
کھلے اسٹور فرنٹس
نیو یارک کے رہائشیوں اور چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے بیرونی جگہوں کا دوبارہ تصور کرنا
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شہر کی طویل المدت حکمت عملی، عوامی صحت کو نیو یارک شہر کی اقتصادی بحالی 
کے مرکز میں درجہ بند کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی، عوامی صحت کے شعبے میں جدت النے 
کے ضمن میں عالمی سربراہ کے طور پر اپنے مقام کو پختہ کرنے کے لیے نئی نمایاں سرمایہ 

کاریوں کے ساتھ COVID-19 کا رد عمل دینے کے لیے شہر کی کامیاب کوششوں پر تشکیل 
دی گئی ہے—جو اعلیٰ معیار کی مالزمتوں کی ترغیب اور اضافے اور تاریخی طور پر سرمایہ 

کاری کے لیے نظر انداز شدہ کمیونٹیز میں صحت کے نتائج میں بہتری ال رہی ہے۔
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بیرونی جگہوں پر کاروبار کی ضرورت
اسٹور فرنٹ کے کاروبار اس ازسر نو تصور سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں 

کہ شہر بیرونی جگہوں کا استعمال کیسے کرتا ہے—ایک کاوش جو عوامی صحت 
کے ضوابط پر عمل پیرا ہونے کے بعد کاروباری اداروں کے مالکان، گرد و نواح کے 

عالقوں اور شہر کی معیشت، جبکہ صارفین کو بحفاظت خریداری کرنے کا اہل 
بنانے میں معاونت فراہم کرے گی۔ حالیہ طور پر، اندرونی خوردہ فروش صرف 
نصف گنجائش )COVID کے زیادہ یا معتدل کلسٹر زونز میں موجود کاروباری 

اداروں پر اور زیادہ پابندیوں کے ساتھ( کے ساتھ سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ موجودہ 
قوانین اور پابندیوں کے تحت، اسٹور فرنٹ کے کاروباری اداروں کے لیے بیرونی 

جگہوں پر لین دین کرنا اور، بہت سی اقتصادی راہداریوں پر، اشیاء تجارت کی 
باہر نمائش کرنا ممنوع ہے۔ عالوہ ازیں، کاروباری اداروں کے مالکان کو سائیڈ واک 
پر، جیسے کہ اشاروں، رسیوں، کھمبوں، وغیرہ پر کوئی سرگرمی کرنے کے لیے کوئی 

بھی متعلقہ پرمٹس حاصل کرنے کے ضرورت ہے۔

کھلے اسٹور فرنٹس کا پروگرام
میئر کی بحالی کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر، اور کھلے ریستوران کے 

پروگرام کے کامیابی سے انعقاد پر، شہر ایک کھلے اسٹور فرنٹس کے پروگرام کا 
آغاز کر رہا ہے جو اسٹور فرنٹس کے کاروباری اداروں کے کاروبار کو سائیڈ واک 

پر کاروبار کرنے کے لیے ایک حصہ استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ جب تک 
کاروباری ادارے شہر کی جانب سے طے کردہ اہلیت کے معیار کو پورا کریں گے، 

تب تک کاروباری اداروں کو اپنی اشیاء تجارت کی نمائش کرنے، لین دین مکمل 
کرنے، اور صارفین کو قطار میں کھڑا کرنے کے لیے جگہ فراہم کرنے کا اہل رکھا جائے 

گا، جسے nyc.gov/openstorefronts پر دستیاب کر دیا جائے گا۔ اس کے 
عالوہ، متعین کردہ کھلی گلیوں کے لیے: ریستورانوں کی راہداریاں، کھلے اسٹور 

فرنٹس کا پروگرام کھلی گلیوں کے ریستورانوں کے کام کرنے کے دوران کاروباری 
اداروں کو کاروباری سرگرمیاں انجام دینے کے لیے کرب سائیڈ لین استعمال کرنے 

کی بھی اجازت فراہم کرے گا: جب ریستوران چالو ہوں۔

پروگرام کے معیار اور پابندیوں کو سمجھنے کے مختصر اعترافی آن الئن فارم کو 
مکمل کرنے کے بعد پروگرام تمام زمینی منزل کے اسٹور فرنٹس کے کاروباری اداروں 

کے لیے دستیاب ہو گا۔

COVID-19 کی عالمگیر وباء نیو یارک شہر میں موجود صنعتوں کے ساتھ منسلک کاروباری 
اداروں کے لیے ایک منفرد چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے—ایسے چیلنجز جو ابھی تک عوامی 
صحت اور ہماری معیشت کے درمیان ایک براہ راست، لیکن پیچیدہ ربط کو تقویت دیتے ہیں۔ 

شہر میں لگ بھگ 40,000 اسٹور فرنٹ کے کاروباری اداروں کے لیے جن میں سے )90 فیصد 
چھوٹے کاروباری ادارے ہیں اور جن میں اکثر وہ ہیں جو تارکین وطن ہیں- اور اقلیتی ملکیت میں 

ہیں(، یہ چیلنجز بقا کے لیے—اور ان کے گرد و نواح کی بقا کے لیے خطرہ ہیں—حتیٰ کہ عوامی 
صحت کے لیے ضروری اقدامات نبرد آزما ہونے کے دوران خطرہ ہیں۔



ہم کیا کر چکے ہیں
شہر نے آن الئن مخصوص رہنمائی اور کھلے اسٹور فرنٹ کے پروگرام 	 

میں اسٹور فرنٹ کے کاروباری اداروں کی شرکت کے لیے بیٹھنے کا 
معیار دستیاب کر دیا ہے۔

پروگرام کے نفاذ میں مدد کے لیے کوئی بھی ضروری قوانین اور 	 
ضوابط کو معطل کرنے کے لیے ایمرجنسی ایگزیکٹیو آرڈر کا مسودہ 

تیار کیا گیا تھا۔

SBS ری اسٹارٹ ہاٹ الئن کو اس بارے میں کہ پروگرام کے بارے 	 
میں کاروباری اداروں کے مالکان کو کیسا رد عمل دینا ہے اور ان کے 
سواالت کو کہاں ارسال کرنا ہے پر مختصر طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔

شہر نے ایک شمولیت کا فارم/ضابطہ اور پروگرام میں شرکت کے لیے 	 
شرائط و ضوابط بنائے ہیں جس سے کاروباری اداروں کے مالکان کو 

الزمی طور پر اتفاق کرنا ہو گا۔


