
 
 نیو یارک شہر  

 انتظامیہ اور بجٹ کا دفتر  
 ڈیزاسٹر ریکوری  -کمیونٹی ڈیویلپمنٹ بالک گرانٹ پروگرام 

 دستیابی کا عوامی نوٹس
 عوامی سماعت کا نوٹس

 
 دلچسپی رکھنے والے تمام رہائشیوں، گروپس، کمیونٹی بورڈز، اور ایجنسیوں کے لیے:

  187,973,000$، بروز جمعہ، نیو یارک شہر آئیڈا طوفان سے بحالی میں مدد کرنے کے لیے فیڈرل ڈیزاسٹر ایڈ میں  2022اگست    26
( ایکشن پالن وضاحت کرتا ہے کہ CDBG-DRڈیزاسٹر ریکوری )  -کے لیے اپنا منصوبہ پیش کرے گا۔ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ بالک گرانٹ 

 ( کے ذریعے فراہم کیے گئے فنڈز کو کیسے خرچ کرے گا۔HUDرات اور شہری ترقی )شہر امریکی محکمہ برائے تعمی

ایکشن پالن تعمیرات، معاشی بحالی، انفراسٹرکچر، تخفیف، اور منصوبہ بندی سے متعلق ضروریات اور تقسیِم وسائل کی وضاحت کرتا    آئیڈا
کے تقاضوں   HUDہے جو کہ شہر کو مستقبل کے طوفانوں اور دیگر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیں گے۔  

فی   80 فی صد حصے کا فائدہ کم اور اوسط آمدنی کے حامل افراد، اور فنڈز کے کم از کم  70کے کم از کم    فنڈز  CDBG-DRکے مطابق،  
 صد حصے کا فائدہ برونکس، بروکلین، کوئینز، اور سٹیٹن جزیرے تک پہنچنا چاہیئے۔ 

کر  2022اگست    26 مالحظہ  یہ  کرم  براہ  لیے،  کے  کرنے  حاصل  رسائی  تک  منصوبے  والے  ہونے  شروع  یں: سے 
https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page ،ہیٹین بنگالی،  روسی،  چینی،  ہسپانوی،  انگریزی،  جات  خالصہ  انتظامی  ۔ 

کے مسائل کے شکار افراد کے لیے بھی قابِل   کوریائی، عربی، اردو، فرانسیسی، اور پولش زبان میں دستیاب ہوں گے۔ آن الئن امواد بینائی
. فونٹ سائز( سمیت، درخواست کیے جانے پر فراہم کی  18ptرسائی ہوں گے۔ ایکشن پالن کی کاغذی کاپیاں، بڑے پرنٹ کے فارمیٹ )

 جائیں گی۔

(  EST)  11:59، رات  2022ستمبر    26کو ہو گا۔ تبصرے بروز پیر،    2022اگست    27آئیڈا ایکشن پالن پر تبصروں کی مدت کا آغاز  
یا انتظامیہ اور بجٹ کے میئر کے   CDBGComments@omb.nyc.govبجے سے پہلے موصول ہونے چاہیئیں۔ تحریری تبصرے  

مین   فری  جولی  برائے:  توجہ  ہیں،  سکتے  جا  کروائے  جمع  پر  ڈائریکٹر، (Julie Freeman)دفتر  کی  ڈیویلپمنٹ  کمیونٹی   ، 
255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007 ۔ 

بجے ورچوئل    7:00، شام  2022ستمبر    14اس کے عالوہ، مزید عوامی تبصروں کی درخواست کرنے کے لیے شہر نے بروز بدھ،  
ہونے کی خاطر لنک کے لیے اس نوٹس کا اختتامی حصہ دیکھیں۔ اگر  عوامی سماعت شیڈول کی ہے۔ براہ کرم عوامی سماعت میں شامل  

بجے   11:59کو رات    2022ستمبر،    9آپ شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو ترجمے کی خدمات درکار ہیں، تو براہ کرم  
(EST سے پہلے )CDBGComments@omb.nyc.gov پر درخواست جمع کروائیں۔ 

تبصرے کی مدت کے اختتام پر، تمام تبصروں کا جائزہ لیا جائے گا، اور شہر کی جانب سے جوابات کو ایکشن پالن میں شامل کیا جائے  
کی کو جمع کروایا جائے گا اور شہر  HUDگا۔ تبصروں اور شہر کی جانب سے جوابات کے خالصے پر مشتمل، حتمی آئیڈا ایکشن پالن  

CDBG-DR کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ 

 ، میئر (Eric Adams)ایرک ایڈمز  نیو یارک شہر:  
 ، ڈائریکٹر، انتظامیہ اور بجٹ کے دفتر کا میئرPh.D، (Jacques Jiha)یاک جیحا  

 2022، اگست 19تاریخ: 

 ، آئیڈا طوفان(CDBG-DR)ڈیزاسٹر ریکوری  CDBGعنوان: 

 بجے مشرقی عالقوں کا وقت )امریکہ اور کینیڈا(  07:00شام   2022ستمبر  14وقت: 
 

Zoom میٹنگ میں شامل ہوں 
https://us06web.zoom.us/j/83037934893 

 
 ID :830 3793 4893میٹنگ 

 ایک مرتبہ ٹیپ کا حامل موبائل نمبر 
+16469313860,,83037934893# US 
+16465588656,,83037934893# US  )نیو یارک( 

 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/j/83037934893&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882353710|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb/o8hME=&reserved=0


 اپنے مقام کے لحاظ سے ڈائل کریں
        +1 646 931 3860  US 
        +1 646 558 8656  US  )نیو یارک( 
        +1 301 715 8592  US )واشنگٹن ڈی سی( 
        +1 309 205 3325  US 
        +1 312 626 6799  US  )شکاگو( 
        +1 564 217 2000  US 
        +1 669 444 9171  US 
        +1 719 359 4580  US 
        +1 720 707 2699  US  )ڈینور( 
        +1 253 215 8782  US  )ٹاکوما( 
        +1 346 248 7799  US )ہیوسٹن( 

        +1 386 347 5053  US 
 ID :830 3793 4893میٹنگ 

 https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0rاپنا مقامی نمبر تالش کریں: 
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