسز، کشتی کے النچز اور مزید کی نگرانی کرتا ہے، جہاں ساالنہ 

NY ،www.parks.ny.gov  تفریحی عالقوں میں سے کسی کے متعلق مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
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Explorer Parks State پر کال کریں۔ اس کے عالوہ، ہم   518.474.0456ڈ کریں یا موبائل ایپ مفت ڈاؤن لو
   پر بھی رابطے میں رہیں۔ Twitter اور Instagram ،Facebook سے
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