
 نیو یارک شہر 
 میئر کا دفتر برائے عملی کارروائیاں 

 نوٹس برائے 

 2021کارکردگی اور جائزہ کی جامع ساالنہ رپورٹ 

(CAPER) اور ، 

HOPWA  2025-2022تدبیری منصوبہ جاتی ترمیم 
 

 تمام خواہشمند ایجنسیز، کمیونٹی بورڈز، گروپس، اور اشخاص کے لیے:

عملی   برائے  دفتر  کے  نےمیئر  رپورٹ    کارروائیاں  ساالنہ  جاتی  منصوبہ  جامع  کی  جائزہ  اور    2021کارکردگی 
(Consolidated Plan Annual Performance and Evaluation Report, CAPER)     دن    15کے لیے

کے    دن    30کے لیے    2025-2022کی تدبیری منصوبہ جاتی ترمیم    HOPWAکے عوامی تبصرے کی مدت اور  
 عوامی تبصرے کی مدت کا اعالن کیا ہے۔

 

چار امریکی محکمہ برائے ہاؤسنگ    (CAPER)  2021کارکردگی اور جائزہ کی جامع منصوبہ جاتی ساالنہ رپورٹ  
( فارمولہ استحقاق گرانٹ پروگرامز HUD-CPDاور شہری ترقی، دفتر برائے کمیونٹی کی منصوبہ بندی اور ترقی )

فنڈز گرانٹ    کے  بالک  ترقیاتی  کمیونٹی  ہے:  کارکردگی  کی  شہر  یارک  نیو  پر  استعمال  کے 
(Community Development Block Grant, CDBG)  ؛HOME    داریاں ؛ (HOME)سرمایہ کاری شراکت 

کے شکار افراد کے لیے    AIDS؛ اور  (Emergency Solutions Grant, ESG)ہنگامی پناہ کے حل کی گرانٹ  
۔ کارکردگی، پروگرام (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA)ہاؤسنگ کے مواقع  

تک کے دوران ان فنڈز کے استعمال پر، موصول ہونے   2021دسمبر    31سے لے کر    2021جنوری    1،  2021سال  
 بنی ہے۔ والے فنڈز، اس کے عزائم اور سر انجام دینے کے عملوں پر م

 
موصول ہوئے؛   309,380,423$کے چار فارموال گرانٹ پروگرامز کی جانب سے تقریباً    HUDمیں شہر کو    2021

CDBG    176,648,890$کے لیے  ،HOME    74,450,389$کے لیے  ،HOPWA    43,481,723$کے لیے  ،

 ۔ 14,799,421$کے لیے  ESG اور

کارروائیاں عملی  برائے  دفتر  کے  کی    میئر  تبصرے  عوامی  جو  دن    15نے  ہے  کیا  اعالن  کا  مدت  اکتوبر،    27کی 
تک رسائی میئر کے دفتر برائے   CAPER  2021تک ہو گا۔ شہر کی    2022نومبر،    10سے شروع ہو کر    2022

 کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹعملی کارروائیوں کی 
 

کے حوالے    )(CAPER  2021کارکردگی اور جائزہ کی جامع منصوبہ جاتی ساالنہ رپورٹ  تحریری تبصرے جو کہ  
ہیں،   میل    Ms. Lisa Rambaranسے  ای  بذریعہ  آیا  پھر   ConPlanNYC@cityhall.nyc.govکو  یا 

Floor, New York, New York 10007 thOffice of Operations, 253 Broadway, 10 Mayor’s   پر
 جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 

 
کے پاس جمع کروانے کے لیے ایجنسیز کے    HUDموصول ہونے والے کسی تبصروں کا خالصہ کیا جائے گا اور  

 جوابات میں شامل کیے جائیں گے۔
 

 

HOPWA  2025-2022کی تدبیری منصوبہ جاتی ترمیم : 

( کے نتیجے میں جو کہ انتظامیہ اور بجٹ کے  04-18بلیٹن نمبر    OMBمیٹروپولیٹن شماریاتی مقامات کی نظرثانیوں )

کے اندر میٹروپولیٹن ڈویژنز کی تشکیل،   New York-Newark-Jersey Cityدفتر کی جانب سے جاری کی گئیں،  

NY-NJ-PA  ( کا شماریاتی عالقہ  مالی سال  MSAمیٹروپولیٹن  وفاقی   )(Federal Fiscal Year, FFY) 2022  

  U.S.C. 12903(c)(2)(B)  ،FFY 2022 42اور    No  .18-04بلیٹن    OMBسے نافذ العمل تبدیل ہو جائے گا۔ فی  

 دائرہ اختیار اور بعد ازاں تفویض کاریوں میں درج ذیل   HOPWA EMSAکے لیے نیو یارک شہر کے 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan-annual-performance-reports.page
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ہیں:   ،Bronx،  2)  Kings ، 3) New York، 4) Queens، 5) Richmond، 6) Putnam  (1 کاؤنٹیز شامل 

7 )Rockland ،  8اور )Westchester ۔ 

Middlesex County, NJ; Monmouth County, NJ  اور پہلے  Ocean County, NJ؛  جو   ،NY    کے

EMSA    دائرہ اختیار کا حصہ تھے، ابFFY 2022    کے لیےNew Brunswick Lakewood, NJ   میٹروپولیٹن

ازاں   بعد  اور  گے۔    HOPWAڈویژن  ہوں  حصہ  کا  کاریوں  نئے   Lakewood, NJتفویض  اس  قصبہ،  چھوٹا  کا 

EMSA  کے لیے ، بطورHOPWA گرانٹ وصول کنندہ مدد پیش کرنے کے لیے اہل ہے۔ 

Orange    ،کاؤنٹیNY  جو گزشتہ طور پر ،NY    کےEMSA    دائرہ اختیار کا حصہ تھی، اب اس کاFFY 2022 

ریاستی سروس مقام کے بیلنس کے تحت اور بعد ازاں تفویض کاریوں میں احاطہ کیا    HOPWAکے    NYSکے لیے  

ریاستی سروس مقام کے بیلنس کا حصہ تھی، اب   HOPWAکے    NYSکاؤنٹی جو پہلے    Putnamنیز،    جائے گا۔

FFY 2022  کے لیےNYC   کےEMSA دائرہ اختیار اور بعد ازاں تفویض کاریوں کا حصہ ہو گی۔ 

FFY 2022   کے آغاز سے، شہر وسائل کی شناخت کا اضافہ کرے گا، جو کہ ہاؤسنگ وسائل کی ترقی، سسٹم کی
ہاؤسنگ کی ضروریات کے جائزوں کے حوالے    HIV/AIDSٹریننگ کے اخراجات، اور    HOPWAترتیب و تنظیم،  

 کا ایک نیا ہدف ہے۔  HOPWAسے کوششوں میں مدد کی فراہمی کے سلسلے میں 
 

 اکتوبر،   27کے عوامی تبصرے کی مدت کا اعالن کیا ہے جو کہ    دن    30میئر کے دفتر برائے عملی کارروائیاں نے  
تک    2025-2022تدبیری منصوبہ جاتی ترمیم    HOPWAتک ہو گا۔    2022نومبر،    25سے شروع ہو کر      2022

 کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ رسائی میئر کے دفتر برائے عملی کارروائیوں کی 
 

تبصرے   میل    Ms. Lisa Rambaranتحریری  ای  بذریعہ  تو  یا    ConPlanNYC@cityhall.nyc.govکو 
پر  Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway, 10 Floor, New York, New York 10007 یا

 جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 
 

کے پاس جمع کروانے کے لیے ایجنسیز    HUDے والے کسی بھی تبصروں کا خالصہ کیا جائے گا اور  موصول ہون
 کے جوابات میں شامل کیے جائیں گے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، میئرEric Adams نیو یارک شہر: 
Dan Steinbergڈائریکٹر، میئر کا دفتر برائے عملی کارروائیاں ، 
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