
 
 KATHY HOCHULگورنر   2/28/ 2023 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے دسمبر کے آخر میں برفانی طوفان سے متاثر ہونے والے مغربی نیویارک کے رہائشیوں اور  HOCHULگورنر 
  کاروباری اداروں کو وفاقی امداد فراہم کرنے کے لئے امریکی چھوٹے کاروباروں کی انتظامیہ کا اعالن کر دیا

   
نیاگرا اور وائیومنگ کاؤنٹیز میں سرمائی  امریکی سمال بزنس ایڈمنسٹریشن ایری، کیٹاروگس، چوٹوکوا، جینسی، 

  طوفان ایلیٹ سے متاثر ہونے والے اہل رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو کم سود پر قرضے فراہم کرے گی
  

وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات نے متاثرہ کمیونٹیز میں ابتدائی نقصان کا ضروری تخمینہ لگانے کے لئے  
   عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کیاایری کاؤنٹی کے 

   
آن الئن بھی  یہاںپرسن ڈیزاسٹر لون آؤٹ ریچ مراکز کھلیں گے، جبکہ قرض کی درخواستیں -ایری کاؤنٹی میں ان

  دستیاب ہوں گی
   
  

نے آج اعالن کیا کہ امریکی سمال بزنس ایڈمنسٹریشن دسمبر کے آخر میں موسم سرما کے   Kathy Hochulگورنر 
طوفان ایلیٹ سے متاثر ہونے والے مغربی نیویارک کے عالقوں میں نیویارک کے شہریوں کو وفاقی امداد کی پیش کش  

ہائشی اور کاروباری ادارے اب  کرے گی۔ ایری، کیٹاراؤگس، چوٹوکوا، جینیسی، نیاگرا اور وائیومنگ کاؤنٹیوں کے ر
اس تاریخی تباہی مچانے والے طوفان سے بحالی میں مدد کے لئے کم شرح سود والے قرضوں کے لئے درخواست 

  دینے کے اہل ہیں، جس نے کرسمس کی تعطیالت کے دوران پورے خطے کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔
   

میرے آبائی شہر بفیلو میں تباہی مچانے والے کئی نسلوں بعد آنے "میرا دل ان خاندانوں کے لئے روتا ہے جنہوں نے  
والے اس برفانی طوفان کے دوران اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، جبکہ طوفان کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں،  

"اس طوفان کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا سامنا کرنے والے نے کہا۔  Hochulگورنر " 
نیویارک باسی اب امریکی سمال بزنس ایڈمنسٹریشن کی خدمات تک رسائی حاصل کرسکیں گے۔ یہ انتہائی اہم وسائل، 

عالوہ ہیں، ہماری  جو صدر بائیڈن کی جانب سے بڑی آفت کے اعالمیے کی منظوری کے لیے ہماری درخواست کے 
مقامی کمیونٹیز کو ضروری امداد و معاونت فراہم کرنے میں مدد دیں گے جو اب بھی اس آفت سے سنبھلنے کی  

  کوششوں میں مصروف ہیں۔" 
   

SBA  کے قرضے عموماً تب مددگار ثابت ہوتے ہیں جب اہل گھر مالکان، کرایہ داروں، کاروباری اداروں اور دیگر
ں کو ہنگامی حاالت یا موسمی آفات کے بعد مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طوفان کے بعد ہوم لینڈ افراد اور ادارو

 Division of Homeland Security andسیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ریاست نیویارک ڈویژن )
Emergency Services، DHSESت کا مکمل ( اور ایری کاؤنٹی کے عملے نے اس طوفان سے متعلق نقصانا

  کی جانب سے مدد و معاونت فراہم کرنے کی اجازت دی گئی۔ SBAجائزہ لیا، جس کے بعد 
   

   کے آفات والے قرضے لینے کے اہل ہوسکتے ہیں: SBAمندرجہ ذیل گروپ 

  $ تک200,000: اپنی بنیادی رہائش گاہ کی مرمت کے لئے گھروں کے مالکان •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


نقصان زدہ یا تباہ شدہ ذاتی امالک کی مرمت یا ان کی جگہ کوئی اور جگہ : گھروں کے مالکان اور کرایہ دار •
  $ تک40,000لینے کے لئے 

: حقیقی جائیداد، انوینٹریز، مشینری، آالت، اور دیگر طبعی نقصانات کے ازالے کے لئے کاروبار مالکان  •
  تک 2,000,000$

مول کے آپریشنز دوبارہ شروع ہونے تک کسی آفت کے بعد مع  کاروباری اور بغیر منافع والی تنظیمیں: •
$ ڈالر تک کے معاشی نقصانات پورے کرنے 2,000,000ضروری ورکنگ کیپیٹل فراہم کرنے کے لئے 

  والے قرضے

   
"گورنر   نے کہا، Jackie Brayریاست نیویارک ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کی کمشنر 

Hochul  اورDHSES   متاثرہ کمیونٹیز میں ہمارے ایمرجنسی رسپانس پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے
تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے شہریوں کو وہ وسائل اور ساز و سامان مل جائے جس کی انہیں پوری 

  طرح بحال ہونے کے لیے ضرورت ہے۔" 
   

DHSES  ایری کاؤنٹی اورSBA مل کر ڈیزاسٹر لون آؤٹ ریچ سینٹرز ) کے ساتھDisaster Loan Outreach 
Centers، DLOCs کے لئے دو زمینی مراکز کھولنے کے لئے کام کر رہا ہے تاکہ نیویارک کے باشندوں کو مدد )

کے لئے بالمشافہ طور پر درخواست دینے میں مدد دی جا سکے۔ کسٹمر سپورٹ کے نمائندے درخواست دہندگان کو 
ڈیزاسٹر لون پروگرام کے بارے میں سواالت کے جوابات   SBAاست مکمل کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ درخو

  دینے کے لئے بھی دستیاب رہیں گے۔
   

پر آن الئن درخواست دے سکتے ہیں، اضافی   https://disasterloan.sba.gov/elaنیو یارک کے باشندے 
سٹمر سروس سینٹر کے ک  SBAمعلومات تالش کرسکتے ہیں اور ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔ درخواست دہندگان 

کو ای میل بھیج سکتے   disastercustomerservice@sba.govپر کال کرسکتے ہیں یا ( 800) 659-2955 وک
ہیں۔ وہ افراد جو قوت سماعت سے محروم ہیں، مشکل سے سنتے ہیں، یا بولنے سے معذور ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن 

 U.S. Smallڈائل کر سکتے ہیں۔ مکمل کردہ درخواستیں  1-1-7ریلے خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے 
Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, 

Fort Worth, TX 76155  کو بذریعہ ڈاک بھیجی جائیں۔  
   

ہے۔  2023اپریل،  28زمینی امالک کو پہنچنے والے نقصان کے لئے درخواستیں واپس بھیجنے کی آخری تاریخ 
  ہے۔ 2023نومبر،  27بھیجنے کی آخری تاریخ معاشی نقصان کے لئے درخواستیں واپس 

   

###  
  

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

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