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سے بڑی تباہی کا اعالمیہ جاری کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ دسمبر کے   BIDENنے صدر  HOCHULگورنر 
  تاریخی طوفان سے متاثر ہونے والی کمیونٹیز کے لیے وفاقی امداد کو یقینی بنایا جا سکے

  
یہ اعالمیہ ایری، جینسی، نیاگرا، سینٹ الرنس اور سافک کاؤنٹیز میں مقامی حکومتوں کے لیے تباہی میں وفاقی امداد  
فراہم کرے گا؛ مغربی نیو یارک میں کمیونٹیز کے لیے جنازے میں معاونت اور بحرانی مشاورت کاری بھی فراہم کی  

  جائے گی
  

طوفان سے لے کر النگ آئی لینڈ پر تیز ہواؤں اور موسال دھار بارش سے  مغربی نیویارک میں ایک تاریخی برفانی 
کے آخر میں آنے والے تباہ کن موسم سرما کے طوفان نے بہت دور دراز اثرات   2022آنے والے سیالب تک، دسمبر  

  مرتب کیے تھے
  

اکہ جوابی کارروائی اور  دسمبر کو ایک وفاقی ہنگامی اعالن کو یقینی بنایا تھا ت 26نے پہلے  Hochulگورنر 
 ریسکیو آپریشنز کے لیے ابتدائی مدد فراہم کی جا سکے 

  
  

سے بڑی تباہی کا اعالمیہ جاری کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ   Bidenنے آج صدر  Kathy Hochulگورنر 
دسمبر کے آخر میں آنے والے تباہ کن طوفان سے متاثرہ کمیونٹیز کی جاری بحالی کی معاونت کی جائے، جس کے 
  نتیجے میں النگ آئی لینڈ پر اہم ساحلی سیالب کے عالوہ مغربی نیو یارک میں تاریخی برفانی طوفان کی صورتحال

پیدا ہو گئی تھی۔ اگر جاری کر دیا گیا، تو یہ اعالمیہ مغربی نیو یارک، فنگر لیکس، شمالی ملک، اور النگ آئی لینڈ کی  
کمیونٹیز کے لیے نقصانات اور کچھ جوابی کارروائیوں کا احاطہ کرنے کے لیے وفاقی مالی امداد کو ممکن بنائے گا۔  

اور نیاگرا کاؤنٹیز کے رہائشیوں کے لیے جنازے کے اخراجات پورے   گورنر یہ درخواست بھی کر رہی ہیں کہ ایری 
دسمبر کے وفاقی ہنگامی   26کرنے اور بحرانی مشاورت کاری کے لیے براہ راست فنڈنگ کی جائے۔ یہ کوشش 

وفاقی امداد پر منحصر ہے جس کے   پہلے سے حاصل کردہکی طرف سے  Hochulاعالمیے کے ذریعے گورنر  
  ذریعے چھ روزہ واقعے کے دوران جوابی کارروائی اور بچاؤ کی کارروائیوں کی معاونت کی گئی تھی۔

  

کے پاس ایک رسمی درخواست جمع کروائی ہے تاکہ دسمبر میں ہماری ریاست میں آنے والے  Biden"میں نے صدر  
تباہ کن موسِم سرما کے طوفان سے متاثرہ پورے نیویارک میں کمیونٹیز کی معاونت کرنے کے لیے بڑی تباہی کا ایک  

کو معاونت حاصل ہو گی کہ کئی   ۔ "وفاقی امداد سے میری انتظامیہ نے کہا  Hochulگورنر  اعالمیہ جاری کیا جائے،" 
نسلوں بعد آنے والے اس طوفان سے بحال ہونے کی کوششوں کو جاری رکھنے میں نیویارک کے شہریوں کی مدد کی  

  جائے۔"

  
کے عوامی  FEMAبڑی تباہی کا اعالمیہ، وفاقی حکومت سے مالی معاونت کو یقینی بناتا ہے، جو بنیادی طور پر 

اتی ہے، تاکہ مقامی حکومتوں اور اہل غیر منافع بخش اداروں کو ملبہ ہٹانے،  کے ذریعے حاصل کی ج امدادی پروگرام 
حفاظتی اقدامات کرنے، اور عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت کرنے کے لیے فنڈنگ دی جائے، جس میں  

اور دیگر   سڑکیں، پل، پانی اور گندے پانی کی صفائی کی سہولیات، بنیادی ڈھانچے کی اہم جگہیں، اسکولز، پارکس
  سہولیات شامل ہیں۔

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0


 Division ofکسی آفت سے ہونے والی تباہی کے بعد، ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات )
Homeland Security and Emergency Services، DHSES  کا تباہی سے بحالی کا یونٹ، وفاقی ہنگامی )

( کے ہم منصبوں کے ساتھ  Federal Emergency Management Agency، FEMAانتظامیہ کی ایجنسی )
براہ راست کام کرتا ہے اور مقامی حکومتوں پر اثر انداز ہوتا ہے تاکہ اس آفت سے ہونے والے نقصانات، اور اس سے 

اس بات کی تصدیق کرتی   FEMAمتعلقہ اخراجات کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ جب یہ جائزے مکمل ہو جاتے ہیں، تو 
است اور متاثرہ کاؤنٹیز کا نقصان مطلوبہ وفاقی حد تک تجاوز کر چکا ہے۔ اس کارروائی کے بعد، پھر  ہے کہ کیا ری

 گورنر کی جانب سے صدر کو بڑی تباہی کے اعالمیے کی درخواست دی جاتی ہے۔  
  

  خاص طور پر درخواست کر رہی  Hochulاب نقصان کی تخمینہ کاری کی کارروائی مکمل ہونے کے ساتھ، گورنر 
  ہیں:

  

ایری،  کاؤنٹیز کے لیے عوامی معاونت، جس میں  سافک، اور ایری، جینسی، نیاگرا، سینٹ الرنس •
کاؤنٹیز کے لیے برف کی معاونت شامل ہے تاکہ برف ہٹانے کے   سینٹ الرنساور  جینسی، نیاگرا

 کاموں کے لیے مقامی عالقوں کو معاوضہ دیا جا سکے۔  

کاؤنٹیز کے رہائشیوں کے لیے جنازے میں اضافی مدد اور بحران کی مشاورت   نیاگرااور  ایری •
 کاری۔  

  
"یہ تاریخی طوفان پوری ریاست  نے کہا،  Jackie Brayڈویژن برائے قومی سالمتی اور ہنگامی خدمات کی کمشنر 

میں پیش آنے والے واقعے کے طور پر شروع ہوا تھا جس میں برف، انجماد، تیز ہواؤں اور انتہائی شدید سرد ہواؤں  
ھا کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ان حاالت کی وجہ سے بفلو کے عالقے میں تقریباً دو دن تک برفانی طوفان پیدا ہو گیا ت 
جو پہلے سے تعینات ہنگامی جواب کارروائی کرنے والوں، سنو پلوز، اور یوٹیلیٹی عملے کے گھومنے پھرنے کے  

لیے خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہماری ٹیم کو فخر ہے کہ اس نے اس واقعے میں شامل اپنے تمام ہنگامی جوابی  
کے ساتھ کام جاری رکھنے کی  Hochulاور میں گورنر  کارروائی کرنے والے کارکنان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے

  منتظر ہوں تاکہ اپنی کمیونٹیز کی بحالی میں مدد کی جائے۔"
  

گھنٹے برفانی طوفان جیسی صورتحال رہی، جو کہ ریاستہائے  37مغربی نیویارک میں، ایری کاؤنٹی میں مسلسل 
واال سب سے طویل برفانی طوفان ہے، اور نیاگرا کاؤنٹی  فٹ کی بلندی سے نیچے ریکارڈ کیا جانے  5,000متحدہ میں 

میں ریکارڈ توڑ برف باری ہوئی تھی۔ شدید برفباری اور تیز ہواؤں نے مل کر تقریباً دو دن تک ایسے حاالت پیدا کر  
بلند  دیئے جن میں حِد بینائی صفر تھی، ان حاالت میں شدید سردی اور بجلی کی بندش سے شدت آ گئی تھی۔ طوفان کی 

سے زیادہ گھرانے بجلی سے محروم تھے۔ نیو یارک ریاستی ایجنسی کے اہلکاروں نے اس  80,000ترین شدت میں، 
سے زیادہ ریسکیو کارروائیاں کی تھیں اور مقامی اہلکاروں نے سینکڑوں    650طوفان کے دوران مغربی نیویارک میں 

وائی کرنے والوں کی بہادری سے کی گئی کوششوں کے  لوگوں کی جان بچائی تھی۔ نیویارک کے ہنگامی جوابی کارر 
  رہائشی نے المناک طور پر اپنی جان گنوا دی تھی۔ 1رہائشی اور نیاگرا کاؤنٹی کے   46باوجود، ایری کاؤنٹی کے 

  
ا،  النگ آئی لینڈ پر، طوفان سے تیز ہواؤں اور تیز بارشوں نے سافک کاؤنٹی میں بڑے پیمانے پر ساحلی سیالب آ گیا تھ
جس کے نتیجے میں ملبے کو نقصان پہنچا اور تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی بجلی بند ہو  

  گئی تھی۔ سمندری طوفان کی وجہ سے اس عالقے میں ساحلی کٹاؤ بھی پیش آیا تھا۔
  

دسمبر کو ایک ریاست گیر ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا   23نے  Hochulموسِم سرما کے طوفان سے پہلے، گورنر 
اور دیگر ریاستی ایجنسیاں طوفان آنے سے پچھلے ہفتے میں قومی موسمی خدمت اور مقامی حکومتوں   DHSESتھا۔ 

کے دفتر برائے ہنگامی انتظام اور دفتر برائے آگ کی روک تھام اور   DHSESکے ساتھ مسلسل رابطے میں تھیں۔ 
اور  دفتر برائے پارکس اور تفریحی اور تاریخی تحفظ ٹرول، محکمۂ آمد و رفت، تھرووے اتھارٹی، ریاستی پولیس، کن

محکمۂ ماحولیاتی تحفظ نے طوفان سے پہلے ہی مغربی نیو یارک، فنگر لیکس اور شمالی ملک کے خطوں کے لیے 



بھاری متاثرہ عالقوں میں اضافی ریاستی وسائل پہنچائے گئے تھے، جن میں  وسائل قبل از وقت تعینات کر دیئے تھے۔ 
  سے زیادہ سپاہی شامل تھے۔ 800نیشنل گارڈ کے کل 

  
  وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن کے متعلق 

لوں کو روکنے، ان  ریاست نیو یارک کا وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات ڈویژن، آفات اور دیگر ہنگامی صورتحا
سے بچاؤ، تیاری کرنے، ردعمل اختیار کرنے، ان سے بحالی کے عمل میں، اور ان کو کم کرنے کے لیے قیادت،  

پر فالو کریں   انسٹاگرام یا ٹوئٹرپر دیکھیں،    فیس بکرابطہ کاری اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ہمیں  
  مالحظہ کریں۔ ویب سائٹیا ہماری 

  
###  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xKs4oPJWJdmtlaDu%2BVNLZZCiyIUyUE6SNKLz0CJph%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tvy%2FCr289kVs%2BQ96HhETIV4mzdgwpvXDQNhtvTowHFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUU7bNye9B9lvgmqTlig1oeYQF2PIs9G7rYtQUe9vzE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lk9hBeOAHrhTHjmEmE8NCew%2Fr0jcrzG8eaScWeOCqBs%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%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU9GudmUYM3RfCG3i44i0vg5UBx8UQJIdDPy%2BGCR5zU%3D&reserved=0
میلبنام:press.office@exec.ny.gov

