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  نے نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے پہلے ریاستی قبرستان کے قیام کا اعالن کیا ہے HOCHULگورنر 
  

ریاست نے سابقہ فوجیوں کے سیمپسن قبرستان کی ملکیت، سینیکا کاؤنٹی سے لے لی ہے، جو کہ اب نیویارک 
  فنگر لیکس بن جائے گا -ریاست کے سابقہ فوجیوں کا قبرستان 

  
  ملین فراہم کرے گی 2.8قبرستان کی قومی انتظامیہ توسیع اور بہتریوں کے لیے $

  
  

نے آج نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے پہلے ریاستی قبرستان کے قیام کا اعالن کیا ہے، جو   Kathy Hochulگورنر 
سابقہ فوجیوں کے سیمپسن میموریل قبرستان کی ملکیت کو سینیکا کاؤنٹی کی تحویل سے لے کر ریاست کو منتقل  

عانت سے ممکن ہوا ہے۔ ملین کی ا 2.8کرنے اور قبرستان کی قومی انتظامیہ کی جانب سے دستیاب بنائے گئے $
میں سب سے پہلے مناسب مقام کے طور پر اس کی نشاندہی کی گئی تھی، یہ قبرستان اس بات کو یقینی بنائے   2021

گا کہ ریاست نیویارک کے سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو تدفین کے لئے معزز امکانات دستیاب ہوں۔ ریاستی  
کی جانب سے قبرستان کی نگرانی کی جائے گی، جسے ریاست کے سابقہ   ڈویژن برائے سابقہ فوجیوں کی خدمات

فنگر لیکس   –فوجیوں کے قبرستانوں کے قومی معیارات کے مطابق ریاست نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے قبرستان  
  کا نام دیا گیا ہے۔

  
پنی روایات کا احترام کرنے اور  "ہمارے سابق فوجیوں نے لوگوں کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ا

ان کے ابدی سکون کو یقینی بنانے کے لیے، نیویارک کو اپنا سابقہ فوجیوں کا پہال ریاستی قبرستان بنانے پر فخر  
"اپنی نوعیت کے اس پہلے قبرستان کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی   نے کہا۔ Hochulگورنر  ہے،"

ہی تعلق رکھتی ہو۔ ہم اپنے سابق فوجیوں کی اہمیت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے  تھی کہ وہ عسکری تاریخ سے 
اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ چونکہ ہم ان کی بے لوث خدمت کے لیے ان کے شکرگزار ہیں اسی طرح  

  زندگی اور موت کے معامالت میں ان کا خیال رکھا جائے۔"
  

  162فنگر لیکس، رومولس، سینیکا کاؤنٹی میں سینیکا جھیل کے ساتھ   -کا قبرستان  ریاست نیو یارک کا سابقہ فوجیوں
ترقیاتی اور تعمیراتی پروجیکٹس کے لیے اس مقام کے   ایکڑ پر محیط ہے اور یہ سیمپسن ریاستی پارک سے ملحقہ ہے۔

نسلوں کے ریاست نیو یارک  ایکڑ اراضی دستیاب ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ آنے والی  147پاس 
یہ قبرستان سابق سیمپسن   کے ہیروز کے لیے ایک باوقار آخری آرام گاہ کے طور پر استعمال میں الئی جائے گی۔

بحریہ کے تربیتی اسٹیشن اور سیمپسن ایئر فورس بیس کے مقام پر واقع ہے، جہاں دوسری جنگ عظیم اور کورین  
روس والے ارکان نے تربیت حاصل کی تھی۔ اس مقام کو بعد ازاں ایک جنگ کے دوران الکھوں کی تعداد میں س

عارضی کالج اور ڈسچارج کیے گئے سروس والے ارکان کے لیے علیحدگی کے مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا  
وریل ڈے  یہ کمیونٹی میممیں باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ قبرستان واٹرلُو کے نزدیک واقع ہے،  2000تھا، اور 

  ۔کی جنم گاہ کے طور پر پہچانی جاتی ہے
  

"سینیکا کاؤنٹی کو یہ اعزاز حاصل  نے کہا، Michael Enslowسینیکا کاؤنٹی بورڈ آف سپروائرز کے چیئرمین 
ہے کہ یہاں ریاست نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے پہلے قبرستان کے طور پر, سابقہ فوجیوں کے سیمپسن میموریل  



قبرستان کو منتخب کیا گیا ہے۔ ہم اس مقدس زمین کے وفادار کارکنان رہے ہیں اور اس تاریخی مقام کی ہموار منتقلی  
  مستقبل کے منتظر ہیں۔"  اور کہیں زیادہ روشن

  
"ہم   نے کہا، Viviana DeCohenریاست نیو یارک کے ڈویژن برائے سابقہ فوجیوں کی خدمات کی ڈائریکٹر 

قبرستان کی قومی انتظامیہ میں اپنے شراکت داروں کے شکر گزار ہیں کہ نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے پہلے 
ریاستی قبرستان کو تسلیم کیا گیا ہے اور نیویارک میں سروس ارکان، سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک  

وقع فراہم کیا گیا ہے۔ یہ اقدام نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے باوقار آخری آرام گاہ فراہم کرنے کے لیے گرانٹ کا م
  خاندانوں کی خدمت کے لیے ہمارے مشن کے ایک اہم پہلو کی تکمیل کرتا ہے۔"

  
میں اس جگہ کو نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے پہلے ریاستی   2021اس مقصد کے لیے نامزد کردہ کمیٹی نے 

  2.8قبرستان کے مقام کے طور پر منتخب کیا تھا۔ ڈویژن برائے سابقہ فوجیوں کی خدمات نے وفاقی فنڈز کی مد میں $
کام کیا تھا، جو منتقلی کے کام کو آسان بنانے کے  ملین کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ 

لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ وفاقی فنڈنگ سے جدت طرازی کے کام کرنا ممکن ہو جائے گا، جس میں مقبروں کے 
نقوش و نگار، سابقہ وضع کردہ طاقچے، زمین کی تزئین و آرائش، آبپاشی، درجہ بندی اور نکاسی کے ساتھ، دیکھ بھال  

  رت اور دیکھ بھال کے یارڈ، اور دیگر معاونتی بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔کی عما
  

سے زیادہ سابق فوجیوں کا مسکن ہے، اور یہ ریاست اب تک، ملک بھر کی ان چند مٹھی   688,000ریاست نیو یارک 
بھر ریاستوں میں سے ایک تھی جن کے پاس وفاقی طور پر تسلیم شدہ سرکاری اور زیر انتظام سابق فوجیوں کا  

فنگر لیکس ایسے سروس ممبران کے لیے  - رستان  قبرستان موجود نہیں تھا۔ ریاست نیو یارک کے سابقہ فوجیوں کا قب
کھوال گیا ہے جو فعال ڈیوٹی پر وفات پا جاتے ہیں، وہ سابق فوجی ہوں )جیسا کہ وفاقی قانون کے مطابق بیان کیا گیا  

  ہے(، اور ان کے اہل شریک حیات اور زیر کفالت بچے ہوں۔
  

ہ فوجیوں کا سیمپسن میموریل قبرستان، جنگ عظیم  "سابق  نے کہا، Charles Schumerسینیٹ کے اکثریتی لیڈر 
دوم اور کوریا کے ان الکھوں سابق فوجیوں کے لیے مقدس سرزمین ہے جو ہماری قوم کے دفاع کے لیے فوج میں  

کی قبرستانوں کی قومی انتظامیہ، ریاست نیو یارک کے ساتھ   VAیہ بہت مناسب بات ہے کہ  بھرتی ہوئے تھے۔
مجھے اس بات   سیمپسن، نیویارک کے سابقہ فوجیوں کا پہال ریاستی قبرستان بنانے کے لیے شراکت داری کر رہی ہے۔

کرنے   ملین کی وفاقی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مدد  2.8پر فخر تھا کہ توسیعات اور بہتریاں النے کے لیے $
کی خاطر، میں نے اپنے تجربہ کار وکالء کے ساتھ کندھے سے کندھا مال کر کام کیا ہے تاکہ کافی تاخیر کے شکار  
اس پروجیکٹ کو ممکن بنایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے سابقہ فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو 

  ایک موزوں آخری آرام گاہ نصیب ہو۔"
  

"سابقہ فوجیوں کے سیمپسن میموریل قبرستان کو ریاست نیو یارک کے سابقہ نے کہا،  Tom O'Maraسینیٹر   ریاستی
فوجیوں کے پہلے قبرستان کے طور پر نامزد کرنا، ریاستی اور مقامی رہنماؤں، عالقے کے سابق فوجیوں، اور فخر  

ایاِن شان  کرنے والے شہریوں کی جانب سے کئی دہائیوں پر محیط کوششوں کو ایک موزوں ترین سالمی اور ایک ش
خراجِ تحسین ہے۔ یہ سرزمین کے اس مخصوص خطے کے ساتھ ان کی وابستگی اور عقیدت کو ہمیشہ عزت بخشے  

گا۔ سینیکا کاؤنٹی کے لیے بہت زمانوں تک یہ فخر کا مقام رہے گا۔ سب سے بڑھ کر، یہ ہمارے کئی ہزاروں کے بعد  
  آخری آرام گاہ کی عالمت بنے گا۔"مزید ہزاروں امریکی ہیروز کے لیے ایک شایاِن شان اور 

  

"سابقہ فوجیوں کا سیمپسن میموریل قبرستان اب باضابطہ طور پر ریاست   نے کہا، Pam Helmingریاستی سینیٹر  
نیو یارک کا سابقہ فوجیوں کا پہال قبرستان ہے، اور میں اس دیرینہ خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا حصہ بننے پر  

د امریکی  بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ یہ بات میرے لیے ذاتی طور پر بھی معنی رکھتی ہے کیونکہ میرے وال
اور   Hochulفضائیہ کے سابق فوجی تھے جنہوں نے سیمپسن ایئر فورس بیس میں تربیت حاصل کی تھی۔ گورنر 

ریاست نیو یارک کی ڈویژن برائے سابقہ فوجیوں کی خدمات اور سینیکا کاؤنٹی کا شکریہ۔ سب سے بڑھ کر، ہمارے  
سین و داد، اور ہمارے اعلٰی ترین احترام اور  عالقے کے سابق فوجیوں کا شکریہ جو اس دن کے لیے حتمی تح

شکرگزاری کے حقدار ہیں۔ سابقہ فوجیوں کا سیمپسن میموریل قبرستان ہماری قوم کے عظیم ہیروز کے لیے ایک 
  پائیدار یادگار اور مقدس آخری آرام گاہ کے طور پر ہمیشہ فخر کے ساتھ خدمات انجام دے گا۔"



  
"آج، رومولس، نیو یارک، سینیکا کاؤنٹی میں سینیکا کاؤنٹی سے ریاست   ے کہا،ن Phil Palmesanoرکن اسمبلی 

نیویارک کو ملکیت کی منتقلی سے سابقہ فوجیوں کے سیمپسن میموریل قبرستان نے ایک تاریخی مقام حاصل کرلیا ہے۔  
اہ میں ایک بہت اہم  یہ نیویارک کے سابقہ فوجیوں کے سب سے پہلے قبرستان کے قیام کی جانب ایک طویل سفر کی ر

اور آخری مرحلہ ہے۔ ہماری ریاست اور قوم کی خدمت کرنے والے بہادر مرد و خواتین کے لیے آخری، سرکاری آرام  
گاہ کے لیے اس ریاست میں اس سے زیادہ موزوں کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ہیرو سابق فوجیوں اور ان تمام 

نہوں نے اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں مدد کے لیے کئی برسوں تک  لوگوں کی خدمت اور قربانی کا شکریہ ج
بہت محنت کی ہے۔ سینیکا کاؤنٹی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس زمین کی زبردست دیکھ بھال  

ا سیمپسن  اور ذمہ داری انجام دی ہے جس پر سابقہ فوجیوں کا سیمپسن میموریل قبرستان واقع ہے۔ سابقہ فوجیوں ک 
میموریل قبرستان ایک مقدس زمین ہے اور فوج کے بہادر مردوں اور خواتین کے لیے ایک خصوصی، شایاِن شان اور  

آخری آرام گاہ کے طور پر قائم رہے گا جنہوں نے ہمارے تحفظ اور ہماری آزادیوں کے تحفظ کے لیے خدمات انجام  
  دی ہیں۔"

  
  ے بارے میںڈویژن برائے سابق فوجیوں کی خدمات ک

ابق فوجیوں، سروس ممبران، اور فوجی  سے س 1945جو   ریاست نیو یارک کا ڈویژن برائے سابق فوجیوں کی خدمات
خاندانوں کے لیے ریاست کی جانب خدمات انجام دے رہا ہے، اس کا پوری ایجنسی پر محیط عزم مصمم ہے کہ تمام  

سابق فوجیوں، سروس ممبران اور فوجی خاندانوں کی خدمت وسیع تر عملی جگہوں پر کی جائے جن مین امریکی  
انب سے دعوے اور اپیلیں، امریکی محکمہ دفاع کو دی جانے والی ڈسچارج اپ گریڈ محکمہ برائے سابق فوجیوں کی ج

اپیلیں اور ریاست نیو یارک کی مراعات کے لیے دعوے شامل ہیں۔ سابق فوجیوں، سروس ارکان، اور فوجی خاندانوں 
سائٹ  پر ڈویژن سے رابطہ کریں یا اس کی ویب  7697-838-888کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 

veterans.ny.gov  اور مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے سابق مالحظہ کریں تاکہ اپنی ضروریات پوری کرنے
 DVSمالقات کی جائے۔  —ذاتی طور پر یا ورچوئل طور پر  —فوجیوں کے ایک تسلیم شدہ مشاورت کار کے ساتھ 

  پر فالو کریں۔ Twitter اور Instagram ،Facebookکو 
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