
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2022/ 12/ 14 فوری ریلیے

 
 

کی جانب سے بروکلین کے ایسٹ نیو یارک میں مخلوط استعمال کے قابل  ADAMSاور میئر  HOCHULگورنر 
  سستے مکانات کی تیاری کے لیے سنِگ بنیاد رکھنے کا اعالن

  
گھروں کے ساتھ ایک پناہ گاہ اور   169مستقل طور پر سستے گھر، بے گھر افراد کے لیے   174کایا پلٹ منصوبہ 

  مربع فٹ سے زیادہ پرچون فروشی کی دکانیں الئے گا 7,600سینٹرل بروکلین میں 
  
  

نے آج لوگان فاؤنٹین کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعالن کیا، جو کہ   Eric Adamsاور میئر  Kathy Hochulگورنر 
ایسٹ نیو یارک کی نئی عالقہ بندی کے تحت تیار کیا گیا ایک مخلوط استعمال کا منصوبہ ہے، جو ایک ناکارہ   2016

وں گیس سٹیشن کو سستے رہائشی گھروں، بے گھر خاندانوں کے لیے عارضی رہائش، اور نئے پرچون کی نئی دکان
   کی جگہ میں تبدیل کر دے گا۔

  
"نیو یارک بھر میں، ہم مخصوص سرمایہ کاریاں کر رہے ہیں جو سستی رہائش کے مواقع   نے کہا، Hochulگورنر 

میں اضافہ کرتی ہیں اور ایسے خاندانوں کے لیے امدادی اور عارضی گھر فراہم کرتی ہیں جن کی انہیں سب سے  
اؤنٹین اس بات کی ایک  رہائش اور معاشی ترقی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور لوگان ف زیادہ ضرورت ہے۔

اور میں ہر بلدیہ کے نواحی عالقوں میں نئے گھر، نئی خدمات، اور نیا    Adamsبہترین مثال ہے کہ کس طرح میئر 
  کاروبار النے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں"۔

  
"لوگان فاؤنٹین جیسے منصوبے ایسٹ نیو یارک اور شہر بھر کے عالقوں  نے کہا، Adamsنیو یارک سٹی کے میئر 

کو نئی زندگی دینے کے لیے اہم ہیں۔ یہ منصوبہ ایک ناکارہ گیس سٹیشن، جو عالقے کے لیے فالتو ہے، کی کایا پلٹ  
ر، اور  کر انتہائی ضروری مستقل طور پر سستی رہائش، بے گھری کے شکار ہمارے پڑوسیوں کے لیے محفوظ بست

یہ سب عوامی نقل و حمل تک آسان رسائی کے ساتھ فراہم    —عالقے کی خدمت کرنے والی پرچون فروشی کی جگہ 
کرے گا۔ میں اس اہم منصوبے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت پُرجوش ہوں اور نیو یارک کے مکینوں کے ساتھ  

  جشن منانے کا منتظر ہوں جو اسے اپنا گھر کہیں گے"۔
  

کے وسیع منصوبوں کی تکمیل   Hochulبہ رہائش کو مزید کم قیمت، مساوی اور مستحکم بنانے کے لیے گورنر منصو
$ بلین کا، ایک ایسا نیا پانچ سالہ، جامع رہائشی  25کے ریاستی بجٹ میں، گورنر نے  2023مالی سال کرتا ہے۔ 

کم قیمت گھروں کی تعمیر یا   100,000منصوبہ متعارف اور کامیابی سے منظور کروایا ہے جو نیو یارک بھر میں 
بادیوں کے لیے معاونتی خدمات والے بحالی کر کے رہائش گاہوں کی فراہمی میں اضافہ کرے گا، جس میں کمزور آ

   اضافی گھروں میں بجلی کی فراہمی شامل ہے۔ 50,000گھروں کے عالوہ،  10,000
  

منزلہ   13لوگان سٹریٹ پر واقع، لوگان فاؤنٹین کو ایک ہائبرڈ ماڈل کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جس میں  265
خاندانی پناہ گاہ شامل ہو گی۔ مشرقی حصہ کم آمدنی والے   عمارت میں ایک سستی اور امدادی رہائش کا حصہ اور

فیصد کے درمیان   70سے  50سستے گھروں پر مشتمل ہو گا جو عالقے کی اوسط آمدن کا  69خاندانوں کے لیے 
گھروں  169گھر ہوں گے۔ مغربی حصہ بے گھر خاندانوں کے لیے  105کماتے ہیں اور سابقہ بے گھر افراد کے لیے 

ہو گا جو نیو یارک سٹی کے بے گھر افراد کی خدمات کے محکمے کے ذریعے خدمات انجام دے گا۔ عمارت  پر مشتمل  
مربع فٹ گراؤنڈ فلور پر پرچون کی دکانوں کی جگہ بھی شامل ہو گی۔ یہ   7,677میں اٹالنٹک ایونیو کے ساتھ تقریباً 



 The Hudsonجو کہ  Broadway Buildersنے ڈیزائن کیا تھا اور اسے   MHG Architectsمنصوبہ 
Companies سے الحاق شدہ ہے، تعمیر کرے گا۔  

  
لوگان فاؤنٹین اپنے رہائشیوں کو سہولیات کی ایک لمبی صف پیش کرے گا۔ سستی اور معاون رہائش کی طرف،  

ن، باغیچے کے ساتھ  سہولیات میں فٹنس روم، بچوں کے کھیل کے میدان کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا عام صح
ایک سے زیادہ بالکونیاں، سائیکل کھڑا کرنے کے کمرے، اور کپڑے دھونے کے کمرے شامل ہوں گے۔ عبوری  

رہائش کی طرف، خاندانوں کو بچوں کی دیکھ بھال کی بیرونی اور اندرونی جگہ، سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ، اور  
   کپڑے دھونے کے کمرے تک رسائی حاصل ہو گی۔

  
، سستی رہائش گاہوں میں  Jericho Projectبے گھر افراد کے لیے ایک قابِل احترام بال منافع کام کرنے واال ادارہ 

سابقہ بے گھر خاندانوں کے لیے موقع پر بہت سی معاون خدمات اور پروگرامنگ متعارف کروائے گا۔ اس کے عالوہ، 
HELP USAاجی خدمات فراہم کرنے واال ادارہ، پناہ گاہ میں  ، بے گھر افراد کے لیے قومی سطح پر معروف سم

   رہنے والوں کے لیے کالئنٹ کیئر کوآرڈینیشن اور خدمات فراہم کرے گا۔
  

ٹرین   Euclid Avenue Aٹرین سب وے اسٹیشن سے دو بالکس اور  Norwood Avenue Jلوگان فاؤنٹین باآسانی 
  سب وے اسٹیشن سے تھوڑی دوری پر واقع ہے۔

  
 The Hudsonکے آخر میں مکمل ہونا متوقع ہے۔ ترقیاتی ٹیم میں  2024تعمیر اگست میں شروع ہوئی اور سنہ 

Companies، The Jericho Project اور ،HELP USA شامل ہیں۔  
  

$ ملین تھا، بشمول ٹیکس سے 117لوگان فاؤنٹین کے سستی اور امدادی رہائش جزو کے لیے تعمیراتی سرمایہ ُکل 
مستثنٰی بانڈز اور ریاست نیو یارک کے گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کی جانب سے وفاقی کم آمدن ہاؤسنگ ٹیکس  

فراہم کیا، جو نیو یارک سٹی کے محکمٔہ تحفظ و   ، جس نے تعمیراتی مدت کے لیے لیٹر آف کریڈٹ Citiکریڈٹس، بمع  
ترقٔی رہائش کی جانب سے ایک رعایت ہے، کونسل کے سابق ممبر رافیل ایسپینل سے فنڈنگ، اور ہڈسن ہاؤسنگ  

کی جانب سے    Citiکیپیٹل کے ساتھ ٹیکس کریڈٹ ایکویٹی بطور سنڈیکیٹر اور جے پی مورگن چیس بطور سرمایہ کار۔ 
ک سٹی کے بے گھر افراد کی خدمات کے محکمے کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے پناہ کے  قرض نے نیو یار
پورے منصوبے کے لیے تعمیراتی اخراجات اور نگرانی کا   Citi$ ملین سرمایہ فراہم کیا ہے۔ 97حصے کے لیے 

  انتظام کرے گا۔ 
  

$ ملین کی  16.7ہے، جو نواحی عالقے میں  ایسٹ نیو یارک کی دوبارہ عالقہ بندی کا ایک اہم جزو 2016یہ منصوبہ 
میں عالقے کے ساتھ مل   2014سرمایہ کاری الئے گا۔ سرمایہ کاری کی حکمت عملی تیار کرنے میں، شہر نے سنہ 

کر کام کیا اور نئے بنیادی ڈھانچے، پارکوں، سماجی سہولیات، سستی رہائش، اور چھوٹے کاروباروں کے لیے تعاون 
   دینے کے لیے ایسٹ نیو یارک عالقائی پالن بنایا۔کی ضرورت کو ترجیح 

  
"لوگان  نے کہا، RuthAnne Visnauskasریاست نیو یارک کے گھروں اینڈ کمیونٹی کی تجدید کی کمشنر 

فاؤنٹین جیسی عمارات سینٹرل بروکلین کے نواحی عالقوں میں تاریخی معاشی نقصانات اور شہر اور ریاست بھر میں  
میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ   HPDمزید معیاری سستی رہائش کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو دور کر رہی ہیں۔ ہم 

مستقل اور امدادی گھر فراہم   174ساتھ اپنے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خاندانوں اور ان لوگوں کے لیے 
سہولت کی   DHSکرنے کے لیے پُرجوش ہیں جو رہائشی عدم تحفظ کے سامنا کر رہے ہیں۔ عمارت پر ایک نئی 

کرنے والے خاندانوں کو استحکام حاصل کرنے اور پناہ گاہ سے جلد از جلد باہر  شمولیت سے بے گھر ہونے کا سامنا  
کی قیادت میں، ہم بروکلین میں اس طرح کی سوچ سمجھ کر، صحت   Hochulمنتقل ہونے میں مدد ملے گی۔ گورنر 

  مند اور پائیدار ترقی والی سرمایہ کاری جاری رکھیں گے"۔
  

فیصد لوگ کرائے کے   60میں تقریباً  5"عالقائی بورڈ  نے کہا، Sandy Nurseنیو یارک سٹی کونسل کی رکن 
بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ بے دخلی کی دائرگیاں آسمان کو چھو رہی ہے اور امدادی رہائش کی پٹہ داریاں جمود کا  

یونٹ اور   174کے سائز کی سستی رہائش کے شکار ہیں۔ مکمل ہونے پر، لوگان فاؤنٹین ہمارے ضلع میں خاندان 



 105یونٹ ال کر ان اہم ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس منصوبے میں امدادی رہائش کے  169عارضی رہائش کے 
یونٹ شامل ہیں، جو گھر والے یا بے گھر پڑوسیوں کی مزید مدد کریں گے۔ پائیدار ڈیزائن، مقامی بھرتی، اور 

MWBE میں ایک خوش آئند اضافہ ہے"۔ 37، لوگان فاؤنٹین ضلع کنٹریکٹنگ کا امتزاج  
  

"لوگان فاؤنٹین اس بات   جونیئر نے کہا، Adolfo Carriónنیو یارک سٹی محکمٔہ تحفظ و تیاری رہائش کے کمشنر 
کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح شہر اور ریاست نیو یارک کے حساس ترین مکینوں کو رہائش فراہم کرنے کے  
لیے مل کر کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت ناصرف سابقہ بے گھر اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے 

بستر بھی شامل ہیں۔   169گی بلکہ اس میں ایک نئی خاندانی پناہ گاہ میں    مستقل سستے اور امدادی گھر الئے 174
اور مقامی منتخب عہدیداروں کے ساتھ کام   Hudson Companies ،Jericho Project ،HELP USAہمیں 

  کرنے پر فخر ہے تاکہ مشرقی نیو یارک میں مزید سستے گھر مل سکیں"۔
  

"ہم لوگان فاؤنٹین مخلوط استعمال کی   نے کہا، Gary P. Jenkinsنیو یارک سٹی محکمٔہ سماجی خدمات کے کمشنر 
سستی رہائشی عمارت کی تعمیر شروع ہوتے دیکھ کر بہت پُرجوش ہیں، جو، مکمل ہونے پر، سینکڑوں کمزور افراد  

نہیں استحکام اور سالمتی حاصل کرنے کے لیے  اور خاندانوں کو عارضی اور سستی رہائش فراہم کرے گی جس کی ا
ضرورت ہے۔ اس طرح کے منصوبے نیو یارک کے ضرورت مندوں کو اعلٰی معیار کی رہائش اور پناہ گاہ کے مواقع 

سے موثر طریقے سے مربوط کرنے کے لیے ہماری مسلسل کوششوں کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم اپنے عوامی اور نجی  
ہیں کہ انہوں نے اس ناقابِل یقین منصوبے کو شروع کیا اور ہم اس شہر کو سب کے لیے  شراکت داروں کے شکر گزار 

  مزید مساوی اور سستا بنانے کے اپنے مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"
  

  نے کہا، Dan Garodnickشہری منصوبہ بندی کمیشن کے سربراہ اور محکمٔہ شہری منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر 
"سب وے اور سٹی الئن پارک کے قریب محدود آمدن والے اور امدادی مکانات مزید یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسٹ نیو  

پہل کاری کے ساتھ، ہم  City of Yesکی  Adamsیئر م یارک کا نواجی عالقوں کا پالن حقیقی نتائج فراہم کر رہا ہے۔
  اس کامیابی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں، اور سب کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر جاری رکھیں گے۔"

  
The Hudson Companies  کی ڈویلپمنٹ ڈائریکٹرSarah Pizer ،آج کا سنِگ بنیاد نیو یارک کے   نے کہا"

 Theاور  HELP USAمکینوں کے لیے سستی رہائش کی تعمیر کے ہمارے دیرینہ عزم کا حقیقی ثبوت ہے۔ ہمیں 
Jericho Project   کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے، جو عارضی رہائش جزو میں خاندانوں کے لیے اہم سماجی

ی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے شہر اور ریاستی شراکت داروں کی  خدمات فراہم کریں گے۔ ہم اس اختراعی ترق
   مسلسل حمایت اور تعاون کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں"۔

  
Jericho Project   ،کی سی ای اوTori Lyon ،نے کہا  "Jericho Project  لوگان فاؤنٹین کی حمایت کرتے

ہوئے خوش ہے، جس کی جدید ہائبرڈ سستی اور امدادی رہائش خاندانوں اور بالغوں کے لیے تحفظ کی بنیاد فراہم کرے 
گی۔ ہمیں بروکلین میں وہ جامع خدمات التے ہوئے بہت فخر ہے جو ہم جانتے ہیں کہ افراد کے لیے انمول ہیں کیونکہ  

، Eric Adams ،The Hudson Companiesندان کے لیے نئی زندگیاں بناتے ہیں۔ ہم میئر وہ اپنے اور اپنے خا
HELP USA  نیو یارک سٹی محکمٔہ تحفظ و ترقٔی رہائش، نیو یارک سٹی محکمٔہ خدمات برائے بے گھر افراد، اور ،

  ے لیے سراہتے ہیں"۔ریاست نیو یارک کے گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کو اس اہم منصبوے میں ان کی قیادت ک
  

HELP USA   ،کے سی ای او اور صدرTom Hameline،ایسٹ نیو یارک وہ جگہ ہے   ، پی ایچ ڈی، نے کہا"
نے اپنے کام کی ابتداء کی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب سے زیادہ ضرورت مندوں کے  HELP USAجہاں 

لیے بہتر زندگیاں بنانے میں سرمایہ کاری کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لوگان فاؤنٹین سرکاری و نجی شراکت داری کا  
یں، تو ہم اپنے شہر کے رہائش کے  ایک ماڈل ہے، اور یہ منصوبہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم تعاون کا عہد کرتے ہ

 Adams ، The Hudson Companies، Jerichoبحران کے حقیقی حل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میئر 
Projectاور تمام حصہ داروں کا شکریہ کہ وہ اس معیار کی تعمیر کو آگے بڑھاتے ہیں"۔ ،  
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