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  کی جانب سے ساالنہ مفت سنو موبائلنگ ہفتے کا اعالن HOCHULگورنر 
  

  مارچ تک ریاست سے باہر کے سنو موبائلرز کے لیے رجسٹریشن ختم کر دی گئی 5سے  3
  

  مارچ میں پہال ویک اینڈ ہر سال مفت سنو موبائل ویک اینڈ کے لیے وقف کیا جائے گا
  
  

مارچ تک، اور اس کے بعد ہر سال، مارچ میں   5سے  3نے آج اعالن کیا ہے کہ اس سال   Kathy Hochulگورنر 
لگاتار پہال ہفتہ اور اتوار، ریاست سے باہر کے اور کینیڈا کے تمام سنو موبائلرز کے لیے مفت ہوں گے۔ اس تشہیری  

و موبائلنگ کے شوقین افراد ویک اینڈ کے دوران، مناسب طریقے سے رجسٹرڈ اور بیمہ شدہ ریاست سے باہر کے سن 
میل کی سنو موبائل   10,500کے لیے نیو یارک میں رجسٹر کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے جو نیو یارک کے 

  ٹریلز کو دریافت کرنے کے خواہشمند ہیں۔
  

"مقامی حکومتوں اور سنو موبائل کلبوں کے تعاون سے، ہم ہر سال ریاست سے باہر کے   نے کہا، Hochulگورنر 
سنو موبائلرز کو ریاست نیو یارک کی ٹریلز پر خوش آمدید کہتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ ہر سال ایک ہی وقت میں اس  

گا، کیلنڈرز پر ساالنہ ٹرپ  مفت سنو موبائلنگ ویک اینڈ کی پیشکش کرنے سے، ہمیں امید ہے کہ دوستی کو فروغ ملے 
حاصل ہوں گے اور شمالی ریاست کی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ ہمارا وسیع و عریض سنو موبائل نیٹ ورک مہمانوں 

  اور سیاحوں کو ہماری ریاست کو دریافت کرنے کا ایک ناقابِل یقین موقع فراہم کرتا ہے۔"
  

ر کینیڈا کے شرکت کرنے والوں کے لیے ایک سنو موبائل چالنا  مفت سنو موبائلنگ مقابلے میں ریاست سے باہر کے او
الزمی ہے جو ان کی آبائی ریاست/صوبے میں رجسٹرڈ ہو اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی قابِل اطالق بیمہ لے کر  

ہڈسن ویلی سے شمالی ملک سے   -جائیں۔ اس تشہیر سے باہر، ریاست سے باہر کے اور کینیڈا کے سنو موبائلرز کو  
  -ریاست کی پگڈنڈیوں پر آنے سے پہلے اپنی سنو موبائلز کو ریاست میں رجسٹر کرنا ہو گا -مغربی نیو یارک تک  

  
، ریاستی اور مقامی معیشتوں کے لیے سیاحت کی  2023مارچ  5سے  3اس سال کا مفت سنو موبائلنگ ویک اینڈ،  

ک کے عزم کو تقویت دیتا ہے۔ ریاست نیو یارک نے  اہمیت اور عالمی وباء کے تناظر میں اس صنعت کے لیے نیو یار
سنو موبائل ٹریل کی دیکھ بھال کے لیے ایک مسلسل عہد کیا ہے اور ہمارے مقامی گرانٹس پروگرام کی مالی اعانت  

سنو موبائل رجسٹریشن فیس سے ہوتی ہے جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کے ذریعے جمع کی جاتی ہے اور سنو  
  230یل ڈویلپمنٹ اینڈ مینٹیننس فنڈ میں جمع کی جاتی ہے۔ کاؤنٹی اور بلدیاتی حکومتیں ریاست بھر میں تقریباً موبائل ٹر

سنو موبائل کلبوں میں گرانٹ تقسیم کرتی ہیں، جو بدلے میں پگڈنڈیوں کو تیار اور برقرار رکھتے ہیں۔ ٹریل گرانٹیں  
میل طے شدہ پگڈنڈیوں کی   10,500کے لیے ریاست بھر میں سنو موبائلرز کو محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہونے 

  کفالت کرتی ہیں۔
  

"اس بات کی کوئی حد نہیں ہے کہ   نے کہا، Erik Kulleseidدفتر برائے پارکس، تفریح و تحفِظ تاریخ کے کمشنر 
ی موسِم سرما کے  نیو یارک کے لوگ ہماری ریاست میں کیا تجربہ کر سکتے ہیں اور اب ہم ایمپائر سٹیٹ میں بیرون

مزید شوقینوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سنو موبائل کلبوں اور مقامی حکومتوں کا شکر گزار ہوں جو  



پگڈنڈیوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ رہائشیوں اور آنے والوں کے لیے 
  رح سے تیار ہوں"۔یکساں طور پر محفوظ اور اچھی ط

  
"نیو یارک میں   نے کہا، Ross D. Leviایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے نائب صدر اور سیاحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

ہزاروں میل طویل برفانی گاڑیوں کے راستے ہیں جو آنے والوں کو ریاست کے موسِم سرما کے مناظر کو دیکھنے کا  
بیرونی تجربات، مخصوص رہائش، اور مزیدار کھانے اور مشروبات کی  بہترین طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ منفرد 

پیشکشوں کے ساتھ کسی بھی چھٹی کو پورا کرنے کے لیے، ہمارا فری سنو موبائلنگ ویک اینڈ ایک بہترین موقع ہے  
کہ آنے والے ٹرپ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ٹھنڈے مزے کا حصہ بنیں جس کا پورے ریاست نیو یارک میں  

  انتظار ہے"۔
  

 Mark J.F. Schroederموٹر گاڑیوں کے محکمے کے کمشنر اور گورنر کی ٹریفک سیفٹی کمیٹی کے سربراہ  
( لوگوں کے لیے اس زبردست  Department of Motor Vehicles, DMV"موٹر گاڑیوں کا محکمہ ) نے کہا،

ٹریل سسٹم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے ہر ممکن حد تک آسان بنانے پر خوش ہے جو نیو یارک نے سنو 
موبائلنگ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ اگر پگڈنڈیوں پر سواری کا مزہ لوگوں کو اتنا پُرجوش کر دیتا ہے کہ وہ اس سے 

تے ہیں، تو ہم آپ کی برف گاڑی کو رجسٹر کرنے اور لے جانے کے لیے تیار،  مستقل بنیادوں پر لطف اندوز ہونا چاہ
رضامند اور قابل ہیں۔ بالشبہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ برف گاڑیوں کی محفوظ طریقے سے اور ذمہ داری  

  سے سواری کرنی چاہیے نہ کہ جب وہ خراب ہو جائیں"۔
  

  Hochul"ہم گورنر  نے کہا، Jennifer Senfکی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریاست نیو یارک سنو موبائل ایسوسی ایشن 
مارچ کو ریاست سے باہر کے رہائشیوں کے لیے نیو یارک میں مفت سنو موبائلنگ ویک اینڈ کا  5تا  3کی جانب سے  

و  اعالن کرنے اور اسے فروغ دینے کو سراہتے ہیں۔ ویک اینڈ ریاست سے باہر سے آنے والوں کے لیے ریاست نی
  میل سے زیادہ پگڈنڈیوں کو دیکھنے کا ایک شاندار موقع ہے"۔ 10,000یارک میں 

  
ریاستی پارکوں کا محکمہ سنو  برف باری کی مقدار اور دیگر عوامل کے لحاظ سے ٹریل کے حاالت مختلف ہوتے ہیں۔ 
قدم رکھیں اور برف یا برف  موبائلرز، ماہی گیروں، اسکیئرز اور سنو شوئرز کو خبردار کرتا ہے کہ وہ حفاظت کو م 

سے ڈھکے پانی پر جانے سے پہلے انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگلے ہفتے کے دوران پیشین گوئی کیے گئے  
غیر معمولی طور پر گرم موسمی حاالت اور اس سے منسلک بہاؤ موجودہ برف کو کمزور کر سکتا ہے۔ برف کی  

سکتی ہے؛ یہاں تک کہ پانی کے ایک ہی ذخیرے میں بھی۔ اس موسم سرما  موٹائی پانی کے ہر ذخیرے پر مختلف ہو 
کے گرم درجٔہ حرارت کو دیکھتے ہوئے، جھیلیں اور تاالب جو منجمد نظر آتے ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ برف یا  

ت کی  برف سے ڈھکے پانی کے نیچے ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں۔ برف پر سنو موبائل ٹریک یا قدموں کے نشانا
موجودگی کو برف کے محفوظ حاالت کے ثبوت کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو سختی سے تاکید کی جاتی  
ہے کہ وہ مقامی طور پر برف کی صورتحال کو چیک کریں اور ایسی صورتحال سے بچیں جو فوری خطرہ نہ لگتی  

اعث بن سکتا ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں  ہوں۔ کافی موٹی نہ ہونے والی برف پر باہر نکلنا سانحے کا ب 
کہ تفریح کرنے والوں کا وقت خوشگوار ہو اور محفوظ رہنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں۔  

ی  ریاستی مالی اعانت سے چلنے والی سنو موبائل کی پگڈنڈیاں کبھی بھی پانی کے منجمد ذخیروں کو عبور نہیں کرت
  ہیں۔

  
ٹریل کے حاالت کے بارے میں معلومات کے لیے عالقے کے سنو موبائل کلبوں کی ویب سائٹس چیک کریں، بشمول  

سنو موبائل چالنے والے افراد کو محفوظ سواری کے طریقوں اور تمام قابل اطالق قوانین، قواعد و گرومنگ کی حالت۔ 
سنو موبائلنگ اور سنو موبائل   ویب سائٹضوابط سے واقف ہونا چاہیے۔ ریاست نیو یارک سنو موبائل ایسوسی ایشن کی 

کلب کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ریاست کے سنو موبائل ٹریل نیٹ ورک کے نقشے ریاست نیو یارک کے  
  دستیاب ہیں۔ یہاںے محکمے کی ویب سائٹ پر پارکوں ک

  
۔ یہاںسے ایک رہنمائی   I LOVE NYریاست میں دستیاب سنو موبائل ٹرپس کے لیے    مل سکتی ہے

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0


DMV  نیو یارک کے سواروں کو یاد دالتا ہے کہ سنو موبائل کی رجسٹریشن کی ساالنہ تجدید ہونا الزمی ہے۔DMV  
میں رجسٹریشن کی تجدید   دفتر DMVپر، بذریعہ ڈاک یا ذاتی طور پر  ویب سائٹ DMVسنو موبائل چالنے والوں کو 

$ ہے لیکن اگر سنو موبائل مقامی سنو موبائل کلب  100ٹریشن کی الگت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سنو موبائل کی رجس
  $ کر دیا جاتا ہے۔45کا ممبر ہے تو اسے کم کر کے 

  
نیو یارک سے باہر کے لوگ جو اس تشہیری ویک اینڈ سے پہلے یا بعد میں ریاست نیو یارک میں سنو موبائل استعمال  

سروس  رجسٹریشن برائے سٹیٹ سنو موبائل NYSکرنے کے لیے  دن کی رجسٹریشن حاصل 15کرنا چاہتے ہیں وہ 
مستقل رجسٹریشن بذریعہ   DMVکا استعمال کر سکتے ہیں اور فوری طور پر یہاں اپنی سنو موبائل چال سکتے ہیں۔ 

  ڈاک بھیجے گا۔
  

پر جائیں۔ ریاستی زمینوں پر سنو موبائلنگ کے   parks.ny.govسنو موبائلنگ کے بارے میں معلومات کے لیے، 
  مالحظہ کریں۔ یہاںکی ویب سائٹ   DECارے میں مزید معلومات کے لیے ب
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
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