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   نے ریاست نیو یارک کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کے امدادی ایکٹ پر دستخط کر دیےHOCHULگورنر 
  

نیو یارک ریاست کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کو عطیہ کے نتیجے  (S.1594/A.146A)مسودۂ قانون 
  میں ہونے والے اخراجات کے لیے ریاستی معاوضہ فراہم کرتا ہے

  
  

پر دستخط کر دیے ہیں، جو ریاست نیو یارک کے  (S.1594/A.146A) نے آج مسودۂ قانون Kathy Hochulگورنر 
جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والوں کے امدادی ایکٹ کو نافذ کرنے واال، ملک کا پہال ریاستی پروگرام ہے جو افراد کو 

  گردے اور جگر کے عطیات کے اخراجات کی ادائیگی کی اجازت دیتا ہے۔
  

نیو یارک کا کوئی مکین زندگی بچانے کے تحفے سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے  " نے کہا،Hochulگورنر 
اعضاء عطیہ کرنے والے زندہ انسان حقیقی ہیرو ہیں، اور اس قانون سازی کے ساتھ، ہم ان کی قربانی کی حمایت  سکتا۔

  ۔"اور ان کی جان بچانے کے لیے بامعنی اقدامات کر رہے ہیں
  

ریاست نیو یارک کے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے والے افراد کے امدادی  "(S.1594/A.146A)مسودٔہ قانون 
کو نافذ کرنے کے لیے صحِت عامہ، ٹیکس، اور سماجی خدمات کے قوانین میں ترمیم کرتا ہے جو نیویارک کے " ایکٹ

لیے اعضاء کے عطیے سے منسلک اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک پروگرام قائم کرے گا جو نیو یارک 
کے مکین اپنے ایک ساتھی کو عطیہ کرتے ہیں ۔ یہ اعضاء کے عطیہ میں مالی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے 

کارگر ہے تاکہ اعضاء کی پیوند کاری کے انتظار کے اوقات کو کم کیا جا سکے اور نیو یارک میں اعضاء کی کمی کو 
  پورا کیا جا سکے۔

  

اس قانون سازی کا مقصد اعضاء کے عطیہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد دینا ہے، تاکہ ریاستوں 
 پیوندکاریمیں اعضاء کے عطیہ میں نیو یارک کو اس کے نچلے درجے سے اوپر الیا جا سکے۔ اس وقت اعضاء کی 

   گردے کے منتظر ہیں۔7,234 افراد ہیں جن میں سے 8,569 میں فہرستوں کی منتظرین کے
  

میں اپنے مسودۂ قانون، ریاست نیو یارک کے اعضاء عطیہ کرنے " نے کہا، Gustavo Riveraریاستی سینیٹر 
 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا Hochulوالے زندہ افراد کے امدادی ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون بنانے پر گورنر 

ہوں۔ مالی رکاوٹوں کو دور کرکے اور نیو یارک کے مکینوں کو زندہ اعضاء کے عطیہ کے بارے میں تعلیم دے کر، 
یہ اہم کوشش نیو یارک کے اعضاء کے عطیہ دہندگان کی رجسٹریشن کی کم شرح کو واپس النے میں مدد کرے گی، 

جہاں ہم قومی سطح پر تقریباً آخری نمبر پر ہیں۔ اعضاء کے عطیہ دہندگان بننے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والوں 
کے لیے وسیع امداد کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ یہ نیا قانون نیو یارک کے مزید لوگوں کو زندگی کا تحفہ دینے اور 

  ۔"وصول کرنے میں مدد دے گا
  

زندہ عطیہ دہندگان، جیسے کہ ایک گردہ عطیہ کرنے والے لوگ،  " نے کہا،Richard Gottfriedرکِن اسمبلی 
ہمارے شکریے اور تعاون کے حق دار ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنا کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ طبی 

 کا اس بل پر دستخط کرنے کے لیے اور اعضاء کے Hochulاخراجات اور آمدنی سے محروم نہ ہوں۔ میں گورنر 
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 Gustavo، اور سینیٹ کے کفیل Stewart-Cousins، اکثریتی رہنماء Heastieعطیات کے حامیوں، سپیکر 
Rivera۔" کا اس کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں  

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| ایگزیکٹیو چیمبر | ریاست نیو یارک 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7sKFl1x2j69ADZ2DZxSX2Gt5N4ItYS74XpWAtek4ars%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7sKFl1x2j69ADZ2DZxSX2Gt5N4ItYS74XpWAtek4ars%3D&reserved=0
???????:press.office@exec.ny.gov
???????:press.office@exec.ny.gov

