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 انتظامی خالصہ

NYCHA ایجنسی کو دوباره منظم اور اس کی اصالح کرنے کے طریقے  کا تبدیلی کے لیے بلوپرنٹ: ڻرانسفارمیشن پالن
 کے بارے میں مکینوں، مالزمین اور مستفیدین کے ساتھ متعدد مشغولیت اور سیکڑوں مرتبہ گفتگو کا مقام عروج ہے۔

زی کے انتظام و انصرام اور قیادتی ڈھانچے، پراپرڻی کے نظم و نسق کے نظاموں اور مرک NYCHAڻرانسفارمیشن پالن 
امدادی فنکشنز میں ڈرامائی لیکن دیرپا تبدیلی کے مدنظر ایک ویژن ہے۔ پالن میں حکمت عملیوں کا ایک ایسا مجموعہ 

شامل ہے جو ایجنسی کو ایک کافی روشن تر مستقبل کے راستے پر لے جائے گا، لیکن یہ صرف اس عمل کی شروعات 
بند ماحول میں ان ڈھانچہ جاتی اور پراسیس کی تبدیلیوں کے نفاذ ہے۔ یہ پالن مکمل ہو جانے پر، ہم وسیلے کی رو سے پا

کے مشکل کاموں کی طرف بڑھیں گے۔ نفاذ کا اپنا پالن تیار کرنے میں، ہم ہر امکانی تبدیلی کی الگت اور فائدے کی قدر 
صراحت کریں  پیمائی کریں گے اور ایسے مشکل انتخابات کرنا شروع کریں گے جو آنے والے سالوں میں ایجنسی کی

 گے۔

 US Department of Housing and Urbanڻرانسفارمیشن پالن امریکی محکمہ برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ (
Development, HUD کے سیڻلمنٹ ایگریمنٹ ( 2019) اور سڻی آف نیو یارک کے ساتھ جنوریSettlement Agreement) 

(HUD  ایگریمنٹ) کے جواب میں تیار کردهNYCHA  والی پیشقدمی کے تین اہم اجزاء میں  تبدیلی کے لیے بلوپرنٹکی صاف اور جامع
جو ، (Stabilization Strategy) استحکام سازی کی حکمت عملیمیں  تبدیلی کے لیے بلوپرنٹسے ایک کو بیان کرتا ہے۔ 

NYCHA  کی پراپرڻیز کوHUD ارات پر پوری طرح کاربند بنانے اور ہماری کمیونڻیز کو آگے بڑھانے کے لیے ایگریمنٹ کے معی
بھی شامل ہے جو مکینوں کے ) Jobs and Recovery Strategyجابز اینڈ ریکوری اسڻریڻجی (سرمایہ اکڻھا کرے گی، اور ایک 

 بناتی ہے۔تعلیمی مواقع کو وسیع لیے صحت مند اور محفوظ ماحول کو فروغ دیتی ہے اور معاشی و 

کی عالمگیر وبا شروع  COVID-19میں  2020پالن سے مربوط متعدد مشغولیتی سرگرمیاں چل رہی تھیں کہ تبھی مارچ 
کا فوری فوکس جلدی سے اور مؤثر طریقے سے اس  NYCHAہوئی، جس نے تمام رو برو مالقاتوں کو موقوف کر دیا۔ 

جس میں سینیڻائزنگ کی کوششیں، مصیبت زده مکینوں سے  —عالمگیر وبا پر جوابی اقدام کرنے کی طرف منتقل ہو گیا 
متعلق رفاہی جانچیں، غذا کی ڈیلیوری اور وائرس کے ممکنہ پھیالؤ کو محدود کرنے کے لیے مینڻیننس کے ورک آرڈرز 

نے تیز فہم ہونا  NYCHAجس طریقے سے جوابی اقدام کرتے ہیں اسے تبدیل کرنا شامل تھا۔ ان کوششوں میں، پر ہم 
سیکھا کیونکہ ہم نے کام کرنے کا اپنا انداز تبدیل کر دیا اور اس بار ے میں مزید تخلیقی انداز میں سوچا کہ کون سی 

 ۔ خدمات الزم ہیں اور ہم وه خدمات کس طرح فراہم کرتے ہیں

NYCHA  کے تیز رفتار جوابی اقدام کی ایک کلیدی مثال کرایے میں تنگدستی سے متعلق پروڻوکول میں ہونے والی ترمیم
سے پہلے، اس پالیسی کا  COVID-19تھی، یہ پالیسی آمدنی سے اچانک محرومی کا ازالہ کرنے کے لیے موجود تھی۔ 

کینوں کے لیے کافی وقت طلب تھا اور اکثر و بیشتر پراپرڻی انحصار ایک عبوری دوباره تصدیق کے عمل پر تھا جو م
مینیجمنٹ کے دفاتر میں ہاؤسنگ اسسڻنڻس کی جانب سے بذات خود اعانت کی ضرورت پڑتی تھی۔ پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی 

 Leased Housing) ڻیم اور لیزڈ ہاؤسنگ ڈپارڻمنٹ (Public Housing Tenancy Administrationایڈمنسڻریشن (
Department کے عمل کا نیا ڈیزائن  گاہک کے موافق سیلف سروس پورڻل) نے مطلوبہ معلومات کو سمت دینے کے لیے

) کے ساتھ کام کر Customer Contact Center, CCCتیار کیا اور انفارمیشن ڻیکنالوجی، اور کسڻمر کنڻیکٹ سنڻر (
اپریل  دیلی کی درخواست کرنے کی سہولت ملی۔کے ایک اسکرپٹ تیار کی جس سے مکینوں کو فون پر کرایے میں تب

یہ  درخواستوں پر کارروائی کی۔ 13,258نے کرایے میں تنگدستی کی  NYCHAتک  2020سے لے کر جوالئی  2020
 کا اضافہ ہے۔ %450میں اسی مدت میں موصول ہونے والی درخواستوں میں قریب  2019

COVID-19  نے ہمیں دکھا دیا ہے کہNYCHA  کرنے کا ہمارا انداز تبدیل کر سکتا ہے۔ جس طرح ُسپر اسڻورم کاروبار
کے بنیادی کاروبار میں آب و ہوا سے متعلق سکڑاؤ پیدا کر دیا تھا، ویسے ہی  NYCHAمیں  2012سینڈی نے 

COVID-19  نے ہمارے مکینوں اور مالزمین کو متاثر کیا ہے اس سے سبق سیکھنا ضروری ہے تاکہ دیرپا اعمال کی
 ئی کی جائے۔رہنما
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ہمیں ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ اور کاروباری عمل تیار اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے مکینوں کی فوری 
نے  NYCHAایگریمنٹ کی واضح جوابدہی کو پورا کرے۔ اس ضمن میں،  HUDضروریات پر جوابی اقدام کرے اور 

 الن کو سہارا دیتے ہیں: پانچ رہنما اصولوں کی شناخت کی ہے جو ڻرانسفارمیشن پ

1. NYCHA مثالً،  پورے پورڻفولیو میں نئی پالیسیاں اور طریق کار الگو کر کے کاروبار کرنے کا اپنا انداز تبدیل کرے گا۔
NYCHA  پر سیسے سے محفوظ کام کرنے کے طرز عمل کی تعمیل کر کے، پھپھوند کے حاالت کا درست طریقے سے

معائنہ اور اس کی تالفی کر کے اور پیسٹ کنڻرول کے مؤثر طریقے الگو کر کے جو انڻیگریڻڈ پیسٹ مینیجمنٹ 
)Integrated Pest Managementام کرنا الزم ہے۔ ) سے ہم آہنگ ہوں، وفاقی ضوابط کے عین مطابق ک 

2. NYCHA  پر مکان میں موجود حاالت کے تئیں جلدی سے جوابی اقدام کرنے کے لیے کافی حد تک تیز فہم
پر حرارت اور ایلیویڻر کی بجلی گل ہو جانے اور ترتیب والے کام پر مؤثر  NYCHAمثالً،  ہوناضروری ہے۔

ی خفتہ بنیادی وجہ کو حل کیا جائے اور یونڻس میں طور پر جلدی سے جوابی اقدام کرنا الزم ہے تاکہ پھپھوند ک
 حشرات کے دوباره ظہور کو روکا جائے۔ 

3. NYCHA مثالً،  خود سے نگاه رکھ کر سروس کی جگہ پر کوالڻی کو یقینی بنائے گا۔NYCHA  کے تین نئے محکموں- 
جائزه لینا اور یہ یقینی بنانے کے پر مکینوں کی شکایات کا  -کوالڻی اشیورنس، ماحولیاتی صحت و سالمتی اور تعمیل 

لیے اسپیشلڻس اور معائنہ کاروں کو بحال کرنا الزم ہے کہ ڈیولپمنٹ کا عملہ درست طریقے سے کام کر رہا ہے اور 
 غلطیوں سے سبق سیکھ رہا ہے۔ 

4. NYCHA  مثالً، بڑے پیمانے کے پروجیکڻس وقت پر تیار اور ڈیلیور کرے گا۔NYCHA صوص پر فنکشن کے ساتھ مخ
 HUDمنصوبۂ عمل کا مسوده تیار اور الگو کرنا اور بڑے پیمانے کے ایسے پروجیکڻس ڈیلیور کرنا الزم ہے جو 

ایگریمنٹ کے تحت واضح طور پر مطلوب ہیں۔ یہ پروجیکڻس سسڻم سے متعلق عمارت کے مسائل کی تالفی کرنے اور 
س میں مناسب ہونے پر طبعی حاالت اور سماجی خدمات بہتر ڈیولپمنڻس میں قیام کے حاالت بہتر بنانے کے لیے اہم ہیں۔ ا

 بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارڻنرشپس کی تشکیل شامل ہوگی۔

5. NYCHA  نظم و نسق کے واضح ڈھانچے تشکیل دے گا تاکہ واضح طور پر بیان کرده اہداف کو سامنے رکھ کر افراد کی
کو واضح طور پر بیان کرده ایسے پیمانے کے مجموعے کے مدنظر پراپرڻی  NYCHAمثالً،  پیمائش کی جا سکے۔

) حرارت اور ایلیویڻر 1اعتبار کر سکیں جیسے (مینیجرز اور مینڻیننس کے عملہ کو جوابده قرار دینا ہوگا جس پر مکین 
) شکایت کے لحاظ سے پھپھوند کے حاالت کو ایک یا 2کی بجلی گل ہو جانے کامسئلہ گھنڻوں کے اندر حل ہو جاتا ہے، (

) سیسہ پر مبنی پینٹ کی مرئی تشخیص، عبوری کنڻرولز اور اپارڻمنٹ کے 3دو ہفتے کے اندر ڻھیک کر دیا جاتا ہے، (
پر الزم ہے کہ انفرادی محکموں کی دوباره تشکیل کرے اور آج خدمت  NYCHAنے ہر سال انجام دیے جاتے ہیں۔ معائ

 میں خلل ڈالنے والی رکاوڻوں کا ازالہ کرنے کے لیے عمل میں سلسلہ وار اصالحات نافذ کرے۔

نے چھ بنیادی اقدار کی ایک فہرست بیان کی جو زحمت کے عمومی مقامات اور  NYCHAرہنما اصولوں کے ساتھ مل کر، 
تشویش کی جگہوں کے بارے میں مستفیدین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے نکل کر سامنے آئیں۔ ان بنیادی اقدار نے ڻرانسفارمیشن 

) 2) خدمت کی ثقافت تیار کرنا، (1گے: (پالن تیار کرنے کے عمل کو تحریک دی، اور اس کے نفاذ کو بھی تحریک دیتے رہیں 
) ہمارے مکینوں کے ساتھ ہماری پارڻنرشپ کو مضبوط بنانا، 4) ہمارے مالزمین کو با اختیار بنانا، (3بند جگہوں کو تحلیل کرنا، (

لیے ایک بہتر ) ہمارے کاروبار اور سرکاری مستفیدین کے 6) فیصلہ سازی کو تحریک دینے کے لیے ڈیڻا استعمال کرنا، اور (5(
 پارڻنر بننا۔
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 تنظیمی تبدیلیوں کے ان تین بڑے مجموعوں کا خالصہ اس پالن میں بیان کیا گیا ہے:

 NYCHA کے انتظام و انصرام اور انتظامی قیادت کے ڈھانچے میں تبدیلیاں 
 NYCHA کے پراپرڻی مینیجمنٹ اور مینڻیننس کے اعمال میں تبدیلیاں 
 ڻرل آفس کے فنکشنز جس طریقے سے تعاون کرتے ہیں ان میں تبدیلیاں پراپرڻی کے اعمال میں سن 

ڻرانسفارمیشن پالن کاروباری عمل میں ہونے والی متعدد ایسی اصالحات پر بھی مشتمل ہے جو مکینوں اور مالزمین کے بیان کرده 
متبادل کام کے شیڈول کا پروگرام،  زحمت کے مقامات پر سروس کی فراہمی پر فوکس کرتے ہیں، جیسے ساالنہ جائزه کا عمل اور

پیداواری صالحیت کو جس طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے، مکینوں  NYCHAنیز ڻیکنالوجی اور سپالئی چین مینیجمنٹ کے ذریعے 
کی پارڻنرشپ کو بہتر بنا سکتا ہے اور مکینوں کے لیے معاشی مواقع کو بہتر بنا سکتا ہے اور آموزش اور ترقی کے ذریعہ 

کر بیان کرده کاروباری عمل میں مالزمین کو با اختیار بنا سکتا ہے اس کے مدنظر نئے آئیڈیاز۔ ذیل کا جدول اس پالن میں آگے چل 
 اصالح کی چند حکمت عملیوں اور مکینوں پر پڑنے والے متوقع اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔
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 مکینوں پر اثر کارروائی حکمت عملی

موجوده پروگرام کی قدر پیمائی کریں  متبادل کام کا شیڈول
اور نئے وسیلے کی تخصیص کا تعین 

 کریں
 

عمارتوں اور گراؤنڈز کی پورے ہفتے 
بہتر صفائی۔ گھنڻوں کے بعد اور ویک 
اینڈز پر مینڻیننس کا شیڈول طے کرنے 

 کی اہلیت۔
 

پراپرڻی مینیجرز کو اپنے بجڻوں پر  پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی
 زیاده کنڻرول حاصل ہوگا

 

عمارت کے ناقص حاالت کو زیاده تیزی 
 سے حل کیا جا سکتا ہے

 
 میں اصالحورک آرڈر 

 
مقامی سطح پر زیاده کنڻرول کے ذریعے 

ہنرمند ڻریڈز کے مدنظر ورک آرڈرز 
 کی ترتیب میں اصالح ہوئی

 

ورک آرڈرز مزید تیزی سے مکمل 
ہوئے نیز ورک آرڈر کے عمل میں وسیع 

 تر شفافیت آئی
 

 ساالنہ دوباره تصدیق
 

ہاؤسنگ اسسڻنٹ کے ورک لوڈ کو سمت 
 جائزه لیںدیں اور عمل کا 

 

ای پورڻل کی حالت استعمال کو بڑھاتے 
ہوئے، کرایے کے حساب کتاب میں 

کے شرکاء کے  8مکینوں اور سیکشن 
 لیے شفافیت

 
 

یوں تو اس پالن میں مجوزه تبدیلیاں تنظیم اور کاروبار کرنے کے ہمارے انداز کو ڻھیک کرنے کے لیے الزمی ہیں، مگر 
دیرپا  —کی وراثت کے تمام چیلنجوں کو ڻھیک نہیں کر سکتی ہیں  NYCHAہی صرف تنظیمی اور عملی تبدیلیاں 

کے  NYCHAکامیابی کے لیے تنظیم کے طبعی حاالت اور پوزیشن کو معنی خیز حد تک بہتر بنانے کے لیے، ہمیں 
 کا خیال ہے کہ تنظیمی تبدیلی NYCHAہاؤسنگ پورڻفولیو میں بڑی مقدار میں سرمایہ لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح، 

میں بیان کرده زر اصل کی نمایاں سرمایہ کاری کے ساتھ متوازی انداز میں ہوگی، جو  استحکام سازی کی حکمت عملی
NYCHA  کے اب تک کے اولین زر اصل کی سرمایہ کاری کا منصوبہ تخلیق کرتی ہے اورNYCHA 2.0، PACT  اور

 دیگر پچھلی کوششوں کی بنیاد تیار کرتی ہے۔ 

ہماری ڈیولپمنڻس میں  —کے جاری کام کےساتھ مل کر  NYCHA 2.0 —سازی کی حکمت عملیاں  اسی طرح، استحکام
مکینوں کے لیے نوکری اور معاشی مواقع کو  جابز اینڈ ریکوری اسڻریڻجیالکھوں ڈالر کھینچ الئیں گی۔ اس طرح، 

  بڑھانے کے لیے ایک راه عمل فراہم کرتی ہے۔
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 طریقۂ کار[کال آؤٹ باکس] مشغولیتی 

کی قیادت کے ذریعے کیا گیا تھا، مگر مانیڻر کی ڻیم کے اشتراک سے،  NYCHAیوں تو اس ڻرانسفارمیشن پالن کا اہتمام 
کے مستقبل  NYCHAیہ اقدار اور آئیڈیاز ہمارے مکینوں، ہمارے عملہ اور ان دیگر حامیوں کی طرف سے آتے ہیں جو 

اور سیکڑوں مرتبہ کے بارے میں پورا خیال رکھتے ہیں۔ یہ چیز عملہ، مکینوں اور مستفیدین کے ساتھ متعدد مشغولیتوں 
کی عالمگیر وبا  COVID-19گفتگو کے مقام عروج کو بتاتی ہے۔ پالن کا عمل متعدد مشغولیتوں کے بیچ میں ہی تھا کہ 

 کے وسط میں تمام شخصی سرگرمیوں کو بند کر دیا۔ 2020نے مارچ 

ے جو کچھ سنا تھا اس کا جائزه لینے ہم نے عالمگیر وبا کے آغاز میں ہی اپنی کچھ مشغولیتوں کو موقوف کر دیا اور ہم ن
کے لیے اس وقت کا استعمال کیا اور ان آئیڈیاز کو اس ڻرانسفارمیشن پالن میں سرایت شده کلیدی اقدار اور اغراض میں 

 جاگزیں کر دیا۔

کے بارے میں ان کے مالحظوں، ان کے ڈیولپمنٹ اور  NYCHAکے ہزاروں مکینوں کا سروے کیا اور  NYCHAہم نے 
جوابات موصول ہوئے۔ اپارڻمنڻس میں مینڻیننس کا کام  6,191کے اپارڻمنٹ کے حوالے سے مکینوں کی جانب سے  ان

دوباره شروع کرنے کے اتھارڻی کے پالن پر اضافی سواالت پوچھے گئے تھے۔ مکینوں کو درپیش چیلنجز پر ہمیں 
اور مجموعی طور پر ایجنسی کے لیے ایک  ہزاروں تبصرے موصول ہوئے اور ہم نے ہر ڈیولپمنٹ، مضافات، بورو،

 خط اساسی تیار کرنے کے لیے سروے کے نتائج کا استعمال کیا۔ اولین نتائج میں شامل تھے:

• NYCHA  مکینوں کو اپنے ڈیولپمنٹ کو گھر کہنے پر فخر تھا %57کے 

 اپنی ڈیولپمنٹ میں محفوظ محسوس کرتے ہیں %51 •

 مارت میں رہنے کی سفارش کریں گے۔کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنی ع %44 •

کے سامنے موجود زبردست کام کا اشاره کرتے تھے۔ یہ پالن ان اہم تشویشات کا ازالہ کرنے  NYCHAسروے کے نتائج 
کے لیے بنایا گیا ہے اور ہمارا اراده یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ، مضافات اور بورو کے لحاظ سے عین یہی پیمانے سامنے رکھ 

 مائش کرنے کے لیے ایک ساالنہ سروے جاری رکھا جائے۔کر پیشرفت کی پی
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 NYCHA سیاق و سباق میں 

A. NYCHA اور نیو یارک سڻی 

نیو یارک سڻی اس ملک کا دوسرا سب سے مہنگا ہاؤسنگ مارکیٹ ہے، نیز سپالئی اور ڈیمانڈ کے بیچ عدم مماثلت ہے 
سپالئی میں پایا جانے واال خال کم  1دور رکھتی ہے۔جو مستحکم رہائش کو سڻی کے بہت سارے مکینوں کی دسترس سے 

آمدنی والے نیو یارک کے باشندوں پر غیر مناسب انداز میں بوجھ ڈالتا ہے، سڻی نے اس آبادی کی خدمت انجام دینے کی 
 طویل مدت تک کوشش کی ہے، لیکن اسے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

) نے New York City Housing Authority, NYCHAاؤسنگ اتھارڻی (سالہ تاریخ میں، نیو یارک سڻی ہ 85ہماری 
سے زائد یونڻس آج زیر  170,000سستی یونڻس کا تعاون کیا ہے، نیز  200,000سڻی کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں تقریباً 

 —ا، لوگوں کو بسای 600,000واؤچر پروگراموں کے بیچ تقریباً  8نے پبلک ہاؤسنگ اور سیکشن  NYCHAملکیت ہیں۔ 
 جو اڻالنڻا، میامی یا نیو اورلیئنز کی آبادی سے زیاده ہے۔ 

میں ہوئی، مگر اس کے آغاز کی تاریخ اس ہاؤسنگ مارکیٹ کو منضبط کرنے کی  1934یوں تو اتھارڻی کی شروعات 
 انیسویں صدی کی کوششوں تک جا پہنچتی ہے جو کم آمدنی والے نیو یارک کے باشندوں کی خدمت انجام دینے سے

کا ڻینیمنٹ  1867قاصر یا اس پر آماده نہیں تھی۔ رہائش کے ضابطے میں اسڻیٹ آف نیو یارک کی پہلی کوشش کا نتیجہ 
) تھا، جس میں ہر یونٹ کے لیے آتش زدگی کی صورت میں فرار کے Tenement House Act 1867ہاؤس ایکٹ (

اس امر کی وضاحت نہیں کر پایا کہ وه کھڑکیاں باہر کے راستے اور ہر کمرے میں کھڑکی کا مطالبہ کیا گیا، حاالنکہ وه 
یا "پرانے  —فٹ چوڑے ڈمبل  25کے ایکٹ نے اس غلطی کی تالفی کی، جو  1879رخ پر ہونی چاہئیں۔ اس کے بعد 

کا باعث بنا ایسے سکونتی مکان جو اب بھی لوور ایسٹ سائیڈ اورسوہو کے حصوں کی گلیوں کو ایک سیدھ  — "قانون
کے ایکٹ نے تمام نئی تعمیرات کے تقاضوں میں بیکار آنگن، روشنی اور آتش زدگی سے تحفظ  1901ے ہیں۔ میں الت

 2کے اقدامات کو شامل کیا۔

ڻینیمنٹ ایکڻس نے عمارت کے معیارات کو منصبط کیا، اور یوں تو رہائش کے حاالت کو بہتر بنانے میں وه مؤثر تھے 
 1930کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔  -ستی رہائش کی کمی س -مگر سڻی کو درپیش لومنگ کے خطرے 

تک، سڻی کی رہائش کے حامی افراد نئی سپالئی سائیڈ میں مداخلتوں کے خواہاں تھے، نئی یونڻس بنانے کے لیے 
 3حکومت کی فائنانسنگ یا ضمانتیں دریافت کر رہے تھے۔

نیو یارک سڻی میں رہائش کی خود "سربراه، نے اعالن کیا کہ  کے اولینNYCHA  ،(Langdon Post)النگڈن پوسٹ 
 ً شروعاتی ایک صدی نے حتمی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ، رہائش کے مسئلے کے حل کے  ساختہ اصالح کی تقریبا

ایک  پوسٹ اور ان کے رفقائے کار کا ماننا تھا کہ "سبسڈی یافتہ رہائش کا صرف 4۔"طور پر، ضابطہ ناکام ہو گیا ہے
کے ابتدائی قائدین کو معلوم ہوا کہ  NYCHAوسیع تر سرکاری پروگرام معقول حد تک اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔" 

بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مزید یونڻس کی شدید ضرورت ہے اور بے گھر ہوئے لوگوں کو بسانے کے 
 کونتی مکان کے موجوده قوانین کو نافذ کرنا ناممکن تھا۔لیے کسی متبادل جگہ کے بغیر استحصالی مکان مالکوں پر س

) اور Reconstruction Finance Corporation, RFCمیں، وفاقی ریکنسڻرکشن فائنانس کارپوریشن ( 1930اوائل 
) نے نیو یارک میں، لوور ایسٹ سائیڈ کے Public Works Administration, PWAپبلک ورکس ایڈمنسڻریشن (

نکربروکر ولّیج سمیت، تین محدود منافع والی ڈیولپمنڻس بنائیں، لیکن پروگرام میں نجی ڈیولپرز کو راغب کرنے کا قیاس 

                                                       
1 2017 NYCHVS 
2 11-(1936), p.5 The Failure of Housing RegulationNew York City Housing Authority, . 
 ,Toward the End to be (1928); New York City Housing Authority  The New Day in HousingLouis H. Pinkدیکھیں  3

Achieved (1937); Charles Yale Harrison, What Price Subsidy!)1937۔( 
4 , p.3, 19The Failure of Housing Regulation. 
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نجی مارکیٹ کے حل کے بغیر سڻی اور اسڻیٹ ایک  5لگایا گیا، جسے وه اس پیمانے پر انجام دینے میں ناکام رہا تھا۔
حکومت نے سویلین  —ے آئیڈیا کی طرف چلے گئے جسے صرف ریاستہائے متحده میں ایک بار پہلے آزمایا گیا تھا ایس

میں نیو یارک سڻی ہاؤسنگ اتھارڻی کی تخلیق اس معاملے میں ایک  1934ہاؤسنگ کی ملکیت لے لی اور انہیں چالیا۔ 
 6ے ایک محفوظ اور آرام ده جگہ کے مستحق ہیں۔طاقتور اعتراف تھی کہ نیو یارک کے تمام باشندے رہنے کے لی

NYCHA  سے اوپر وفاقی یونڻس،  100,000محض  —کا پورڻفولیو سڻی، ریاستی اور وفاقی پیسے سے تیار ہوا تھا
سڻی یونڻس۔ سڻی اور ریاستی ڈیولپمنڻس کو ان کے اصل فنڈنگ کے ذرائع سے  35,000ریاستی یونڻس، اور  54,000

وفاقیت کی آخری  7۔میں وفاقی پروگرام کے تحت کچھ یونڻس کو الیا گیا تھا 1970اور  1960ں تک کہ سہارا مال تھا یہا
 ڈیولپمنڻس کو وفاقی فنڈنگ پلیٹ فارم پر الیا گیا تھا۔  21میں تب آئی جب  2010لہر 

کے  1960sکے ہاؤسنگ ایکٹ اور اواخر  1954) سے فنڈ یافتہ اور Housing Act 1949کے ہاؤسنگ ایکٹ ( 1949
) پروگرام کی معرفت جاری بیشتر تعمیرات دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوئی تھیں۔ Urban Renewalشہری تجدید (

جو کسی بھی عہد کے  —سے زائد یونڻس ہر سال تعمیر کر رہی تھی  6,000کے بیچ، اتھارڻی  1970اور  1950
 8معیارات کے رو سے ایک بے مثال رفتار تھی۔

NYCHA  اصالً از خود پائیدار کے بطور تیار کیے گئے تھے، نیز  —اور وفاقی پبلک ہاؤسنگ پروگرام  —ڈیولپمنڻس
تک، بہت ساری  1960عمل آوری اور زر اصل کے تمام اخراجات کی فنڈنگ مکینوں کے کرائے سے ہوئی تھی۔ اوائل 

واضح تھی کہ اکیلے اصل مرمتیں تو دور، سالہ اصل دور کو پہنچ رہی تھیں، لہذا یہ بات  20اولین ڈیولپمنڻس اپنے اولین 
کے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ایکٹ نے گھرانے کی آمدنی  1969رواں اعمال کی فنڈنگ کے لیے کرایے ناکافی تھے۔ 

  9کی شرح سے تالفی کی اور پہلی بار وفاقی آپریڻنگ سبسڈی متعارف کروائی۔ %25کے 

سل بڑھنے کے ساتھ، عوامی رہائش کی تعمیر میں بتدریج ایک ڻھہراؤ میں، مکینوں کی آبادیات مسل 1980اور  1970
اتھارڻی نے دوباره آباد شده بھورے پتھروں اور دیگر کاروباری اکتسابات کی  10گیا اور سبسڈیز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آ

ری ڈیولپمنڻس اپنی سال ہونے پر، بہت سا 40شکل میں نئی ڈیولپمنڻس کا اضافہ کرنا جاری رکھا۔ اب پروگرام میں 
دوسری نو سرمایہ کاری کے دور سے محروم ہونے والی تھیں، جس سے آج ہمیں درپیش اصل سرمایے کے خسارے 

 میں طویل زوال کی شروعات ہوئی۔ 

کافی زیاده تناؤ  HUDکو عوامی رہائش کی چند کامیاب اسڻوریز میں سے ایک مانا جاتا تھا، اور  NYCHAمیں،  1990
یگر ہاؤسنگ اتھارڻیز کی امداد کرنے کے لیے بنائے گئے پروگراموں کی طرف مڑا۔ یوں تو دیگر شہروں کو میں مبتال د
HOPE VI  ڈیولپمنڻس کی بڑی گرانڻس موصول ہوئیں، مگرNYCHA  کو، جو اکثر ڈیولپمنڻس کے لیے سستا ہونے کے

طی لچک فراہم کرنے کے لیے موونگ ڻو نے انضبا HUDتقاضے پورا کرنے میں ناکام رہا، کم ہی گرانڻس ملیں۔ جب 
 2013نے ان کا فائده نہیں اڻھایا۔  NYCHA) جیسے نمائشی پروگراموں کی طرف رخ کیا، تو Moving-to-Workورک (

) پروگرام شروع ہونے کے وقت تک، Rental Assistance Demonstration, RADمیں رینڻل اسسڻنس ڈیمانسڻریشن (

                                                       
 The Housing DivideEmily Rosenbaum and Samantha Friedman,  :How Generations of Immigrants Fare inدیکھیں  5

A History of Housing in New York City100; Richard Plunz, -(2007), 98 s Housing Market’New York :Dwelling Type 
8-(1990), p.207 and Social Change in the American Metropolis. 
 . ,p. 5Toward the End to be Achieved دیکھیں 6
میں وفاقی پروگرام کے  2010کریڈٹ ڻرانزیکشن کے حصے کے طور پر "وفاق یافتہ" ڈیولپمنڻس سے الگ ہیں جو ڻیکس  21یہ ڈیولپمنڻس ان  7

 تحت الئی گئی تھیں۔
) کے بطور فروخت ہو گئی تھیں۔ اتھارڻی نے دوسری عالمی جنگ کے بعد سابق فوجیوں ops-coمیں کو آپریڻوز ( 1960چھ ڈیولپمنڻس اواخر  8

 کے بیچ بنی تھیں۔ 1970اور  1950سے زائد یونڻس  120,000۔ اتھارڻی کی عارضی ڈیولپمنڻس بھی بنائی تھیں 11کے لیے کوانسیٹ ہڻس کی 
 ۔91-152۔ پبلک الء 1969دسمبر  24کا امریکی ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولمنٹ ایکٹ،  1969 9

 سے نیچے آ گیا تھا۔ %10تک یہ گر کر  1990گھرانے سفید تھے؛  %75کے  NYCHAمیں،  1950 10
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NYCHA  پھٹ پڑا تھا اور اس تنظیم کو مینڻیننس کے کام کے بڑھتے بیک الگ کے ساتھ رفتار کے سرمایے کا خساره
 قائم رکھنے میں جدوجہد کا سامنا ہو رہا تھا۔

ملین رینڻل یونڻس کچھ معنی  1.2ملین رینڻل یونڻس ہیں۔  2.2ملین ڈویلنگ یونڻس بشمول  3.5آج، نیو یارک سڻی کے پاس 
کے  NYCHAکرایہ طے شده یا کرایہ زیر قابو یونڻس ہیں۔  988,000جس میں  میں قیمت کے لحاظ سے منضبط ہیں،

فیصد، تمام رینڻل  14جو کرایہ منضبط تمام یونڻس کا  —یونڻس کی ملکیت ہے اور وه انہیں چالتا ہے  169,425پاس 
 11فیصد ہے۔ 5فیصد اور مجموعی طور پر تمام ڈویلنگ یونڻس کا  8یونڻس کا 

تاہم، سڻی کا ہاؤسنگ اسڻاک اس کے مکینوں کی آمدنی کی پروفائل سے مماثل نہیں ہے۔ نیو یارک کے قریب ایک تہائی 
نیو یارک کے تمام رینڻل اپارڻمنڻس  12سے زائد حصہ کرایے میں ادا کر رہے ہیں۔ %50گھرانے اپنی گھریلو آمدنی کا 

کے پورے پورڻفولیو میں  NYCHAہیں۔  %7صرف  سے نیچے 500$ —سے کم ہے  800$کا کرایہ  %14کے صرف 
 79,190) میں شناخت کرده Housing Vacancy Surveyکے ہاؤسنگ ویکنسی سروس (2017ہے۔  525$اوسط کرایہ 

کی تخلیق  NYCHAسے کم طلب کر رہی تھیں۔  800$ماہانہ  — %4 — 3,532دستیاب رینڻل یونڻس میں سے، صرف 
تاکہ ان لوگوں کو رہائش فراہم کی جائے جن کی خدمت یہ  —ے کے لیے ہوئی تھی براه راست اس مسئلے کو حل کرن

سے  800$اپارڻمنڻس کا کرایہ  300,000مارکیٹ انجام نہیں دے سکتی تھی یا انجام نہیں دے گی۔ نیو یارک کے صرف 
لیے پبلک ہاؤسنگ کے  —کی فہرست انتظار  NYCHA 13کو حاصل ہے۔ NYCHAکی ملکیت  000,133 — کم ہے

ان گھروں کے لیے سڻی کی شدید ضرورت کو ظاہر  —گھرانے  130,000کے لیے  8گھرانے اور سیکشن  175,000
 14کرتی ہیں۔

) والی رہائش فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، stop-gapاپنے قیام کے وقت، ایجنسی فیملیز کے لیے اسڻاپ گیپ (
آخر کار اسے نجی مارکیٹ میں لے جائے گی۔ یوں تو اتھارڻی اس مفروضے پر کہ آگے کی طرف اس کی حرکت پذیری 

کو کبھی بھی آگے کی طرف حرکت پذیری کی بصیرت کا ادراک نہیں ہوا مگر اس نے کچھ اور ضرور حاصل کر لیا: 
روز افزوں طور پر ناقابل رسائی اور غیر معین مارکیٹ میں تحمل پذیری اور استحکام کے باعزم روشن مینار کے بطور 

 سال۔ 85

NYCHA  ان مکانوں کو برقرار رکھنا سڻی کے  —کے بغیر نیو یارک کافی غیر مساوی اور غیر انصاف پسند شہر ہوگا
 مستقبل کی ضرورت ہے۔

B.  موجوده چیلنجز 

NYCHA  میں،  2019ناقابل اعتراض حد تک اپنی تاریخ میں جھکاؤ کے مقام پر ہے۔ جنوریNYCHA  نےHUD  اور
ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے بعد، امریکی اڻارنی کے  HUDسڻی آف نیو یارک کے ساتھ ایک تصفیے پر دستخط کیا۔ 

نے وفاقی عدالت  HUD) اور Southern District of New York, SDNYدفتر برائے سادرن ڈسڻرکٹ آف نیو یارک (
 2019میں مجوزه منظوری کے فرمان کو منسک کر دیا۔ فروری  2018میں دائر کرده شکایت واپس لے لی اور جون 

 ایگریمنٹ (مانیڻر) کے بموجب ایک خود مختار مانیڻر بھی بحال کیا گیا تھا۔ HUDمیں 

کے  HUDکی تفتیش میں پتہ چال کہ  SDNYکو اپنے ماضی قریب کا سامنا کرنا الزم تھا۔  NYCHAتبدیل کرنے کے لیے، 
"نفیس، محفوظ اور محافظ صحت رہائش" فراہم کرنے میں ناکام رہا، وفاقی  NYCHAضوابط کے تقاضے کے مطابق 

                                                       
11 NYCHA  چوائس واؤچر (ہاؤسنگ  8اپنے سیکشنSection 8 Housing Choice Voucher گھرانوں کو  83,225) پروگرام کی معرفت

 رہائش میں سبسڈی فراہم کرتا ہے۔
 ،(New York City Housing Vacancy Survey, NYCHVS 2017)کا نیو یارک سڻی کا ہاؤسنگ ویکنسی سروے  2017 12

surveys/nychvs.html-https://www.census.gov/programs . 
13 2017 NYCHVS 
14 Sheet_2020_Final.pdf-Fact-https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA 

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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علق ضوابط کی پابندی معائنوں کے سلسلے میں مغالطہ آمیز طرز عمل میں ملوث ہوا اور سیسہ پر مبنی پینٹ سے مت
 کرنے میں ناکام رہنے کے بعد فرضی طریقے سے یہ تصدیق کی کہ وه پابند عمل ہے۔

HUD  ایگریمنٹ نےNYCHA  ،ًپر دور رس اثرات مرتب کیے ہیں، اور مرتب کرتا رہے گا۔ مثالHUD  ایگریمنٹ کا
ڈالر کی تاریخی سرمایہ کاری کرے۔  بلین 2.2تقاضا ہے کہ سڻی آف نیو یارک دس سالوں تک اصل پروجیکڻوں میں 

NYCHA  "کیڑے 3) پھپھوند، (2) سیسہ پر مبنی پینٹ، (1( –پر الزم ہے کہ تعمیل کے چھ کلیدی شعبوں یا "ستونوں (
) معائنوں میں پرعزم کارکردگی کے پیمانے کا 6) حرارت اور (5) ایلیویڻرز، (4مکوڑوں اور ردی کے نظم و نسق، (

 رے۔ایک سیٹ بھی حاصل ک

HUD  ایگریمنٹ کا یہ بھی تقاضا ہے کہNYCHA  اپنی تنظیم میں تبدیلیاں الئے بشمول تین نئے محکمے قائم کرے اور
)، Compliance) جمع کرائے۔ یہ تین نئے محکمے ہیں تعمیل (Organizational Planایک تنظیمی منصوبہ (

)۔ یہ Quality Assuranceور کوالڻی اشیورنس ()، اEnvironmental Health & Safetyماحولیاتی صحت و سالمتی (
کے لیے جوابدہی کا ایک نیا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں اور اب ایک سال سے رو بہ عمل ہیں۔ پہلے  NYCHAتینوں محکمے 

 –ہی، انہوں نے آپریشنز کے اندر ہر سطح پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور اصالحات کو تحریک دینے میں مدد کی ہے 
ایجنسی میں انفرادی مکانوں میں، اور انفرادی ڈیوائسز یا سسڻمز کے اندر واضح طریق کار اور نگرانی قائم کر پوری 
 کے۔ 

اور  HUD، نیز مانیڻر اور NYCHAان تقاضوں میں سے فقط ایک پر عمل درآمد کرنا ایک حوصلہ شکن چیلنج ہوگا۔ 
SDNY  میں موجود ہمارے رفقائے کار ساتھ مل کر، عالمگیر وبا کے بیچ میں ہی ہم زمانی طور پر ان میں سے ہر ایک

ایگریمنٹ اور اس لمحے کو نسل میں ایک بار ملنے والے موقع  HUDاسی وجہ سے  NYCHAکام انجام دے رہے ہیں۔ 
 کے بطور دیکھتا ہے۔

HUD  ایگریمنٹ کا تقاضا ہے کہ "مانیڻر اورNYCHA  باہم شراکتی طور پر ایک 'تنظیمی منصوبہ' تیار کریں گے، جس
کے نظم و نسق، تنظیمی اور افرادی قوت کے ڈھانچے (بشمول کام کرنے کے اصول)، اور اس ایگریمنٹ  NYCHAمیں 

ں کی جوابدہی کے حوالے سے دیرپا تعمیل کے حصول کے لیے الزم یا مناسب ہمہ گیر پالیسیوں می NYCHAکے تحت 
 تبدیلیاں متعین کریں گے۔"

نے مانیڻر ڻیم کے ساتھ سارے کام، بشمول مانیڻر کے اشتراک سے تنظیمی منصوبے پر  NYCHAمیں،  2019ستمبر 
) Office of Strategy & Innovationشروعاتی کام میں ربط ضبط بنانے کے لیے آفس آف اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن (

کی تنظیم کو کس طرح  NYCHAاس حوالے سے شراکتی بصیرت کو بیان کرتا ہے کہ قائم کیا۔ یہ ڻرانسفارمیشن پالن 
کے نظم و نسق اور تنظیمی ڈھانچے میں سلسلہ وار تبدیلیاں طے کرتا ہے اور وسیع  NYCHAتبدیل ہونا چاہیے۔ یہ 

 پیمانے کی پالیسیاں اور طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے دیگر حکمت عملیاں بیان کرتا ہے۔
 

ی تبدیلیوں اور کاروباری عمل میں ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعے اس بصیرت کا نفاذ ایک رواں اور مسلسل تنظیم
لیے ایک رواں عمل کا آغاز ہے اور ہماری یکو بدلنے ک NYCHAکوشش ہوگی۔ ہمیں تسلیم ہے کہ یہ ڻرانسفارمیشن پالن 

  پر، ہم کامیابی کے ساتھ یہ تبدیلیاں ڈیلیور کرتے ہیں۔ کامیابی کی پیمائش اس بات سے ہوگی کہ آیا اور کس مقرره وقت
 

ایگریمنٹ میں کارکردگی کے پیمانے چھ کلیدی ستون کے شعبوں پر فوکس کرتے ہیں۔ ان  HUDجیسا کہ ذکر کیا گیا، 
 کی ناکامی ہاؤسنگ پورڻفولیو میں سرمایہ کاری کی NYCHAشعبوں میں بنیادی کارکردگی کی سطحیں پورا کرنے میں 

تاریخی کمی سے نمایاں قدم کی صورت میں اخذ ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل آوری کا وه ماڈل بھی شامل ہے جو خدمات 
کے موجوده چیلنجز کا  NYCHAاس طرح فراہم کرنے میں غیر ہم آہنگ ہے جس طرح ان کی ضرورت ہے۔ لہذا، 

 خالصہ تین اہم شعبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے:
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ڈیولپمنڻس  300تعمیر کے لحاظ سے، یہ تنظیم —ہم آہنگی اور شکستہ تنظیمی ثقافتعمل آوری میں غیر  •
کا نظم کرنے یا ضخیم طویل مدتی ڻھوس پروگرام ڈیلیور کرنے کے یومیہ مطالبوں کا نظم کرنے کے لیے 

 ناقص طریقے سے آراستہ ہے۔

رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ بلین ڈالر، جو اس  40اصل ضروریات میں —طبعی لحاظ سے زوال پذیر اثاثے •
 وفاقی، سڻی یا ریاستی وسائل سے ملنے والے اصل نفوذ یعنی انجیکشنز سے کافی آگے تک جاتا ہے۔

پہلے سے ہی جزوی مالزمت اور صحت میں عدم مساوات کا —بے مثال صحت کے اور معاشی چیلنجز •
ے اضافی خطروں کا سامنا ہے، سامنا کرنے والے مکینوں کو اب عالمگیر وبا اور متواتر معاشی گراوٹ ک

 کے جوابی اقدام کے خطرات بڑھا رہا ہے۔ NYCHAجو ان دونوں کے تئیں 

 

NYCHA ایک اہدافی حکمت عملی کے ساتھ ہر بڑے چیلنج کو حل کرتا ہے:  تبدیلی کے لیے بلوپرنٹ کا 

کس طرح اپنے انتظام و انصرام اور قیادت کے ڈھانچے کو بڑھائے  NYCHAبتاتا ہے کہ  ڻرانسفارمیشن پالنیہ  •
گا، مکانوں کے آس پاس دوباره سمت بندی کے اعمال کے نظم میں سرمایہ لگائے گا، مکینوں کے لیے سروس 

ایگریمنٹ کے کارکردگی کے پیمانے حاصل کرنے  HUDڈیلیوری کو بہتر بنائے گا اور تعمیل کے اہداف اور 
 پر فوکس کرے گا۔ 

 
کے سب سے پہلے پورڻفولیو پیما زر اصل کی سرمایہ کاری کا  NYCHA استحکام سازی کی حکمت عملی •

پروگرام، نئی تعمیر اور ہوا  PACTکی بنیاد کو آگے لے جاتی ہے، جو  NYCHA 2.0منصوبہ تیار کرتی ہے۔ یہ 
سے زائد اپارڻمنڻس میں تمام مرمتی کاموں کو حل کرنے کے لیے  62,000تقلی کے ذریعے کے حقوق کی من

 بنایا گیا ایک منصوبہ تھا۔
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جابز اینڈ ریکوری کی پراپرڻیز میں ہوگی۔  NYCHAاگر کامیاب رہا تو، کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری  •
کے مواقع تخلیق کرنے اور بڑھانے  بتاتی ہے کہ ان سرمایہ کاریوں سے مکینوں کے لیے نوکری اسڻریڻجی

 کی صحت اور معیشت کی بحالی کو آگے بڑھانے میں کس طرح مدد ملے گی۔  NYCاور 
  

 HUD  ایگریمنٹ کی جوابدہی 

HUD  ایگریمنٹ اور اس کا سبب بننے والی تاریخ نے، اس ڻرانسفارمیشن پالن کی بنیاد رکھی۔ ہمیں ایک ایسا تنظیمی
ایگریمنٹ میں بیان کرده واضح جوابدہی کی تکمیل میں تعاون  HUDڈھانچہ بنانے اور الگو کرنے کی ضرورت ہے جو 

ایگریمنٹ  HUDساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ کرے گا، اور ہمیں یہ کام فوری طلب ہونے کے پورے شعور کے 
 کی جوابدہی کی بنیاد پر، پانچ کلیدی تنظیمی اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں اس پالن میں سمویا گیا ہے: 

1. NYCHA  پورے پورڻفولیو میں نئی پالیسیاں اور طریق کار الگو کر کے کاروبار کرنے کا اپنا انداز تبدیل کرے
پر سیسے سے محفوظ کام کرنے کے طرز عمل کی تعمیل کر کے، پھپھوند کے حاالت کا  NYCHA، مثالً  گا۔

درست طریقے سے معائنہ اور اس کی تالفی کر کے اور پیسٹ کنڻرول کے مؤثر طریقے الگو کر کے جو 
کے  ) سے ہم آہنگ ہوں، وفاقی اصول و ضوابطIntegrated Pest Managementانڻیگریڻڈ پیسٹ مینیجمنٹ (

 عین مطابق کام کرنا الزم ہے۔

2. NYCHA  پر مکان میں موجود حاالت کے تئیں جلدی سے جوابی اقدام کرنے کے لیے کافی حد تک تیز فہم
پر حرارت اور ایلیویڻر کی بجلی گل ہو جانے اور ترتیب والے کام پر مؤثر  NYCHAمثالً،  ہوناضروری ہے۔

طور پر جلدی سے جوابی اقدام کرنا الزم ہے تاکہ پھپھوند کی خفتہ بنیادی وجہ کو حل کیا جائے اور یونڻس میں 
 حشرات کے دوباره ظہور کو روکا جائے۔ 

3. NYCHA  ۔ مثالً، یقینی بنائے گاخود سے نگاه رکھ کر سروس کی جگہ پر کوالڻی کوNYCHA  کے تین نئے
پر مکینوں کی شکایات کا جائزه لینا اور  -کوالڻی اشیورنس، ماحولیاتی صحت و سالمتی اور تعمیل  -محکموں 

یہ یقینی بنانے کے لیے اسپیشلڻس اور معائنہ کاروں کو بحال کرنا الزم ہے کہ ڈیولپمنٹ کا عملہ درست طریقے 
 ور غلطیوں سے سبق سیکھ رہا ہے۔سے کام کر رہا ہے ا

4. NYCHA  مثالً، بڑے پیمانے کے پروجیکڻس وقت پر تیار اور ڈیلیور کرے گا۔NYCHA  پر فنکشن کے ساتھ
مخصوص منصوبۂ عمل کا مسوده تیار اور الگو کرنا اور بڑے پیمانے کے ایسے پروجیکڻس ڈیلیور کرنا الزم 

ایگریمنٹ کے تحت واضح طور پر مطلوب ہیں۔ یہ پروجیکڻس سسڻم سے متعلق عمارت کے  HUDہے جو 
نے کے لیے اہم ہیں۔ اس میں مناسب ہونے پر مسائل کی تالفی کرنے اور ڈیولپمنڻس میں قیام کے حاالت بہتر بنا

 طبعی حاالت اور سماجی خدمات بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارڻنرشپس کی تشکیل شامل ہوگی۔

5. NYCHA  نظم و نسق کے واضح ڈھانچے تشکیل دے گا تاکہ واضح طور پر بیان کرده اہداف کو سامنے رکھ کر
کو واضح طور پر بیان کرده ایسے پیمانے کے مجموعے کے  NYCHAمثالً،  افراد کی پیمائش کی جا سکے۔

مدنظر پراپرڻی مینیجرز اور ان کے مرکزی دفتر کے عملہ کو جوابده قرار دینا ہوگا جس پر مکین اعتبار کر 
) 2) حرارت اور ایلیویڻر کی بجلی گل ہو جانے کامسئلہ گھنڻوں کے اندر حل ہو جاتا ہے، (1سکیں جیسے (

) سیسہ پر 3حاظ سے پھپھوند کے حاالت کو ایک یا دو ہفتے کے اندر ڻھیک کر دیا جاتا ہے، (شکایت کے ل
 NYCHAمبنی پینٹ کی مرئی تشخیص، عبوری کنڻرولز اور اپارڻمنٹ کے معائنے ہر سال انجام دیے جاتے ہیں۔ 

ی رکاوڻوں کا ازالہ پر الزم ہے کہ انفرادی محکموں کی دوباره تشکیل کرے اور آج خدمت میں خلل ڈالنے وال
 کرنے کے لیے عمل میں سلسلہ وار اصالحات نافذ کرے۔
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 پالیسیاں اور طریق کار 

NYCHA  کی ڻیکنیکل سروسز کی ڻیمیں اکثرHUD  ایگریمنٹ کی تعمیل کرنے کے لیے کاروباری اعمال میں تبدیلیوں کا
کا ہر محکمہ یہ یقینی بنانے میں اہم کردار  NYCHAڈیزائن بنانے میں پیشقدمی کرتی ہیں۔ عین اسی وقت، حقیقی طور پر 

اور الء پالیسیوں اور  EH&Sادا کرتا ہے کہ کاروباری عمل میں ہونے والی تبدیلیاں عملی طور پر کامیاب ہیں۔ تعمیل، 
طریق کار کا مسوده تیار کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے مشوره فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ عمل سے 
قانون کی اور دیگر بہترین طرز عمل کی پابندی ہوتی ہے۔ کمیونڻی انگیجمنٹ یقینی بناتی ہے کہ مکین اس عمل میں شامل 

ں کو جانتے ہیں۔ انفارمیشن ڻیکنالوجی کاروباری عمل میں بیان کرده اقدامات کو خودکار بنانے اور ہیں اور متوقع چیزو
) اور لرننگ اینڈ Human Resourcesانہیں ڻریک کرنے کے لیے سافٹ ویئر تیار کرتی ہے اور ہیومن ریسورسز (

اری عمل کی پابندی کرنے کے لیے عملہ ) یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر نئے کاروبLearning & Developmentڈیولپمنٹ (
کو بحال کیا جاتا ہے اور انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ آخری بات، آپریشنز کو نئے کاروباری اعمال کو الگو کرنا ضروری 

ہر کاروباری عمل میں  –ڈیزائن سے لے کر نفاذ تک –کو بند جگہوں میں ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے  NYCHAہے۔ 
 امل حال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارے کو ش

 تیز فہم، اثر پذیر آپریشنز 

اگر کوئی بوائلر یا ایلیویڻر کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا کوئی مکین کیڑے مکوڑے یا پھپھوند کی کسی حالت کی رپورٹ 
ے کسی مسئلے کو حل کرنے ک NYCHAکو جلدی سے جواب دینے پر قادر ہونا ضروری ہے۔ آج،  NYCHAکرتا ہے تو، 

لیے مؤثر طور پر کام کی ترتیب بنانے یا ایک ہی دن ایک پورے بورو میں عملہ کو بحال کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ 
اس پالن میں بیان کرده نیبرہوڈ ماڈل یہ یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ مینیجر حضرات مستقل طور پر اپنی نگاه 

ورپر کسی صورتحال پر جوابی اقدام کر سکیں۔ مضافاتی سطح پر ہنرمند ان پراپرڻیز پر رکھتے ہیں تاکہ وه فوری ط
ڻریڈز کو اکڻھا کرنا یہ یقینی بناتا ہے کہ مالزمین قریب میں ہی موجود ہیں اور ایک ڻیم کی حیثیت سے جلدی اور مؤثر 

 طور پر ایک سے دوسرے ڻریڈ میں کام کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ 

 خود پر نگاه رکھنا 

یہ یقینی بنانے کی جدوجہد کرتا ہے کہ وینڈر اور مالزمین مستقل بنیاد پر اعلی معیار کی خدمات مہیا کرتے  NYCHAآج، 
ہیں۔ دفتر کے مالزم سے لے کر پراپرڻی مینیجر اور نیبرہوڈ ڈائریکڻر تک اور آخر کار بورو کے نائب صدر یا چیف 

پریشنز کے اندر جوابدہی کی متعدد پرتیں یقینی بنانے میں آپریشنز آفیسر تک ایک واضح عمودی ڈھانچہ تیار کرنے سے آ
میں مرکزی دفتر کے ہر محکمے پر ہمارے مکانوں اور مکینوں کی خدمت میں  NYCHAمدد ملتی ہے۔ اس کے عالوه، 

حاضر رہنا الزم ہے۔ ان محکموں کو چاہیے کہ کام کے معیار پر نگاه بھی رکھیں اور آپریشنز کے اغراض حاصل کرنے 
 HUDاور کوالڻی اشیورنس کو اس فنکشن کی خدمت انجام دینے کے لیے EH&Sیں اس کا تعاون بھی کریں۔ تعمیل، م

 Waste andایگریمنٹ میں خاص طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اس کے عالوه، نئے ویسٹ اینڈ پیسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ (
Pest Management Departmentور ہیلدی ہومز ڈپارڻمنٹ () نگرانی کا شعبہ قائم کرے گا اHealthy Homes 

Department نے یہ یقینی بنانے کے لیے یونڻس تشکیل دی ہیں کہ ہم پھپھوند کی شکایات پر کارگر انداز میں اور (
 مؤثر طریقے سے جوابی اقدام کرتے ہیں۔ 

 وسیع پیمانے کے پروجیکڻس ڈیلیور کرنا 

کو پریشانی پیش آنے کی کم از کم دو وجوہات ہیں۔ پہلی چیز،  NYCHAوسیع پیمانے کے پروجیکڻس ڈیلیور کرنے میں 
بعض اوقات یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ آپریشنز کے اندر وسیع پیمانے کے پروجیکٹ کی ڈیلیوری کس کے حصے میں 

 ) پورڻفولیو پیما پروجیکڻوںProject Management Officeہے۔ مرکزی دفتر میں موجود پروجیکٹ مینیجمنٹ آفس (
کی رہبری کرے گا اور بورو کے دفاتر میں موجود بورو ایڈمنسڻریشن کی ڻیمیں مقامی سطح پر ان پروجیکڻوں کو نافذ 

کا  NYCHAکرنے میں مدد کریں گی۔ دوسری چیز، ڻرانسفارمیشن پالن کے نیبرہوڈ ماڈل کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ 
ے لیے وقف رہے گا۔ اس طرح، وسیع پیمانے کے عملہ پراپرڻی یا مضافات کی سطح پر روزمره کے اعمال ک
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کو اکثر و بیشتر اوقات وینڈرز کو بحال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اعلی  NYCHAپروجیکڻس ڈیلیور کرنے کے لیے، 
کی کامیابی کے لیے  NYCHAمعیار کے وینڈرز کو جلدی سے راغب کرنے کے لیے تحصیل کے عمل کو اپ ڈیٹ کرنا 

کو ایک واحد پائپ الئن درکار ہے جس سے ترجیحات کے  NYCHAلے میں عرض ہے کہ، اہم ہے۔ تعمیر کے سلس
واضح مجموعے کی عکاسی ہو، جو ہر عمارت کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کے لیے کیپڻل پالننگ اور ریئل اسڻیٹ 

 ڈیولپمنٹ کی ہماری کوششوں کو ضم کرے۔

 ڈیڻا سے تحریک یافتہ واضح پیمانے 

HUD  تقاضا ہے کہ ایگریمنٹ کاNYCHA  واضح طور پر بیان کرده ڈیڻا سے تحریک یافتہ پیمانوں کا ایک مجموعہ
ڻیسٹ  XRFمستقل طور پر بڑی مقدار میں ڈیڻا اکڻھا کر رہی ہے، چاہے یہ  NYCHAسامنے رکھ کر خود کو ڻریک کرے۔ 

تظام و انصرام کے واضح معیارات کو ڈیڻا کے ان NYCHAکے نتائج ہوں یا حرارت گل ہو جانے کی رپورڻیں ہوں۔ اب، 
کے ساتھ اس ڈیڻا کا تجزیہ کرنے پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ تجزیہ ہو جانے پر، آپریشنز کی جانب سے اس بابت 

انتخابات کرنے کے لیے اس ڈیڻا کا استعمال ہونا ضروری ہے کہ تربیت، بحالی، عملہ کی تخصیص، اور دیگر سرمایہ 
 ح جوابی اقدام کیا جائے اور کہاں پر اس کی کوششوں پر فوکس کیا جائے۔ کاریوں کے معاملے میں کس طر

ڈیڻا کو نئے آپریڻنگ ماڈل میں اور نئے گورننس اسڻرکچر میں بھی ضم کیا جائے گا تاکہ جہاں کمی پڑ رہی ہو وہاں 
کی ہر سطح کو جوابده قرار دیا جائے۔ ان پیمانوں کی تعمیل کو یا تعمیل کے فقدان کو  NYCHAاصالحات کرنے کے لیے 

اور  CEOائره اختیار میں زیر و زبر ہوتے رہنا ضروری ہے۔ دکھانے والی رپورڻوں کو نظم و نسق کرنے والے ہر د
پورے پورڻفولیو میں کاربند ہے۔ بورو کے نائب صدر یہ جانیں گے کہ  NYCHAچیف آپریشنز آفیسر یہ جانیں گے کہ آیا 

ے ڈیڻا سے ایگریمنٹ ک HUDآیا قابل اطالق بورو پابند عمل ہے۔ ہر نیبرہوڈ ڈائریکڻر یہ جانیں گے کہ آیا وه مضافات 
تحریک یافتہ پیمانوں پر کاربند ہے۔ اگر نظم و نسق کرنے واال کوئی دائره اختیار واضح طور پر بیان کرده ڈیڻا سے 

تحریک یافتہ بنچ مارکس کو پورا نہیں کر رہا ہے تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں دوسرے محکموں میں موجود 
 یار کرنا ہوگا۔ اپنے رفقائے کار کے اشتراک سے ایک پالن ت

  



 لیےتقسیم کے لیے نہیں بلکہ گفتگو کے مقاصد کے  – 2020نومبر  16

20 
 

 کا مشن اور ویژن NYCHA[کال آؤٹ باکس] 

NYCHA  کو ایجنسی کے سامنے ابھی اور مستقبل میں درپیش ہونے والے چیلنجوں اور مواقع کو پورا کرنے کی پوزیشن
میں النے کے لیے ایک اہم قدم یہ ہے کہ ہمارے سارے کام کو مشن اور ویژن کے بیان میں سمویا جائے جس سے 

کے حصے کے طور پر، ہم نے انتظامی ڻیم  ہمارے اہداف اور عزائم کی عکاسی ہو۔ ڻرانسفارمیشن پالن کے اس عمل
اور دیگر مالزمین کو اس بابت سلسلہ وار مباحثوں میں شامل کیا کہ تنظیمی مشن اور مستقبل کی حالت کے ہمارے 

 NYCHAمجموعی ویژن کی فریمنگ کس طرح کی جائے۔ نتیجتاً حاصل ہونے والے مشن اور ویژن کے نئے بیانات سے 
کے شرکاء کے تئیں ہماری عہد بستگی اور اس الزمی تعاون کی تصدیق ہوتی ہے جو تعاون  8کے مکینوں اور سیکشن 

NYCHA نیو یارک سڻی کی آرائش کرنے والے مضافات میں کرتی رہے گی۔ 

 مشن کا بیان

NYCHA  کا مشن نیو یارک کے باشندوں کے لیے معیاری رہائش فراہم کرنا ہے جو دیرپا، جامع اور محفوظ ہو، جبکہ
 اشی حرکت پذیری کے مواقع کی آبیاری کرنا بھی ہے۔مع

 ویژن کا بیان

 – پر سطح ہر کی تنظیم NYCHA لیے کے کرنے تبدیل انہیں ہیں جاتی کی فراہم سے طریقے جس خدمات کو مکینوں
 صحت، تعلیم، NYCHA گا۔ کرے بندی سمت کی خود – تک عملہ کے دفتر مرکزی کر لے سے عملہ مبنی پر پراپرڻی

 انسانی لیے کے کرنے شامل کو کاریوں سرمایہ سماجی تر عمیق میں ورکس نیٹ کمیونڻی اور مواقع، کے رینوک
  گی۔ کرے توسیع بھی کی ایجنڈے اپنے کے سرمایے

 گورننس اسڻرکچر 

HUD  ایگریمنٹ کا سبب بننے والے مخفی حاالت، تبدیلی کے لیے بلوپرنٹ کے جو کام آگے پڑے ہوئے ہیں ان کی
گنجائش اور پیچیدگی کے ساتھ مل کر، ایجنسی کے انتظام و انصرام کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور ایک مزید مؤثر، 

و کمتر گردانتے ہیں۔ اس ضمن میں، ڻرانسفارمیشن پالن جوابده اور تیز فہم انتظامی قیادتی ڻیم تیار کرنے کی ضرورت ک
NYCHA بورڈ اور اعلی سطحی قیادتی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی تجویز کرتا ہے۔ 

NYCHA ) ہیں جو سبھی میئر کے ذریعے بحال کیے  —) مکین ممبران 3بشمول تین ( —) ممبران 7کے بورڈ میں سات
 Publicکے پبلک ہاؤسنگ الء ( NYSطور نامزد کرتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ جاتے ہیں۔ میئر ایک ممبر کو سربراه کے ب

Housing Law, PHL میں نیز  402) سیکشنNYCHA  کے ضمنی قوانین میں بیان کیا گیا ہے۔ 

NYCHA  کے ضمنی قوانین کے تحت، سربراهNYCHA  کے چیف ایگزیکیڻو آفیسر کے بطور بھی خدمت انجام دیتے ہیں
روبار اور امور کی نگرانی کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر سربراه کام کرنے سے قاصر ہوں تو اور وه ایجنسی کے کا

سربراه کے فرائض نائب سربراه انجام دیتے ہیں۔ بورڈ ممبران کے فرائض میں باقاعده طور پر شیڈول شده میڻنگوں میں 
 امل ہے۔ معاہدوں، قرار دادوں، پالیسیوں، تحریکات، اصول اور ضوابط پر ووڻنگ ش

PHL  سربراه کی صراحت کل وقتی بامعاوضہ عہدے کے بطور کرتا ہے، جو ملکی پیمانے پر ہاؤسنگ اتھارڻیز میں
منفرد ہے، جہاں بورڈ کا کردار خاص طور پر پالیسی اور تنظیمی بھول چوک پر خصوصی طور پر مرتکز ہے۔ 

NYCHA رسری نظر ڈالی ہے، ویسے ان دونوں کو رپورٹ پر تاریخی لحاظ سے سربراه اور جنرل مینیجر دونوں نے س
کرنے کے فنکشنز کی تقسیم وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے۔ دو شاخوں میں منقسم یہ طریقہ پالیسی کی تیاری اور نفاذ 
کے بیچ امتیاز کو دھندال کر دیتا ہے اور بورڈ اور عملہ کے کردار کے بیچ واضح امتیاز اور تبدیلی کے لیے بلوپرنٹ 

ں بالتفصیل بیان کرده متعدد تبدیلیاں پوری طرح سے نافذ کرنے کے لیے مضبوط، جوابده قیادت کی ضرورت کے ساتھ می
 غیر ہم آہنگ ہیں۔
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مقننہ سے متعلق تبدیلیاں تجویز کرے گا  NYCHAمیں  PHLڻرانسفارمیشن پالن میں بیان کرده دیگر تبدیلیوں کے متوازی، 
و انصرام اور قیادتی ڈھانچہ تخلیق کرنے کے مدنظر ضمنی قوانین میں ترمیم کرنے کے اور درج ذیل افزوں شده انتظام 

 دیکھیں): Aکے حالیہ تنظیمی چارٹ کے لیے ضمیمہ  NYCHAلیے بورڈ کے پاس ایک قرار داد جمع کرائے گا۔ (

 

A.  سربراه اور بورڈ آف ڈائریکڻرز 

NYCHA  کے انتظام و انصرام کے ڈھانچے میں تجویز کرده سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ بورڈ کے سربراه اور چیف
 CEO) کے کرداروں کو دو عہدوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیز Chief Executive Officer, CEOایگزیکیڻو آفیسر (

اندر یہ علیحدگی عام بات ہے اور یہ جوابدہی کو  براه راست فل بورڈکو رپورٹ کریں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، صنعت کے
میں تبدیلی کے  PHLمستحکم بنانے کا کام کرے گی اور کردار اور ذمہ داریوں کو بہتر ڈھنگ سے ممتاز کرے گی۔ 

کے تمام ڈائریکڻرز کی طرح، میئر کے بحال کرده جز وقتی بال معاوضہ عہده بن جائیں گے۔  NYCHAذریعے، سربراه، 
ور فل بورڈ کا کام پالیسی طے کرنا اور تنظیم کے اوپر نگرانی فراہم کرنا ہوگا۔ اس فنکشن کی سہولت مہیا سربراه ا

تین نئی کمیڻیاں قائم کرنے اور بورڈ آف ڈائریکڻرز کے اندر موجوده کمیڻی کو بہتر بنانے کی  NYCHAکرنے کے لیے، 
میں منسلک ہیں اور مختصراً نیچے بھی بیان کیے  Iتجویز پیش کرتی ہے۔ کمیڻیوں کے لیے مجوزه چارڻرز ضمیمہ 

 گئے ہیں۔

واحد موجوده کمیڻی ہے۔ اسے ڻھوس مالیاتی طرز عمل اور  )Audit & Finance Committeeآڈٹ اینڈ فائنانس کمیڻی (
، آڈٹ کی مالیاتی رپورڻنگ کی سالمیت یقینی بنانے، مالیاتی کارکردگی کو ڻریک کرنے NYCHAپالیسیاں یقینی بنانے، 

کے محکمہ مالیات کے شانہ بشانہ کام  NYCHAکرنے والے داخلی اور خارجی اداروں کے ساتھ میل جول بنانے، اور 
 کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔

کے رواں  NYCHAپر  )Operations Compliance & Capital Committeeآپریشنز کمپالئنس اینڈ کیپڻل کمیڻی (
کے اعمال آئینی اور انضباطی تقاضوں کے مطابق  NYCHAزه لینے، یہ جائزه لینے کی کہ آپریشنز اور ڻھوس کام کا جائ
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ہیں، اور عام طور پر آپریشنز اور اصل پروجیکڻوں کی کارکردگی کو ڻریک کرنے، اور طویل مدتی پورڻفولیو پالننگ 
 پر تجاویز فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔

کے مکین اور  NYCHAکو  )Resident & Community Affairs Committeeریزیڈنٹ اینڈ کمیونڻی افیئرز کمیڻی (
کمیونڻی کے امور کا جائزه لینے کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ کمیڻی مکینوں کے ساتھ ہماری شراکت بہتر بنانے کے آئیڈیاز 

ے میں مدد کی آبیاری کرنے میں مدد کرے گی نیز پورے پورڻفولیو میں سالمتی اور سیکورڻی کے مسائل کو حل کرن
 کرے گی۔

پر کارپوریٹ گورننس میں موجوده بہترین طرز عمل کے حوالے سے  )Governance Committeeگورننس کمیڻی (
پر اطالق پذیری سے ہے، اور موجوده بہترین  NYCHAبورڈ کو مطلع کرنے کی، کیونکہ اس کا تعلق پبلک سیکڻر اور 

رقی سے متعلق بورڈ کو تجاویز فراہم کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔ طرز عمل سے ہم آہنگ، بورڈ ممبر کی تربیت اور ت
اور صنعت کے بہتر طرز عمل کے ساتھ موافقت  HUDہمارا ہدف بورڈ ممبر کی ساالنہ تربیت کا انعقاد کرنا ہے جو 

 بناتی ہے۔

NYCHA  کی پہلی سہ ماہی میں یہ کمیڻیاں آفیشیل بنانے کی امید ہے۔ 2021کو 

B. سر (چیف ایگزیکیوڻو آفیChief Executive Officer, CEO( 

کی اعلی قیادتی ڻیم  NYCHAکا کردار یہ ہوگا کہ بورڈ کی پالیسی ڈائریکشن کو نافذ کرے،  CEOنئے ڈھانچے کے تحت، 
ایک فل "سی سوئٹ  CEOبحال اور اس کا نظم کرے، اور تنظیم کو مؤثر قیادت فراہم کرے۔ اس طریقے کی تائید میں، 

(“C-suite”)"  کی انتظامی قیادت کے ڈھانچے نیز چار ڈائریکٹ رپورٹ والے چیف ایگزیکیڻوز کی رہبری کریں گے
کے ضمنی قوانین میں ترمیم کر کے اس ڈھانچے کی  NYCHAگاه رکھیں گے۔ جو مندرجہ ذیل اہم تنظیمی کاموں پر ن

عکاسی کی جائے گی، نیز وقت گزرنے پر حسب ضرورت اسے اختیار کرنے کے لیے لچک پذیری بھی فراہم کی جائے 
ر تر ہو کو بحال کریں گے، ویسے اگلے نو سالوں میں یا ایگریمنٹ کی مدت میں، اگر مؤخر الذکر مختص CEOگی۔ میئر 

 کے بیچ مشترکہ معاہدے کی متقاضی ہے۔ SDNYاور  HUDتو، کوئی بھی نئی بحالی میئر، 

C. ) چیف آپریڻنگ آفیسرChief Operating Officer, COO ( 

CEO  ،کو رپورٹ کرتے ہوئےCOO  موجوده جنرل مینیجر کے ڈھانچے کا ایک ڻھوس حصہ سنبھالیں گے۔COO  کی
ذیل میں بیان کرده آپریشنز کے نئے نیبرہوڈ ماڈل کے نفاذ میں شامل تمام تنظیمی یونڻس پر ابتدائی ذمہ داری یہ ہوگی کہ 

نگاه رکھے، جس میں پراپرڻی مینیجمنٹ اور مینڻیننس، کمیونڻی انگیجمنٹ اور پارڻنرشپس، پبلک سیفڻی اور بورو 
کو رپورٹ کرتی رہے گی  COOنس ایگریمنٹ کے تقاضے کے مطابق، کوالڻی اشیور HUDایڈمنسڻریشن ڻیمز شامل ہیں۔ 

کا لیزڈ ہاؤسنگ پروگرام بھی  NYCHAکے پورڻفولیو میں  COOکیونکہ یہ فی الحال جنرل مینیجر کو رپورٹ کرتی ہے۔ 
 شامل ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام ہاؤسنگ یونڻس اور واؤچرز ایک ہی انتظامی نظم و نسق کے ماتحت ہیں۔ 

D. ل مینیجمنٹ آفیسر (چیف اسیٹ اینڈ کیپڻChief Asset & Capital Management Officer, CACMO( 

میں نیا عہده ہے جو موجوده ریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارڻمنٹ اور کیپڻل پروجیکڻس ڈپارڻمنٹ کو مالئے گا۔ یہ  NYCHAیہ 
نیا شعبہ تعمیر سے متعلق ایجنسی کی دو ڻیموں کے موجوده کام کو بہتر ڈھنگ سے ضم کرے گا اور ایک قطار میں 

رے گی اور اسڻریڻجک، ڈیڻا سے تحریک یافتہ الئے گا۔ یہ نئی ڻیم ترجیحات کے ایک عمومی مجموعے سے کام ک
کے  NYCHAپورڻفولیو پالننگ اور الگت کے لحاظ سے مؤثر پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور نظم و نسق کی معرفت 

کے نئے نیبرہوڈ ماڈل کے ساتھ  NYCHAاپارڻمنڻس میں جامع مرمتی کام انجام دے گی۔ یہ ڻیم پراپرڻی مینیجمنٹ کے لیے 
فقت اختیار کرنے، ہمارے فوری اور آس پاس کی کمیونڻیز کو مستحکم بنانے، اور بہتر صحت، بہتر ڈھنگ سے موا

کے مکینوں کے سامنے پیش کرنے کے مواقع شناخت کرنے  NYCHAتعلیمی، تفریحی اور سماجی خدمات کی آسائشات 
ور تعمیری طریقوں میں اختراع کے لیے مضافات کی جامع منصوبہ بندی کا کام بھی انجام دے گی۔ یہ ڻیم عمارتی مواد ا
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کو گلے لگا کر، مکینوں کی زندگی کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ڻیکنالوجی کو ضم کر کے اور عمارت کی 
 کے ہاؤسنگ پورڻفولیو کی پوزیشن طے کرے گی۔  NYCHAکارکردگی اور نظم و نسق کو بہتر بنا کر مستقبل کے لیے 

) کے شانہ بشانہ کام کرے گا، جس کی تفصیل Housing Preservation Trustٹ (یہ نیا شعبہ ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرس
میں دی گئی ہے۔ ڻرسٹ میں معمولی عملہ ہوگا، جوجامع تعمیری کام کا منصوبہ بنانے اور اس پر نگاه  10نیچے باب 

اور  PACTکی اصل سبسڈی کم ہو جائے گی کیونکہ  NYCHAرکھنے کے لیے اس نئے شعبے پر انحصار کرے گا۔ 
میں تبدیل ہو جائیں گی۔ موجوده کیپڻل  8استحکام سازی کی حکمت عملی کے تحت زیاده سے زیاده ڈیولپمنڻس سیکشن 

پروجیکڻس ڈویژن کا کام آگے پیچھے تبدیل ہوگا، جس کا فوکس قدرے چھوڻے پیمانے کے کیپڻل ریپلیسمنڻس پر ہوگا اور 
یقینی بنانے کے لیے پورڻفولیو کی منصوبہ بندی کے نئے عمل کے جو ہر عمارت کے لیے ایک منصوبے کی موجودگی 

اندر کام کرے گا۔ یہ نیا شعبہ ہماری سرمایہ کاریوں کا تحفظ کرنے اور پروجیکٹ کی ملکیت میں ہموار منتقلیاں یقینی 
 بنانے کے لیے پراپرڻی مینیجمنٹ کے شانہ بشانہ بھی کام کرے گا۔

کے ڻرانزیکشنز پر نگاه رکھے گا جبکہ ڻرسٹ کے نام پراپرڻی کے تصفیے  PACT/RADریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ بدستور 
پروجیکٹ پر مبنی اعانت میں  8کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد بھی کرے گا۔ پبلک ہاؤسنگ سے سیکشن 

منٹ کے فنکشنز کی اہمیت بڑھ جائے گی جس میں کے منتقل ہونے پر، اسیٹ مینیج NYCHAپورڻفولیو پیما تبدیلی میں 
 Housingہاؤسنگ اسسڻنس پیمنڻس ( 8اسڻیٹ ڻرانزیکشنز کے طویل مدتی پوسٹ کلوزنگ کے تقاضے اور سیکشن  ریئل

Assistance Payments, HAP( کے ڻھیکوں کے التزامات کو الگو کرنا شامل ہے۔ 

E. ) چیف فائنانشیل آفیسرChief Financial Officer, CFO( 

CFO  تمام بجٹ، اکاؤنڻنگ اور مالیاتی منصوبہ بندی اورNYCHA  کے لیے خطرے کے نظم و نسق کے فنکشنز کے لیے
کو رپورٹ کرتے ہیں۔ رو بہ عمل سرمایے کا مؤثر طور پر نظم کرنے کے لیے مناسب مالیاتی  CEOذمہ دار ہیں، جو 

پالیسیاں اور طریق کار فروغ دینا اور انہیں برقرار رکھنا اور بورڈ کے فیصلوں کے مالی مضمرات پر ڻھوس مشوره 
ی منتقلی پر بھی نگاه رکھیں گے، ک NYCHAپراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی میں  CFOفراہم کرنا اس رول میں شامل ہے۔ 

 جو پراپرڻی مینیجرز کو ان کی ڈیولپمنٹ کے وسائل پر زیاده کنڻرول فراہم کرتی ہے۔ 

F. ) چیف ایڈمنسڻریڻو آفیسرChief Administrative Officer, CAO( 

CEO  ،کو رپورٹ کرتے ہوئےCAO ن مینیجمنٹ ہیومن ریسورسز، انفارمیشن ڻیکنالوجی، جنرل سروسز، اور سپالئی چی
بورو ایڈمنسڻریشن ڻیمز کو نافذ کرنے اور ان کا تعاون کرنے میں  CAOسمیت انتظامی فنکشنز پر نگاه رکھتے ہیں۔ 

 کے نئے نیبرہوڈ ماڈل کا ایک بنیادی جز ہے۔ NYCHAکلیدی کردار ادا کریں گے جو 

G. CEO  کو رپورٹ کرنے والے دیگر فنکشنل ایریاز 

کمیونیکشنز، انڻرگورنمنٹ افیئرز، اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن، الء ڈپارڻمنٹ  CEOے کے عالوه، ) چیفس پر نگاه رکھن4چار (
ایگریمنٹ کے تحت حسب ضرورت، تعمیل اور ماحولیاتی صحت و سالمتی کے فنکشنز کا براه راست نظم  HUDاور، 

 کریں گے۔

 NYCHA  کا نیا آپریڻنگ ماڈل 

منانے والی ملک کی پہلی ہاؤسنگ اتھارڻی بن جائے گی۔ شہری تجدید  اپنی صد سالہ سالگره NYCHAسالوں میں،  15
نے نیو یارک شہر کی طبعی اور سماجی ترقی پر  NYCHAکے پروگرام میں عظیم کساد بازاری سے لے کر آج تک، 

 —مکان مالک، پراپرڻی مینیجر اور سماجی خدمات کی تنظیم کے بطور  —ایک معنی خیز اثر ڈاال ہے۔ ہر دور نے 
NYCHA  سے کچھ الگ چیز کا مطالبہ کیا اور اس کی توقع کی۔ آج، ایجنسی جو فنکشنز اور سرگرمیاں انجام دیتی ہے ان

کے تصور سے بہت آگے ہے۔  Langdon Postیا سربراه  Fiorello La Guardiaمیں میئر  1934کا مکمل مجموعہ 
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میں نیو  2020تنظیم بنانے کے لیے، ہمیں سب سے پہلے آگے کے چیلنجز پورا کرنے کے لیے ایک مؤثر اور جدید 
 یارک سڻی ہاؤسنگ اتھارڻی کی جوابدہی، توقعات اور ذمہ داریوں کو شناخت کرنا ضروری ہے۔

NYCHA  کا پیمانہ منفرد چیلنجز پیش کرتا ہے۔ اگر بروکلین کی ڈیولپمنڻس تن تنہا پبلک ہاؤسنگ اتھارڻی ہوتیں تو یہ
NYCHA بعد اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اتھارڻی ہوتی۔ ملک کی سب سے بڑی پبلک ہاؤسنگ  کی باقیات کے
 —نیز ملک کی سب سے بڑے متعدد فیملی والے مکان مالک اور واحد شہر والے پراپرڻی مینیجر کا بھی —اتھارڻی 

نگ کی وجہ سے اور نظم کرنا ایک مشکل کام ہے، جو دہائیوں سے مؤخر شده ڻھوس سرمایہ کاری اور دیرینہ کم فنڈ
کو ایک تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے جو ان چیلنجوں کو تسلیم بھی  NYCHAبھی چیلنج سے بھرپور ہو گیا ہے۔ 

 کرے اور ان کے نظم و نسق کی بہترین سہولت بھی مہیا کرے۔

 

NYCHA رنا ہے۔ ذیل میں تلخیص کی تبدیلی میں آپریشنل ڈھانچہ اور کاروبار کرنے کا ہمارا انداز دونوں ہی کو تبدیل ک
کرده نیبرہوڈ ماڈل پراپرڻی اور مضافات کی سطحوں پر تنظیمی ڈھانچے کو متشکل کرنے کے ضمن میں ایک اہم قدم کو 

بتاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے، سروس ڈیلیوری کے مدنظر نئے ڈیزائن اور خدمت کی ثقافت کے فروغ سے اس کو 
 باقی رکھ سکے۔جوڑنا ضروری ہے جو ان تبدیلیوں کو 

 نیبرہوڈ ماڈل: کلیدی اصول 

NYCHA  کا پیمانہ تنظیم کے لیے ایک حوصلہ شکن چیلنج کا خطره پیش کرتا ہے اور انفرادی مالزمین کو لگ بھگ
ناممکن حاالت میں پہنچا سکتا ہے۔ موجوده تنظیمی ڈھانچہ پائیدار اعمال تیار کرنے یا پیچیده مسائل کے تئیں سسڻم کی 

مثالً، ایک  15وغ دینے کے بجائے صف اول کے عملہ پر غیر ضروری بوجھ ڈال کر تناؤ کو بدتر بنا سکتا ہے۔تدابیر فر
جو دن کے اوقات میں  —میل دور ہیں  22ریجنل اسیٹ مینیجر فی الحال دو سائڻس کور کرتا ہے جو ایک دوسرے سے 

نگاه" رکھنے پر اصرار کر سکتے ہیں جبکہ ایسا  کار سے کم از کم ایک گھنڻے کی ڈرائیو ہے۔ ہم کس طرح "پراپرڻی پر

                                                       
15 Current State Observations and , Feb. 19, 2020; KPMG, Property Management WorkshopTransformation Plan, 

Maturity Assessment, pp. 10, 408, 421, 457. 
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ایگریمنٹ کے نتیجے میں حاصل شده منصوبۂ عمل نے صف اول پر  HUDکرنے کو حقیقت میں ناممکن بنا رہے ہیں؟ 
تباه ہو رہے تعمیل کے مطالبوں کی ایک نئی لہر بھی پیش کی، نیز وسائل میں متعلقہ اضافے کے بغیر عملہ سے مزید 

کے عملہ کو با اختیار بنانے کا مطلب ہے غیر ضروری بار کو کم کرنا اور ایک ایسی  NYCHAکہا گیا۔  کام کرنے کو
تنظیم تیار کرنا جو ان کی کامیابی کو اہل بنائے اور ان کا تعاون کرے، نہ کہ عجوبے انجام دینے میں ان کی ناکامی پر 

 انہیں سزا دی جائے۔

NYCHA 16اور کچھ صورتوں میں پوری طرح بدل دی گئی تھیں۔ —ں بنائی گئی تھیں کی ڈیولپمنڻس موجوده مضافات می 
NYCHA  کی ڈیولپمنڻس کے سیاق و سباق کو ان کے آس پاس کی کمیونڻیز کی نسبت سے سمجھنا سروس کی ڈیلیوری کو

رف نگاه ڈال بہتر بنانے اور کمیونڻی کے روابط کو مستحکم بنانے کے لیے الزمی ہے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ باطن کی ط
کر بنائی گئی تھیں، ان خود مکتفی کمیونڻیز کی طرح جنہوں نے مکینوں کو ان کے گردوپیش اور سڻی سے الگ تھلگ 
کر دیا۔ ہماری ڈیولپمنڻس کا تعاون کرنے واال پراپرڻی پر مرتکز نظم و نسق کا نیا ماڈل انفرادی کمیونڻی کی ضروریات 

کی ڈیولپمنڻس اور ان کے گردوپیش کے مضافات کے بیچ روابط کو مستحکم  NYCHAپر نئی بصیرتیں کھولے گا اور 
 بنائے گا۔

یا ڻرسٹ  PACTیہ ماڈل آخر کار ایجنسی کے ہر حصے کو سہارا دے گا اور اس پر اثر ڈالے گا۔ چونکہ ڈیولپمنڻس کو 
میں تبدیل کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لہذا ہم مضافات کے اثر پر غور کریں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہم 

 ایک مزید کارگر اور قابل نظم لیگیسی پورڻفولیو بنا رہے ہیں۔

مینہڻن،  —کرے گی  چار جغرافیائی (بورو) تنظیموں کے تحت پراپرڻی مینیجمنٹ کانظم NYCHAآگے بڑھتے ہوئے، 
کریں گے اور اس کے متعلقہ جغرافیائی  VPبرونکس، بروکلین اور کوئنز/اسڻیڻن آئلینڈ۔ ہر ڻیم کی رہنمائی بورو کے 

کی تمام ڈیولپمنڻس پر نگاه رکھیں گے اور ان کا تعاون کریں گے، جس میں مکسڈ فائنانس  NYCHAعالقوں میں واقع 
)Mixed Finance اور (NGO1 لپمنڻس شامل ہیں، فی الحال ان کا نظم باقی پورڻفولیوز سے الگ فنکشنل بورو کی ڈیو

 کے بطور کیا جاتا ہے۔

مضافاتی گروپنگز کے لحاظ سے  — چاروں بورو تنظیموں میں سےہر ایک کا نظم مضافاتی گروپنگز میں کیا جائے گا
پراپرڻی مینیجمنٹ کے طرز عمل سے ہم آہنگ  ہاؤسنگ پورڻفولیوز کا نظم کرنا عام طور پر قابل قبول بڑے پیمانے کے

کے موجوده بکھرے ہوئے اور الجھن آمیز عالقائی ڈھانچے کا بدل ہوگا۔ مثالً، موجوده نظام کے  NYCHAہے اور یہ 
 Rutgers) لوور ایسٹ سائیڈ میں رڻجرز ہاؤسز (Regional Asset Manager, RAMتحت، ایک ریجنل اسیٹ مینیجر (

Houses آئلینڈ میں اسڻیپلیڻن ہاؤسز ()، اسڻیڻنStapleton Houses) اور کنارسی میں بے ویو ہاؤسز ،(Bay View 
Houses) پر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا ساؤتھ برونکس میں جیکسن ہاؤسز (Jackson Houses نیز ویسٹ چیسڻر کاؤنڻی (

) پر نظر رکھتا ہے۔ اضافی، Boston Secor) اور بوسڻن سیکر (Edenwald Housesالئن کے قریب ایڈن والڈ ہاؤسز (
 الزمی جغرافیائی چیلنجیز کے بغیر یہ رول کافی مشکل ہیں۔

                                                       
16  390.-. 1986;12(4):353Journal of Urban HistoryMarcuse, Peter, The Beginnings of Public Housing in New York.  
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جغرافیائی بوروز میں منتقلی سے مضافات کی سطح پر پراپرڻی مینیجمنٹ کی خدمت کی فراہمی میں تعاون اور سہولت 
یونڻس پر  8,000-4,000مضافاتی پورڻفولیو بنائیں گے، ان میں سے ہر ایک  30ملے گی۔ ہم 

مزید مشتمل ہوگا اور نیبرہوڈ ڈائریکڻر اس کی رہبری کریں گے، جنہیں فیصلہ سازی کا 
اختیار اور مؤثر طریقے سے سروسز فراہم کرنے کے لیے درکار وسائل کا کنڻرول اور 

انفرادی پراپرڻی کی سطح پر تعمیل یقینی بنانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ نو تشکیل 
کے موجوده پورڻفولیوز سے کافی زیاده تنگ اور مزید قرین قیاس ہیں۔  RAMشده پورڻفولیوز 

 Rockawayویلے کے نیبرہوڈ ڈائریکڻر بروکلین میں راک وے ایونیو (مثالً، براؤنز
Avenue) اور وین سنڈیرین ایونیو (Van Sinderen Avenue کے بیچ آنے والی نو (

کے نیبرہوڈ  LES (Alphabet City-LES)-ڈیولپمنڻس پر نگاه رکھیں گے۔ الفابیٹ سڻی
کی الئن میں پانچ  Cاور ایونیو  Bیو سے متصل تین بڑی ڈیولپمنڻس، نیز ایون FDRڈائریکڻر 

 چھوڻی سائڻس پر نگاه رکھیں گے۔

کے ہاؤسنگ پورڻفولیو کا نظم کرنے سے نیبرہوڈ ڈائریکڻرز  NYCHAسڻی کے مضافات میں 
کو اپنے متعلقہ مضافات اور ہاؤسنگ ڈیولپمنڻس کی منفرد ضروریات اور چیلنجوں کو جاننے 

پر نظر رکھنے" کے لیے مزید سپروائزرز درکار  کو "عمارتوں NYCHAمیں مدد ملے گی۔ 
ہوں گے، اور ان کے پورڻفولیو سائڻس سے متعلقہ قربت سے ہر ڈائریکڻر کو ہر ہاؤسنگ 

کے  RAMڈیولپمنٹ پر نمایاں حد تک اس سے زیاده وقت گزارنے کی سہولت ملے گی جتنا 
 موجوده ڈھانچے کے ساتھ ممکن ہے۔

ن پالن میں اہم کردار ادا کریں گے اور وه نظم و نسق اور سروس ڈیلیوری کے حوالے نیبرہوڈ ڈائریکڻرز ڻرانسفارمیش
کے نئے طریقے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان پر الزم ہے کہ اپنے مضافاتی ہاؤسنگ پورڻفولیو کے  NYCHAسے 

ے روزمره کی لے میں نگہبان بنیں، اپنے مکینوں کی خواہشات، ضروریات اور چیلنجوں کو پوری طرح سمجھنے کے لی
خود کو غرق کر دیں۔ ان پر الزم ہے کہ اپنی سائٹ کے اندرون اور بیرون کو جانیں، اپنی ڈیولپمنڻس کے مدنظر 

ترجیحات کے حوالے سے خود اپنا مطمح نظر تیار کریں اور حسب مناسبت بورو اور مرکزی دفتر سے ان ترجیحات پر 
 مواصلت کریں۔
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، سپالئی مینجمنٹ HRہر نیبرہوڈ کو  — دفتر سے ہونے والے میل جول میں بنیادی گره بن جائے گایہ نیبرہوڈ مرکزی 
اور فاننانس سمیت ازیں قبل مرکزیت یافتہ عملہ کی ڻیم کا تعاون حاصل ہوگا، نیز اس کا آخری ہدف پراپرڻی کی سطح 

 ا۔ کے آپریشنز کی تائید میں تیز رفتار، اثر پذیر خدمات فراہم کرنا ہوگ

یعنی وه ڈیولپمنڻس جہاں  —اس ماڈل کے حصے کے طور پر، ہم ہر "مستحکم" ڈیولپمنٹ کی قدر پیمائی بھی کریں گے 
آن سائٹ پراپرڻی مینیجمنٹ آفس نہیں ہے اور جن کا نظم دوسری سائٹ کے عملہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ زیاده تر 

یولپمنڻس ہیں، حاالنکہ چند بڑی سائڻس بھی شامل ہیں۔ اسپلٹ مستحکم پراپرڻیز چھوڻی، اکثر بکھری ہوئی سائٹ والی ڈ
کوریج کے ساتھ، یہ ڈیولپمنڻس اپنی مخصوص ضروریات اور چیلنجوں کی طرف ہمیشہ زیاده توجہ نہیں کھینچ پاتی ہیں۔ 

سز کے مدنظر نیبرہوڈ ماڈل رو بہ عمل ہو جانے پر، جہاں اجازت ہو وہاں امکانی تشکیل نو یا نئے پراپرڻی مینیجمنٹ آف
نیز کام کے بار کو جسے پورا یا جزوی  —تمام مستحکم ڈیولپمنڻس کی قدر پیمائی کی جائے گی۔ ہم ان بڑی سائڻس کو 

 ترجیح دیں گے جو اپنے موجوده مینیجمنٹ آفسز سے آدھے میل یا اس سے زیاده دوری پر واقع ہیں۔ —عملہ اڻھا سکے 

 بورو ایڈمنسڻریشن ڻیمز 

ہیومن ریسورسز، انفارمیشن  —ائی بورو تنظیموں کا تعاون مرکزی دفتر کے الزمی امدادی فنکشنز ہر چاروں جغرافی
کی نمائندگی کرنے والے عملہ کی ایک ڻیم کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ ایک نیا  —ڻیکنالوجی،تحصیل اورمالیات، وغیره 

کو پاڻنے، الزمی خدمت کی ڈیلیوری سے  ڈھانچہ ہے جو پراپرڻی کے عملہ اور مرکزی دفتر کے عملہ کے بیچ خلیج
متعلق امدادی اعمال کو پراپرڻی کی سطح کے قریب تر النے اور سائٹ کے عملہ کے ذریعہ اکثر اڻھائی گئی ان شکایات 

 کا جواب دینے کے لیے بنایا گیا ہے جس پر وه "ڈاؤن ڻاؤن" کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں۔

، جو براه راست بورو کے نائب صدر کو رپورٹ کرتے ہیں، مرکزی دفتر کے امدادی بورو ایڈمنسڻریشن کے ڈائریکڻر پر
فنکشنز کو ایسے طریقے سے منظم کرنے کی ذمہ دار ہوگی جس سے مضافات اور پراپرڻی کی سطحوں پر سروس 

ه اپنے متعلقہ ڈیلیوری میں بہتری آتی ہو۔ یوں تو متعدد محکموں کے عملہ کو ہر بورو آفس میں رکھا جائے گا، مگر و
سنڻرل آفس ڈائریکڻرز کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ پراسیس کو سارے بورو 

جنرلسٹ تفویض کیاجائے گا جو خالی  HRمیں ہم آہنگ طور پر الگو کیا جاتا ہے۔ مثالً، بروکلین بورو آفس کو ایک 
اہلکار کے اعمال کے سلسلے میں معلومات اور اعمال میں سہولت بہم پہنچائیں اسامیوں، بھرتیوں، آن بورڈنگ اور دیگر 

سول سروس کے شہر پیما اور ایجنسی پیما استعمال کی فہرستوں کو دیکھتے ہوئے اس جنرلسٹ کے لیے دوسرے  گے۔
 کے ساتھ میل جول بنانا اہم گا۔  HRبوروز نیز سنڻرل آفس کے 

نکشن الئن کی معرفت مرکزی دفتر میں موجود اپنے ڈائریکڻر کو رپورٹ کریں گے۔ یہ بورو پر مبنی کوآرڈینیڻرز اپنے ف
چیز بہتر ترقی اور کیریئر کی راہوں، مزید معیاری قدر پیمائی کو اہل بنائے گی اور فنکشنز کو عمل آوری سے متعلق 

کر کے یقینی بنائیں گے کہ ہر  نتائج پر فوکس کرنے کی ترغیب دے گی۔ ہم کارکردگی کے نظم و نسق کے ڻولز استعمال
 نیبرہوڈ ڻیم طے شده معیارات کے لحاظ سے کارکردگی دکھا رہی ہے۔ 

 کرایہ وصولی 

NYCHA  ،کو، بہت سارے مکان مالکوں کی طرحCOVID-19  کی عالمگیر وبا کے سبب کرایے سے ہونے والی آمدنی
کے بیچ کرایہ دار سے وصول شده کل کرایہ جنوری  2020میں زبردست خسارے کا سامنا ہوا ہے۔ جنوری اور ستمبر 

کو عالمگیر وبا کے نتیجے میں کرایے  NYCHAملین تھا۔  751$ملین کے مقابلے، صرف  804$تک  2019سے ستمبر 
جاری کر  202.8کو ایگزیکیڻو آرڈر  2020مارچ  20گورنر نے گراوٹ کا سامنا ہوا ہے۔  %4ولی میں کی مجموعی وص

دنوں تک رہائشی یا کمرشیل کرایہ داروں کی کسی بے دخلی کا نفاذ نہیں ہوگا۔ نیو یارک کی  90کے یہ اعالن کیا کہ 
اگست  24ایکٹ پاس کیا جس نے  CARESیں اکتوبر تک بڑھا دیا۔ کانگریس نے مارچ م 1عدالتوں نے اس پابندی کو 

تک کرایے کی عدم ادائیگی کے مدنظر بے دخلی کو ممنوع قرار دیا۔ بے دخلی کی ان تینوں پابندیوں کی میعاد اب  2020
) Tenant Safe Harbor Actکی مقننہ نے جون میں ڻیننٹ سیف ہاربر ایکٹ ( NYSختم ہو گئی ہے۔ اس کے عالوه، 

کرایہ داروں کے لیے کرایے کی عدم ادائیگی کے سبب بے دخلی کو ممنوع قرار دیتا ہے جنہیں پاس کیا جو ایسے 
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COVID-19  کی ہنگامی مدت کے دوران مالی تنگدستی کا سامنا ہوا ہے۔ یہ پابندی غیر متعین مدت تک رہے گی اور
ہوں گی۔ مراکز برائے امراض پر سے متعلق پابندیاں ختم  COVID-19صرف تبھی ختم ہو گی جب کاروبار اور مجمع پر 

) نے حال ہی میں رہنمائی جاری Centers for Disease Control and Prevention, CDCکنڻرول اور روک تھام (
کی ہے جو ایسے کرایہ داروں کے لیے کرایے کی عدم ادائیگی کے سبب بے دخلی کو ممنوع قرار دیتا ہے جنہیں آمدنی 

بے دخلیوں کے سلسلے  NYCHAکو ختم ہوگی۔  2021جنوری  1کی پابندی  CDCہے۔  میں ڻھوس خسارے کا سامنا ہوا
میں تمام قوانین، ضوابط اور انتظامی آرڈرز کا جائزه لیتی رہے گی لیکن ہمیں کرایے کی وصولی میں نمایاں گراوٹ 

 میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ 2021

، بڑھ ر رہی تھی۔ کرایہ نادہنده COVID-19لے ہی سالوں سے، قبل از تاہم جو گھرانے کرایہ نادہنده ہیں ان کی تعداد پہ
اور ستمبر  2019گھرانوں کی صراحت ایسے گھرانوں کے بطور کی گئی ہے جن پر صفر سے زیاده بقایا ہے۔ ستمبر 

 2020بڑھ کر ستمبر  (7,342) %20سے  36,663میں  2019کے بیچ، کرایہ نادہنده گھرانوں کی تعداد ستمبر  2020
 ہو گئی ہے۔  44,005تک 

 ماه کے لحاظ سے کرایہ نادہنده کل گھرانوں کی تعداد

 

کو اصل کیش انڻیک کے  NYCHAجمع شده کرایہ کی وصولی کی شرح پیسے کی اس مقدار کو ڻریک کرتی ہے جو 
 NYCHAایسی طریقے سے ہماری کارکردگی کی پیمائش کرتا ہے۔  HUDمقابلے وصول ہونا گمان کیا جاتا ہے، اور 

ماه کی شرح  12کی  NYCHAکے بعد سے،  2019سے کافی اوپر رہا کرتی تھی۔ تاہم، اگست  %90رولنگ کی بنیاد پر 
تھی  %88میں  2020مجموعی کرایہ کی وصولی فروری گھٹ رہی ہے۔  سے نیچے آ گئی اور یہ ہر ماه %90لڑھک کر 
ہو گئی۔ کرایے کی وصولی موسمی رجحانات پر چلتی ہے؛ تاہم، پچھلے سال اسی  %84میں گر کر  2020اور ستمبر 

کو سال کے آخر تک کرایے کی  NYCHAتھی۔  %89میں)، مجموعی کرایے کی وصولی کی شرح  2019وقت (ستمبر 
 ملین خساره ہونے کا اندازه ہے۔ 67$ں وصولی می

کی  2020ماه کے رولنگ اوسط کو اور ستمبر  12تک کی رپورڻیں ہیں جو پچھلے سال کے لیے  2020ذیل میں جنوری 
 موجوده رپورٹ کو دکھاتی ہیں۔
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 تک) 2020سے جنوری  2019مجموعی کرایہ کی وصولی کی شرح (جنوری 

 

 

 تک) 2020سے ستمبر  2019شرح (ستمبر مجموعی کرایہ کی وصولی کی 

 

 

NYCHA  سال یا اس سے زیاده عرصہ پہلے انتظامی دفاتر میں ادائیگیوں کی وصولیابی بند کر دی اور  15نے کم از کم
کرایے کی ادائیگیاں ارسال کرنے کے لیے ایک مرکزی جگہ (بینک) میں منتقل ہو گئی۔ اس تبدیلی میں ایک قابل غور 

ر عملہ دونوں کے لیے حفاطتی امور اور کرایے کا پیسہ دفتر میں رکھنے کے طریقے کے سلسلے میں تھی۔ بات مکین او
NYCHA  مختلف طریقے پیش کرتی ہے:  8اب مکینوں کو کرایہ ادا کرنے کے 
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NYCHA  ہیں تو یہ کا ماننا ہے کہ کرایہ وصولی کے موجوده طریقے بہت ہی کافی ہیں۔ اگر مکین کرایہ ادا نہیں کر رہے
اختیارات کی کمی کے سبب نہیں بلکہ مالی وسائل کی کمی یا دیگر امور کے سبب ہے۔ نادہندگی کے مسائل کو حل 

 Chronic Rent Delinquency Workingدیرینہ کرایہ نادہندگی سے متعلق ورکنگ گروپ ( NYCHAکرنےکے لیے، 
Group سمیت متعدد جوابات دریافت کرتی رہی ہے۔ (COVID-19  کے تحت اکڻھا شده کرایہ کے بقایا جات کو حل

ایک تجویز پر کام کر رہی ہے جو دوباره ادائیگی کے معاہدوں کے سلسلے میں  PHTAکرنے/وصول کرنے کے لیے 
ہماری موجوده پالیسیوں کو مستحکم بناتی اور آکے بڑھاتی ہے، گھرانوں کو آمدنی کی سطحوں میں زمره بند کرتی ہے 

طریقے کو فوقیت دینے اور اس کا تعین کرنے میں مدد ملے) اور دیگر متعلقہ پالیسیوں میں ترمیم کرنے (تاکہ بہترین 
 کے طریقے دریافت کرتی ہے

 ورک آرڈر میں اصالح –مینڻیننس کے اعمال  

کی ڈیولپمنڻس کے اعمال میں ایک الزمی اور کافی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عملہ  NYCHAہنرمند ڻریڈز واال عملہ 
کاموں کا ایک وسیع سلسلہ نمڻاتا ہے جو براه راست طور پر مکینوں کے لیے معیار زندگی کو متاثر کرتا ہے، جیسے 

پارڻمنڻس کی سروس کی ضروریات پلمبنگ اور الیکڻریکل ایمرجنسیز کا ازالہ کرنا، اور ہزاروں مختلف عمارتوں اور ا
پر جوابی اقدام کرنا، اور اہم کام کے دیگر متعدد آئڻمز انجام دینا۔ اسی طرح، زوال پذیر/بوسیده ہوتی عمارتوں اور کام 

کے پیچیده اصولوں کے سیاق و سباق میں ہنرمند ڻریڈز والے کارکنان کی مؤثر اور کارگر تعیناتی اور ڻریکنگ کو یقینی 
 لیے سسڻمز کو بہتر بنانا ڻرانسفارمیشن پالن کا ایک کلیدی عنصر ہے۔  بنانے کے

ڻرانسفارمیشن پالن کی سمت لے جانے والے اس پورے پراسیس میں، ہم نے مکینوں اور عملے سے یہ سنا ہے کہ ہنرمند 
ڻریڈز والے کارکنان کو پراپرڻی کی سطح کے قریب تر لے جانے سے مینڻیننس کی خدمات کارگر طریقے سے مہیا 

کو اس ڈھانچے کے زیاده قریب لے  NYCHAلی کی صالحیت میں ڻھوس اصالحات ہوں گی۔ یہ تبدی NYCHAکرنے کی 
سالوں میں، بجٹ کی بندشوں اور الگت میں کڻوتی  20میں الگو کیا تھا۔ پچھلے  1990جائے گی جو اس نے اوئل تا وسط 

جس میں بہت سارے ہنرمند ڻریڈز والے کارکنان  —مالزمین کی تخفیف کا سبب بنا  3,000کرنے کا دباؤ لگ بھگ 
سے یہ ایجنسی مزید مرکزیت یافتہ ماڈل میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئی۔ غیر مرکزیت یافتہ ماڈل جس  —شامل ہیں 

 کی طرف پیچھے جاتے ہوئے، ہمیں کافی کوریج فراہم کرنے کے لیے اضافی عملہ کی ضرورت ہوگی۔

رہے ہیں تاکہ ہنرمند ڻریڈز  نیبرہوڈ ماڈل کی تائید میں، ہم ویسڻرن کوئنز کے مضافات میں ایک پائلٹ پروگرام شروع کر
بشمول  —سب سے زیاده ڈیمانڈ والے ڻریڈز  والے کام تفویض اور تعینات کرنے کے لیے ایک طریقہ ڻیسٹ کیا جائے۔

انفرادی ڈیولپمنڻس میں چلے جائیں گے، جہاں مضافاتی سپروائزرز اور پالنرز ان پر  —پینڻرز، کارپنڻرز اور پلمبرز 
 4-2روانہ کریں گے۔ زیاده ڈیمانڈ والے ڻریڈز مضافاتی سطح میں چلے جائیں گے، جہاں  نظر رکھیں گے اور انہیں

ڈیولپمنڻس کے ذریعے انہیں شیئر کیا جائے گا۔ انفرادی سائڻس پر واقع ڻیموں میں ہنرمند ڻریڈز کے اختیارات میں کمی 
کین اور عملہ جوابدہی کو فروغ دینے النے کے فوائد کثیر درجاتی ہیں۔ آن سائٹ ایک ڻیم کی مستقل موجودگی سے، م

والے رشتے تشکیل دے سکتے ہیں۔ وقت گزرنے پر، عملہ کے ممبروں کو اپنے زیر خدمت عمارتوں اور نظاموں کو 
درپیش منفرد مسائل کی خاص جانکاری حاصل ہوگی، جس سے انہیں بہتر خدمت فراہم کرنے میں سہولت ملے گی۔ متعدد 
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زی کے متقاضی پیچیده ورک آرڈرز کی صورت میں، ڻیم کے ممبران مسئلے کو حل کرنے ہنرمند ڻریڈز کی ترتیب سا
اور کام کا شیڈول بنانے کے لیے مزید آسانی سے مواصلت کر سکتے تھے۔ آخری بات، عملہ سائٹ کے بیچ سفر کرتے 

 ے۔ ہوئے کام کا اہم وقت صرف نہیں کر رہا ہے، اس طرح وسیع تر پیداواریت کی سہولت مل رہی ہ

NYCHA  میں ہنرمند ڻریڈز کو بے اختیار بنانے کی پچھلی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اس کا اعتراف کرتے ہوئے عرض
) کے بطور معروف ورک آرڈر کی کارکردگی میں Carpediaنے کارپیڈیا ( NYCHAکے اواخر میں  2019ہے کہ، جب 

س نے شراکتی ڈیزائن واال طریقہ اختیار کیا۔ اوپر سے اصالح سے متعلق اسپیشلسٹ کے ساتھ شمولیت اختیار کی تو ا
نیچے تک ڈیزائن اور نفاذ کے طریقے کے بجائے جو ایجنسی کا امتیازی نشان بن گیا ہے، شراکتی ڈیزائن تمام مستفیدین 

ے چند کو ڈیزائن کے پروسیس میں شامل کرتا ہے تاکہ نتیجے سے ان کی ضرورتیں پوری ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ پہل
مہینے مکینوں کے مطمح نظر سے ورک آرڈر کے پراسیس کے مسائل سے متعلق ان کی رائے پر ہونے والی گفتگو پر 
مشتمل تھے۔ اس کے بعد مالزم کے فوکس گروپوں نے بورو ڈیولپمنٹ کے عملہ کے ساتھ ورک آرڈر کے پراسیس کی 

عض تو پورے بورو میں معیار بند تھے۔ اس پراسیس کے پیمائش کی کیونکہ وه فیلڈ میں موجود تھے، اور ان میں سے ب
) افراد مختص 2) کارکردگی کا نظم کرنا، 1ذریعے، کارپیڈیا نے اصالح کی گنجائش والے پانچ شعبوں کی نشاندہی کی: 

لیے تجاویز کی پوری فہرست کے ) سپالئیز کا نظم کرنا۔ 5) کام تفویص کرنا، اور 4) نوکری کی گنجائش بنانا، 3کرنا، 
 دیکھیں۔ Bبراه کرم ضمیمہ 

کے ورک آرڈرز کے بیک الگ کا تجزیہ بھی کیا،  NYCHAکارپیڈیا نے درکار اضافی وسائل کا تعین کرنے کے لیے 
تک پھیلے سابقہ پائلٹ پروگرام کی تجویز کی، اس مدت کے دوران مالزمین اس  2020دسمبر  31اکتوبر سے  1اور 

تک محیط ہوگی۔  2021فروری  28ہوں گے۔ پائلٹ کی قدر پیمائی یکم جنوری سے  پراسیس کو خالص بنانے میں مشغول
کے پورے پورڻفولیو میں تبدیلیوں کو الگو کیا  NYCHAکے آخر تک  2021اگر پائلٹ متوقع نتائج فراہم کرتا ہے تو 

ھی منصوبہ بنایا گیا ہے، جس جائے گا۔ پائلٹ کے لیے تیار کرده پراسیس میں تبدیلیوں کے لیے پورڻفولیو پیما نفاذ کا ب
) کے کام کے گھنڻے اور "نوکری پر مبنی Maximo) کے مالزم کے گھنڻوں سے میکسیمو (Kronosمیں کرونوس (

طریقہ" کی پیمائش کرنا شامل ہے۔ نوکری پر مبنی طریقہ وسیع تر شفافیت نیز یونٹ میں سارے کام کی تکمیل کے لیے 
پوری ڻریکنگ، اور اپارڻمنٹ میں پہلی آمد ہونے پر سروس کی درخواست مکمل مکین کی جانب سے ابتدائی کال سے 

 کرنے کے لیے درکار تمام ڻریڈز کی شیڈول سازی کی سہولت ملتی ہے۔

مضافاتی سطح پر مینڻیننس سپروائزر کا  NYCHAاگر ہنرمند ڻریڈز پائلٹ کو تمام ڈیولپمنڻس تک بڑھایا جاتا ہے تو، 
تک اتھارڻی کو حاصل عہدے کے قریب قریب ہے۔ تاریخی لحاظ  1990سے لے کر  1960 اضافہ کرے گا، جو اوائل

مینیجمنٹ ڻریک، جس نے انتظامی کاموں میں پراپرڻی مینیجرز  —کے اعمال دو ڻریکس میں منقسم تھے  NYCHAسے، 
ریڈ والے لوگوں اور اور ہاؤسنگ اسسڻنڻس پر نگاه رکھی، اور مینڻیننس ڻریک، جس نے مرمتی کام انجام دینے میں ڻ

مینڻیننس کے کارکنان پر نگاه رکھی۔ آج، یہ الئنیں، ریزیڈنٹ بلڈنگ سپرنڻنڈنٹ، مینڻیننس ڻریک کا حصہ، پراپرڻی مینیجر 
کو رپورٹ کرنا، مینیجمنٹ ڻریک کے حصے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یوں تو موجوده ریجنل اسیٹ مینیجرز ہر دو ڻریک 

کثریت مینیجمنٹ کی طرف سے آتی ہے۔ نیبرہوڈ لیول کی جانب سے ہدایت یافتہ مینڻیننس سے آ سکتے ہیں، مگر بڑی ا
کے مزید کام کے ساتھ ایک انتہائی جانکار مینڻیننس ڈپڻی کی جانب سے نیبرہوڈ ڈائریکڻرز کا تعاون کیے جانے کی 

ے مینڻیننس کے عملہ کو ماہرانہ ضرورت ہوگی، جو مینڻیننس کے عملہ کی تفویض پر نگاه رکھ سکتا ہو اور ڈیولپمنٹ ک
 تکنیکی مشوره فراہم کر سکتا ہو۔

 )Alternative Work Schedules, AWSمتبادل کام کے شیڈولز ( 

مزید لچک پذیر  NYCHAنیبرہوڈ ماڈل اور پراپرڻی کے حاالت کو اپ گریڈ کرنے کی رواں کوششوں کے تعاون میں، 
اور اثر پذیر کیئر ڻیکر اور مینڻیننس کے عملہ کے کام کا شیڈول طے کرنے پر فوکس کر رہا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے 

 اور ویک اینڈز پر ڈرامائی طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔کہ ہر مکان کے حاالت معمول کے کاروباری اوقات کے بعد 

نے کیئر ڻیکر عملہ کے خدمت کے اوقات کو بڑھا دیا ہے۔  NYCHAاس پراسیس میں ایک ابتدائی مرحلے کے طور پر، 
اور  NYCHAکیئر ڻیکر عملہ گراؤنڈز اور گلیاروں کی صفائی اور جاروب کشی کے دیگر کاموں کے لیے ذمہ دار ہے۔ 
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میں ہوئے ایک  2018کی ڈیولپمنٹ کے عملہ کی نمائندگی کرنے والی یونین) کے بیچ اواخر  NYCHA( 237 لوکل
 Alternative Workمعاہدے کے نتیجے میں، عمارت کی خدمت سے متعلق کارکنان کو اب متبادل کام کے شیڈولز (

Schedules, AWS ،جو  –ی دن فی ہفتہ ہو سکتا ہے گھنڻے کاروبار 10.5) میں تفویض کیا جا سکتا ہے جو چار
NYCHA  بجے شام تک، پیر تا جمعہ والے شیڈول سے  4:30بجے صبح سے  8:00کی پراپرڻیز میں روایتی طور پر نافذ

میں چننده ڈیولپمنڻس میں متعارف کروائے گئے تھے اور تمام ڈیولپمنڻس  2019الگ ہے۔ یہ شیڈول سب سے پہلے اپریل 
عمارتی خدمت کے کارکنان کو  %75میں مکمل ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد سے، لگ بھگ  2020میں اس کا نفاذ فروری 

 متبادل کام کے شیڈول میں تفویض کر دیا گیا ہے۔

AWS  کا متوقع مقصد دو درجاتی تھا۔ سب سے پہلے، عملہ کے اوقات کو پورے ہفتے میں دوباره تقسیم کر کے اور آن
بڑھانے سے، پروگرام ڈیزائنرز کا مقصد مکین کی تشویشات، خاص طور پر سائٹ عملہ کی موجودگی کے اوقات کو 

کے تحت، ہفتےکے کسی مخصوص  AWSگندگی پھیالنے کے سلسلے میں تشویشات کے تئیں اثر پذیری کو بڑھانا تھا۔ 
ینڈ (پیر کے روز، ویک ا %92.5دن کو کام کرنے کے لیے تفویض کرده ڈیولپمنٹ کے عملہ کی حصہ داری کی رینج، 

تک اور سنیچر اور اتوار دونوں دنوں  %62.5کے دوران اکڻھا شده ملبے کو جمع کرنے کے لیے) سے جمعہ کے روز 
تک ہے۔ تاہم، یوں تو شروع میں اسے ویک اینڈز پر کوریج بڑھانے کے طریقے کے بطور دیکھا گیا تھا، مگر  %30کو 

کیئر ڻیکر عملہ  %100کل میں برآمد ہوا تھا۔ روایتی شیڈول میں، واقعتاً اس تبدیلی کا نتیجہ ویک اینڈ پر کم نفوس کی ش
کیئر ڻیکرز کا  "1 + 1/3"بجے شام تک کام کرتا ہے اور  4:30بجے صبح سے  8:00پیر سے لے کر جمعہ تک 

یکر کے شیڈول میں، روزانہ آن سائٹ چند ہی کیئر ڻ AWSفارموال سنیچر اور اتوار کو پانچ گھنڻے یومیہ کام کرتا ہے۔ 
کیئر ڻیکرز کے عملہ کے  30کیئر ڻیکرز سنیچر اور اتوار کو دس گھنڻے تک کام کرتے ہیں۔  %30ہوتے ہیں اور صرف 

 پر آ گئی تھی)۔ 9سے  11لیے، ویک اینڈز پر آن سائٹ کیئر ڻیکرز کی تعداد میں واقعتاً دو کی کمی ہو گئی تھی (

کے لیے اوور ڻائم کی الگتوں کو کم کرنا تھا۔ اس سے پہلے،  دوسرے نمبر پر، پروگرام کا مقصد ڈیولپمنٹ کے عملہ
گنا کے لحاظ سے  1.5ویک اینڈز پر، منصوبہ بند یا غیر منصوبہ بند، سارے کام کا معاوضہ مالزم کی نارمل اجرت کے 

جگہ ویک  کے تحت، عملہ کو اس کی AWSیہی شرح ویک اینڈز پر اوور ڻائم کام کے لیے ادا کی جاتی تھی۔  –ملتا تھا 
گنا، اور اوور ڻائم والے دیگر تمام کام کے لیے ان کی اجرت کا  1.2اینڈ پر شیڈول شده کام کے ان کی معمولی اجرت کا 

 نے الگتوں کو بڑھا دیا ہے۔ AWSگنا موصول ہوتا ہے۔ تاہم، الگتوں کو گھڻانے کی جگہ پر،  1.5

AWS الزمین سے یہ سنا کہ پروگرام حسب توقع کام نہیں کرتا کی پیشقدمی کے آغاز سے، ہم نے متعدد مکینوں اور م
ایک غیر  —نے پبلک پالیسی لیب  NYCHAمیں، اس ڻرانسفارمیشن کے حصے کے طور پر،  2020جون  17ہے۔

پروگرام کی قدر پیمائی کر کے تجاویز پیش  AWSکو بحال کیا تا کہ کیئر ڻیکر  —منفعتی سرکاری اختراعی صالحکار
پراپرڻی مینیجمنٹ کی تین سائڻس کا انتخاب کر کے، صالحکار نے مالزمین کو زیر سایہ رکھا اور  18کی جائیں۔

اور اس کے متوقع فوائد کے سلسلے میں شہر پیما مکین اور مالزم کے جذبے کی قدر  AWSانڻرویوز کا اہتمام کیا۔ 
کے مکینوں اور مالزمین کو ایک سروے بھی تقسیم کیا۔ سروے کے متعلقہ  NYCHAنے  NYCHAپیمائی کے لیے، 

نے اس کے نفاذ کے بعد  AWSمکینوں نے بتایا کہ %68 مالزمین اور  %90سوالوں کا جواب دینے والے لگ بھگ 
ر رہائش کی پوری طوالت میں والے سالوں میں اپنی ڈیولپمنڻس کو فائده نہیں پہنچایا تھا۔ اس سوال کا جواب مالزمت او

 بڑے پیمانے پر ہم آہنگ تھا۔ 

ان کے کام کی سایہ داری اور متعدد ڈیولپمنڻس میں مالزمین کا انڻرویو کرنے اور شہر پیما سروےکے نتائج کے نتیجے 
تحفظ اور  ان تمام پہلوؤں (جوابدہی، تربیت، پیداواریت، عادات و اطوار، AWSمیں، پبلک پالیسی لیب کو پتہ چال کہ 

کے غور و  NYCHAتعلقات) میں ناکام رہا تھا جن کی پیمائش کرنے کی اس سے درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے 

                                                       
17 Property Management Workshops I and IIFeb. 12, 2020; akfast, Resident Association BreTransformation Plan,  . 
18 , p. 62Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG Roadmap, p. 46; KPMG,  . 
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کو ہڻایا جا سکتا ہے اور درج  AWSخوض کرنے کے لیے یہ تجاویز پیش کیں کہ کیئر ڻیکرز کی اکثریت کے مدنظر 
 کیا: ذیل وجوہات کے مدنظر باقیوں میں نمایاں حد تک ردوبدل

o  تک  %55 –مشاہده کرده عملہ میں زبردست اضافہ– AWS  کے موجوده شیڈول کے تحت پورے توسیع شده
20 19۔اوقات میں کافی کوریج فراہم کرنے کے لیے درکار ہوگا

F 
o  پیر کے عالوه، تدریجی ہفتہ وار شیڈول میں الزمی کام مکمل کرنے کے لیے عملہ ناکافی ہے۔ 
o حدود ہے، کیونکہ سپروائزرز کی رپورٹ کے مطابق ضرورت کے لمحات تغیر پذیر عملہ کا فائده م

 میں تجربہ کار (اور کچھ حد تک غیر جوابده) تغیر پذیر عملہ کو بھیجنا غیر معاون تھا۔ 
 اپنے احاطوں میں ڈیلیور نہیں کرے گا۔ AWSاگرچہ الزمی سطح پر عملے کو بڑھایا گیا تھا، مگر  •

o  شام کے اوقات میں توسیعات کو غیر بارور پایا گیا تھا۔ یوں تو آفیشیل پالیسی میں مذکور ہے کہ عملہ
شام کے اوقات کے دوران پوری ڈیولپمنڻس میں جوڑیوں میں کام کر سکتا ہے، مگر کیئر ڻیکرز کو 

ے پایا گیا تھا اور عمارتوں کے اندر نہیں دیکھا گیا صرف انتظامی دفتر کے آس پاس کام کرتے ہوئ
 تھا، جو حفاظتی تشویشات کو بتا رہا ہے۔ 

o  ،جیسا کہ پبلک پالیسی لیب میں تحریر ہےAWS  نے "عملہ کے بیچ دوستانہ تعلقات اور اعتماد کو
کا گمان ہے  تہس نہس کر دیا۔ کیئر ڻیکرز روایتی شیڈول پر ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے، لیکن اب ان

کہ وه ایک دوسرے کے برخالف کام کرتے ہیں؛ اس کی وجہ سے کچھ عملہ اپنے کام کی ذمہ داری 
کے  AWSنہیں لے رہا ہے اور وه اگلے دن کے کیئر ڻیکر کے لیے اضافی کام چھوڑ جاتے ہیں... 

شیڈول پر کام کرنے سے کیئر ڻیکر کی ذاتی زندگیوں میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ کچھ کیئر ڻیکرز نے طویل 
اوقات اور قبل از وقت آغاز سے مایوسی کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے ان کی فیملی کے معموالت کو 

 گہرائی تک متاثر کیا ہے۔"

نہ صرف مالی لحاظ سے ناقابل عمل ہے، بلکہ پوری طرح  AWSاسی طرح، تحقیق سے پتہ چال کہ کیئر ڻیکرز کے لیے 
سے اس کی فنڈنگ ہو پانے پر بھی یہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی۔ پبلک پالیسی لیب نے یہ تجویز پیش کی کہ 

یکرز ) کو روایتی شیڈول میں واپس منتقل کیا جائے، جبکہ کام پر مبنی کیئر ڻJsعمارت پر مبنی کیئر ڻیکرز (کیئر ڻیکر 
کر دیا جائے، اور ہر دوسرے ہفتے باری باری کر دیا جائے۔  3:30-7) کا شیڈول روزانہ X’sاور  G’s(کیئر ڻیکرز 

NYCHA  ،ان تجاویز کو زیر غور ال رہی ہے؛ تاہم، روایتی شیڈول کے مدنظر ترجیح کو دیکھتے ہوئےHR  نے یہ
میں خود کا تنّزل کر لیں۔ ویک اینڈ پر مذہبی، نگہداشت  J’sز کیئر ڻیکر G’sاور  X’sتشویش ظاہر کی ہے کہ کیئر ڻیکرز 

طفل اور دیگر تنازعات کے سبب اگر ویک اینڈ کا کام الزمی کے بجائے اختیاری ہو تو مالزمین تھوڑی سی کم بنیادی 
عمل میں ہے۔  فی الحال اب بھی ان تجاویز کی بنیاد پر پائلٹ کے جائزے کے NYCHAتنخواه پسند کر سکتے ہیں۔ نتیجتا، 

پر اب  NYCHAکیئر ڻیکرز کو ایک نئے شیڈول میں لے جانے کے لیے نمایاں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ 
جاروب کشی کے کام کے لیے روایتی شیڈول کے ظاہر شده فوائد کو دیکھتے ہوئے کیئر ڻیکرز کو ہڻانے کے برخالف 

 مائی کرنا الزم ہے۔ کو باری باری کرنے کے فوائد کی قدر پی AWSکیئر ڻیکر 

مالزمین اور مکین دونوں کے لیے ایک مہنگا اور ڻیکس لگانے واال عمل رہا ہے؛  AWSحتمی نتیجہ یہ تھا کہ کیئر ڻیکر 
تاہم، مشاورت سے ایک اضافی مشاہده یہ ہوا تھا کہ مکین اور عملہ دونوں کی رپورٹ کے مطابق مینڻیننس ورکرز کے 

کو وسیع  AWSمینڻیننس ورکرز کا احاطہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی  NYCHAگی۔ ایک بہتر مناسبت ہو AWSلیے 
کی پیشقدمی سے کام  AWSہے۔ مینڻیننس ورکر  2021کرنے پر کام کر رہا ہے نیز شیڈول شده تاریخ آغاز جنوری 

ہونے کی سہولت  کرنے والے مکینوں کو شام کے اوقات میں اور ویک اینڈز پر درون یونٹ اپائنڻمنڻس طے کرنے کا اہل

                                                       
پر پہنچتے دیکھ کر، یہ بات قابل غور تھی کہ اوور ڻائم کے ساتھ شرحیں نئے مالزمین کو بحال کرنے کی بہ نسبت الگت کے  %80حاشیائی شرحیں  19

 لحاظ سے مزید مؤثر ہیں۔
کیونکہ  یوں تو اب بھی عملہ میں قابل قدر اضافے کا مطالبہ کرنے کا امکان ہے، مگر یہ نوٹ کر لینا ضروری ہے کہ اس فیصد کو بڑھایا جا سکتا ہے 20

 کے دوران ہوا تھا، جو اوسط سے زیاده غیر حاضریوں والی مدت تھی۔ COVID-19عملہ کاری کی سطح کا مشاہده 
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کے  AWSکی پیشقدمی کے بیچ نمایاں تفریقات ہیں۔ کیئر ڻیکر  AWSاور کیئر ڻیکر  AWSملے گی۔ مینڻیننس ورکر 
تفریق کی جگہ، سنیچر کو کام کرنے  %20برخالف، صبح سویرے کی کوئی شفٹ نہیں ہے۔ اس کے عالوه، ویک اینڈ پر 

تفریق کی معیاری اوور ڻائم کی  %50کام کرنے والے مالزمین کو  تفریق ملے گی۔ اتوار کو %25والے مالزمین کو 
شفٹ کے لیے  AWSکے شیڈول پر مینڻیننس ورکرز کو  AWSکی طرح،  AWSشرح موصول ہوگی۔ کیئر ڻیکر 

 بونس ملے گا۔ 1,500$رضاکارانہ کام کرنے پر یک وقتی 

میں مہینہ میں دو  Iشیڈول  AWSننس ورکر بجے شام تک کے روایتی شیڈول کے عالوه، مینڻی 4:30بجے صبح سے  8
بجے شام کو  6:30بجے صبح اور اختتام  8:00ویک اینڈ کے دن، نیز ایام کار کے چار دن شامل ہوں گے، جن کا آغاز 

بجے  8:30میں بھی مہینہ میں دو ویک اینڈ کے دن، نیز ایام کار کے چار دن شامل ہوں گے جو  IIشیڈول  AWSہوگا۔ 
میں ہر تین ہفتے پر ایک بار ویک اینڈ  IIIشیڈول  AWSبجے شام کو ختم ہوں گے۔ آخری بات،  7:00اور صبح کو شروع 

بجے شام کو ختم ہوں گے۔ شیڈولز  6:30بجے صبح کو شروع اور  8کے دن نیز ایام کار کے چار دن شامل ہوں گے جو 
I  اورII  ہوگا۔  %16ہوتا ہے، جبکہ روایتی شیڈول %68 مینڻیننس ورکر کی اسائنمنڻس کا لگ بھگAWS III  16بھی% 

کو ختم ہوں گے۔ ایک  2020نومبر  27کو شروع اور  2020نومبر  2ہوگا۔ سائٹ اور شفٹ کی ترجیح کے انتخابات 
ڈیولپمنڻس کے لیے ایک اضافی مالزم کو افرادی قوت میں شامل کرنے  2.5مینڻیننس ورکرز، یا لگ بھگ ہر  56اضافی 

) کو دو اضافی Emergency Services Department, ESDشیڈول بنایا گیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز ڈپارڻمنٹ ( کا
ہنگامی خدمات کے معاونین بھی تفویض کیے جائیں گے۔ صالحکار کی جانب سے ایک اور تجویز، اضافی نگرانی کے 

 منصوبے فی الحال زیر مطالعہ ہیں۔ 

 مبنی بجٹ سازیپراپرڻی مینیجرز اور پراپرڻی پر  

NYCHA  پراپرڻی مینیجرز ہر ڈیولپمنٹ میں اِن چارج قائدین ہیں، جو سائٹ کے رواں عمل کو یقینی بنانے کے لیے
ہاؤسنگ اسسڻنڻس، کلیریکل اسسڻنڻس اور سکریڻریز کی ڻیموں پر نگاه رکھتے ہیں۔ پراپرڻی مینجرز ریزیڈنٹ بلڈنگ 

ائٹ مینڻیننس کی ساری سرگرمی کا نظم کرتے ہیں۔ ڻرانسفارمیشن پالن کے سپرنڻنڈنٹ پر بھی نگاه رکھیں گے، جو آن س
کے پراپرڻی مینیجرز کو ان کی سائڻس کا مؤثر طور پر نظم کرنے کے لیے  NYCHAنیبرہوڈ ماڈل کا ایک کلیدی عنصر 

فیصلے کرنے کا اختیار درکار ڻولز اور وسائل فراہم کرنا، اور مکینوں اور پراپرڻی کے بہترین مفاد میں انہیں بر وقت 
 دینا ہے۔
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کے مکینوں کے لیے سروس ڈیلیوری کی کلید ہے۔  NYCHAپراپرڻی مینیجمنٹ کے دفتر کا ڈھانچہ اہم ہے کیونکہ یہ 
سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کی ایک کلید پراپرڻی مینیجرز کو با اختیار بنانا ہے تاکہ انہیں اپنی ڈیولپمنڻس کی مزید ملکیت 

 حاصل ہو۔ 

پراپرڻی پر  NYCHAمعقول درجے کی شمولیت اور پراپرڻی سطح کے بجٹ پر کنڻرول "ملکیت" کا ایک الزمی جز ہے۔ 
مبنی بجٹ سازی کے پراسیس کو مستحکم بنا رہا ہے تاکہ پراپرڻی مینیجرز کی بہتر تربیت کی جائے اور انہیں اپنی 

دیا جائے۔ موجوده پراسیس پراپرڻی مینیجرز سے فنڈنگ کی پراپرڻی کا بجٹ تیار کرنے اور اس کا نظم کرنے کا اختیار 
درخواستیں بورو آفسز میں جمع کروانے کا تقاضا کرتا ہے، اور بجٹ میں حتمی شمولیت کے لیے آپریشنز کے قائدین نے 

 صرف بورو سے منظور شده درخواستوں کو زیر غور رکھا ہے۔

NYCHA  نے مشاورتی خدمات فراہم کرنے اورHUD  کے اسیٹ مینیجمنٹ کے تقاضے الگو کرنے میںNYCHA  کی اعانت
کی مدت میں، پراپرڻی مینیجرز کو  2021اور  2020فائنانس کو مشغول کیا۔ اس مرحلے پر،  BDO PHAکرنے کے لیے 

بنیادی اور جدید ترین بجٹ سازی کے تصورات، عمومی لیجر اکاؤنٹ کے ڈھانچے، مالیاتی رپورڻنگ ڻولز کے مؤثر 
کے بجٹ اور پانچ سالہ  2021اسیٹ مینیجمنٹ کے تصورات کے امر میں تربیت موصول ہوگی۔  HUDستعمال، اور ا

لیے بجٹ کی تخلیق میں ایک افزوں ے آپریشن پالن کی تخلیق سے شروع ہوکر، پراپرڻری مینیجرز اپنی متعلقہ پراپرڻیز ک
لپمنٹ کے زیر انتظام ڻھیکوں، سپالئیز، ساز و سامان اور شده کردار ادا کریں گے۔ خاص طور پر، پراپرڻی مینیجرز ڈیو

OTPS لیے جمع کرائیں ے کی دیگر فنڈنگ کے لیے اپنی درخواستیں براه راست آپریشنز لیڈرشپ کے پاس غور و خوض ک
میں کوڈ  CFR 990 24اسیٹ مینیجمنٹ کے تقاضوں کی (جن کو  HUDکو  NYCHAگے۔ اس نئے "باڻم اپ" طریقے سے 

ریر کیا گیا ہے) مزید سختی سے پابندی کرنے، پراپرڻی کے بجڻوں پر مزید مقامی کنڻرول فراہم کرنے، اور ان سب میں تح
 کے مکینوں کی بہتر ڈھنگ سے خدمت انجام دیے جانے کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ NYCHAسے الگ، 

NYCHA ں پراپرڻی مینیجرز کو شامل کرے گا اور ایک مرحلہ وار طریقہ بروئے کار ال کر بجٹ سازی کے پراسیس می
دیگر محمکوں جیسے ہنرمند ڻریڈز میں تغیر کرے گا، جو پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی کی بنیادوں کو گلے لگانے کے 

 لیے پراپرڻیز کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ 



 لیےتقسیم کے لیے نہیں بلکہ گفتگو کے مقاصد کے  – 2020نومبر  16

36 
 

 پیشرفت اور اہداف Iمرحلہ 

نظم کرنے کے لیے "ملکیت" سے آگے کا طریقہ اپنانا شروع شروعاتی مرحلے میں، پراپرڻی مینیجرز ہر پراپرڻی کا 
کریں گے۔ پراپرڻی مینیجرز کو اب مینڻیننس کے سامان اور معاہدوں کے مدنظر مخصوص بجٹ ریسپانسبلیڻی گروپ 

)Budget Responsibility Group, BRGالئن آئڻمز کے لیے بجٹ کی رقوم فراہم کرنے میں شامل کیا جائے گا۔ ( 
BRG آئڻمز کے پاس ایک متوسط بجٹ ہوگا لیکن بجٹ محکمے کے ساتھ  الئنBRG  الئن آئڻمز کے اندر بجٹ سازی کی

نے بجٹ کے نئے پراسیس اورڻیکنالوجی  NYCHAرقوم میں اعانت کرنا پراپرڻی مینیجرز کی بنیادی ذمہ داری ہوگی۔ 
م نے ابتدائی تربیتی سیشن میں شرکت کرنے کے تقاضوں کی بابت پہلے ہی تمام پراپرڻی مینیجرز کو تربیت دی ہے۔ ہ

 والے پراپرڻی مینیجرز اور عملہ کا سروے کیا اور یہ پایا کہ:

 اکاؤنٹ کے ڈھانچے کی اچھی سمجھ ہے GLنے جواب دیا کہ انہیں اپنے  %68 •
 نے جواب دیا کہ انہیں اپنے صوابدیدی اکاؤنٹ کے ڈھانچے کی اچھی سمجھ ہے %75 •
 انہیں معلوم ہے کہ ان کا بجٹ الئزن کون ہےنے جواب دیا کہ  %80 •
 کی تربیت پر عمل کرنا آسان تھا FPADنے رپورٹ کی کہ  %67 •
نے جواب دیا کہ اپنے بجٹ کی درخواست درج کرانے کے لیے انہیں درکار معلومات ان کے  %72 •

 پاس موجود ہیں

مطابق وسط اکتوبر کی ہماری آخری کے بجٹ کی اپنی درخواستیں درخواست کے  2021تمام پراپرڻی مینیجرز نے 
ڈیڻا بیس میں جمع کروا دیں۔ اس کے رو بہ عمل ہونے کے لیے، بجٹ الئزن نے ڈیڻابیس ڻیکنالوجی  FPADتاریخ تک 

تربیت کے بعد بجٹ الئزنز نے ایک  تعاون فراہم کیا۔ 1:1اور درخواست کے مشموالت دونوں پر ہر پراپرڻی مینیجر کو 
نے کے لیے انتہائی فعال انداز میں ہر پراپرڻی مینیجر سے رابطہ قائم کیا۔ بجٹ الئزنز نے کم از فالو اپ میڻنگ طے کر

کم ایک بار ہر پراپرڻی مینیجر سے مالقات کی، لیکن اس نے اکثر و بیشتر ڈیڻابیس سے پراپرڻی مینیجرز کی ناواقفیت پر 
 اعانت کرنے کے لیے متعدد میڻنگوں کا تقاضا کیا۔قابو پانے اور ان کے بجٹ کی درخواستیں تیار کرنے میں ان کی 

NYCHA  کا اراده یہ بھی ہے کہ مخصوص ورک آرڈر کی سرگرمی پر جوابی اقدام کا وقت بڑھانے کے لیے بورو کے
میں مکمل  FY 2021بجائے عالقے سے ہی ہنرمند ڻریڈز کو تعینات کیا جائے۔ ایک تجویز کرده طویل مدتی ہدف جس کو 

سے ہنرمند ڻریڈز کی ماڈلنگ مکمل کرنی ہے جو مضافات یا پراپرڻی کی سطح پر واقع ہو، نیز اوپر زیر بحٹ ہونا تھا ا
پائلٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اس کا انحصار ان دونوں ہی باتوں پر ہوگا کہ آیا عملہ کاری کے لیے کافی وسائل دستیاب ہیں 

ر رکھنے کے لیے کافی ورک آرڈرز موجود ہیں۔ پروجیکٹ کے فوائد اور آیا پراپرڻی میں کل وقتی ہنرمند ڻریڈز کو برقرا
میں ورک آرڈرز اور الگت کی اثر انگیزی کے حوالے سے جوابی اقدام کا بہتر وقت شامل ہے۔ یہ اسیٹ مینیجمنٹ کے 

ہ ہنرمند تقاضوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ ہنرمند ڻریڈز کی ماڈلنگ میں اس ضمن میں متعدد تغیرات شامل ہو سکتے تھے ک
 ڻریڈز، فیملی کے کراس سیکشن، عمر رسیده افراد اور متعدد قسموں کی یونڻس کو کس طرح تعینات کیا جائے۔

 کے اہداف IIمرحلہ 

NYCHA FY 2021  کے دورانFY 2022  بجٹ سال کی تیاری میں اسیٹ مینیجمنٹ کے ماڈل کی توسیع کرتی رہے گی۔
نیجرز کو اضافی تربیت فراہم کرنا اور پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی اور مالی اس میں پراپرڻی کے اعمال پر پراپرڻی می

الگت کی موجوده تفویض کے طریقہ کار کا جائزه لے گی اور  NYCHAگوشوارے کو سمجھنا شامل ہے۔ اس کے عالوه، 
ویض ایجنسی کو فیس برائے خدمت کے چارجز کو بہتر بنانے کے لیے نفاذ کا ایک منصوبہ تیار کرے گی۔ الگت کی تف

معقول بنیاد پر براه راست الگتیں تفویض کرنے کی سہولت دیتی ہے۔ فیس برائے خدمت کا استعمال الگت کی تفویض کے 
کے  H، ضمنی حصہ CFR 990 24منصوبے کے بدلے میں یا فاضل الگتوں کی تالفی کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا کہ 

 مطابق مخصوص سرگرمیوں کے لیے مطلوب ہے۔
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 متبادل مینیجمنٹ کے اختیارات 

NYCHA  کی متعدد چھوڻی ڈیولپمنڻس کا نظم فی الحال پراپرڻی کے نظم و نسق کی نجی فرموں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
نیبرہوڈ کے نئے ماڈل کے تحت، یہ فرمیں اپنے ڻھیکوں کی شرائط کے تحت ان ڈیولپمنڻس کا نظم کرتی رہیں گی لیکن 

ر نیبرہوڈ ڈائریکڻر کو رپورٹ کریں گی، جو ان سائٹ پر پائے جانے والے امور پر نگاه اس عالقے کے لیے ذمہ دا
پراپرڻیز کے نجی نظم و نسق کے مواقع دریافت کرتی رہے گی کیونکہ  NYCHAرکھیں گے اور انہیں تیز گام کریں گے۔ 

و نسق کے مواقع کے مدنظر  یہ ہمارے پیمانے کے چیلنجوں میں کمی النے کا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ ہم نجی نظم
اسڻریڻجک پراپرڻیز یا پراپرڻیز کے مجموعے کی تشخیص کریں گے۔ نجی نظم و نسق کے کوئی بھی نئے ڻھیکے فرموں 

 سے متعلقہ نیبرہوڈ ڈائریکڻر کو رپورٹ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ 

HUD  24کے CFR § 964.225 (b) " کے تحت، تمام ہاؤسنگ اتھارڻیزHA ظم و نسق کا معاہده کرنے کی کے ساتھ ن
خواہاں ریزیڈنٹ مینیجمنٹ کارپوریشنز پر پوری طرح اور سنجیدگی سے غور و خوض کریں گی۔" مکینوں کو مقامی 

 NYCHAپراپرڻی کے نظم و نسق اور معیار زندگی کے مسائل کا ازالہ کرنے میں ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ 
) بنانے کے خواہاں مکین قائدین Resident Management Corporations, RMCریزیڈنٹ مینیجمنٹ کارپوریشنز (
کے اصولوں کے تحت اجازت ملی ہوئی ہے۔  HUDسے ہی  1990 کو وسط RMCsکے لیے تعان کا پتہ لگائیں گے۔ 

سائڻس  RMCتاہم،  نے یہ طریقہ نافذ کرنے والے شہروں میں وعدے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ RMCsتاریخی لحاظ سے، 
پر پراپرڻی کے حاالت اکثر پریشان کن اور ایسے غیر مرمت شده رہے ہیں کہ یونڻس کو برقرار رکھنے میں کسی بھی 

کی پچھلی سرگزشت سے قطع نظر، ایسی پراپرڻیز کے لیے پراپرڻی کے  RMCsپراپرڻی مینیجر کو پریشانی ہوگی۔ 
گی جن کی باز آباد کاری، نو سرمایہ کاری اور یکا پتہ لگائنظم و نسق کے ڈھانچے کے ایک اختیار کے بطور اس ماڈل 

اس متبادل کے خواہاں مکینوں کی  21پلیٹ فارم میں منتقلی ہوئی ہے۔ 8ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرسٹ کے ذریعے سیکشن 
ی کے لیے امکان ک RMCsتائید میں، اور مکینوں کو بااختیار بنانے اور مالزمت کے مواقع تخلیق کرنے کے لحاظ سے 

 گی۔ یتمام ریزیڈنٹ مینیجمنٹ کارپوریشنز کے سامنے آنے پر انہیں پوری توجہ دیتی رہ NYCHAقدر شناسی کے بطور، 

 محنت اور مجموعی سودا کاری  

NYCHA  مالزمین مینیجر  %3.5کی افرادی قوت میں غالب حد تک یونین میں شامل مزدور ہیں، نیز صرف لگ بھگ
 HAافرادی قوت کی نمائندگی انڻرنیشنل بردرہوڈ آف ڻیمسڻرز (سڻی وائیڈ اور  %70لگ بھگ  کے بطور متعین ہیں۔

ڻائڻلز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جون  DC37کی نمائندگی متعدد  %12یونیک) کے ذریعے کی جاتی ہے اور دیگر تقریباً 
) کو مشغول کیا تاکہ کام کے Littler Mendelsonنے ایک لیبر مینیجمنٹ فرم، لڻلر مینڈیلیسن ( NYCHAمیں،  2020

جتماعی سودا کاری کے معاہدوں پر دوباره گفت و شنید کرنے لیے ایاصول اور پیداواریت کی دیگر بچتیں حاصل کرنے ک
بات چیت چل رہی ہے لیکن امکانی چھنڻنیوں کے سلسلے میں سڻی کی رواں بات چیت کے  کے مواقع کا جائزه لیا جائے۔

کے تحت یونین کے ڻھیکوں کو  (b)64ایگریمنٹ کے پیراگراف  HUDتسلیم کرتی ہے کہ  NYCHA سبب پیچیده ہے۔
HUD منسوخ کر سکتا ہے۔ NYCHA  گفت و شنید جاری رکھے گی اور یونین کی قیادت کے ساتھ گفتگو کرے گی اور

ترجیحی تبدیلیاں جیسے ڻائڻل کے نئے ڈھانچے میں تبدیلیاں کرنے کی معقول کوششیں کرے گی جو وسیع تر فرائض، 
 ر اصول میں تبدیلیوں کی سہولت دیتے ہیں۔شام کے اوقات میں اور ویک اینڈ پر کام کی اضافی شفٹ اور کام کے دیگ

 پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی ایڈمنسڻریشن 

 Office of Public Housing Tenancyنے پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی ایڈمنسڻریشن ( NYCHAمیں،  2020اوائل 
Administration, PHTAچھلی ) کا دفتر بنایا، جس نے درخواستوں اور کرایہ داری کے انتظام پر کام کرنے والی پ
پبلک ہاؤسنگ کی فہرست انتظار کے نظم و نسق اور درخواستوں پر اسڻریڻجک  PHTAڻیموں کو ایک ساتھ جوڑا۔ 

رہنمائی فراہم کرتی اور مجموعی نگاه ڈالتی ہے؛ پروگرام کی پالیسی کو رو بہ عمل التی ہے؛ لیز کے نفاذ کی 
                                                       

  NYCHAکا پتہ کرنے کے لیے کوئی آئینی تقاضے نہیں ہیں، مگر  MCsRکے تحت  8یوں تو سیکشن  21
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کی اثر انگیزی کو بہتر بنانے  NYCHAلک کے بطور سرگرمیوں پر نگاه ڈالتی ہے؛ اور سروس ڈیلیوری اور مکان ما
 کے لیے کلیدی پیشقدمیوں کے نفاذ کا نظم کرتی ہے۔

مکین کے تجربے کو بہتر بنانے اور پراپرڻی مینیجمنٹ کی سطح پر انتظامی  PHTAنئے نیبرہوڈ ماڈل کی تائید میں، 
 جات پر کام کر رہی ہے۔بوجھ کو کم کرنے کے لیے کئی قسم کی پالیسی اور پراسیس کے اضافہ 

PHTA :کے تحت تین محکمے یوں ہیں 

 ,Applications and Tenancy Administration Departmentاپلیکیشنز اینڈ ڻیننسی ایڈمنسڻریشن ڈپارڻمنٹ (
ATAD( جو پبلک ہاؤسنگ کی فہرست انتظار اور درخواست اور منتقلی کی سرگرمیوں کا نظم کرنے کے لیے ذمہ دار ،

 میں شامل ہے: ہے۔ اس 

 ڻیننسی سلیکشن اور اسائنمنٹ پالن کو برقرار رکھنا اور اس کا نظم و نسق کرنا •
 درخواست دہنده کی اہلیت کا تعین کرنا؛ اور درخواست دہندگان اور گھرانے کے نئے ممبران کی اسکریننگ •
 پبلک ہاؤسنگ ڻرانسفرز پر پراسیس کرنا •
رینٹ رول پر اور اس سے الگ ہٹ کر خالی اسامی اور اپارڻمنڻس بروقت ڻرن اوور یقینی بنانے کے لیے  •

 پر نگاه رکھنا
 

، جو لیز کی سرگرمیوں کے نفاذ پر نگاه رکھ کر پراپرڻی مینیجمنٹ کا تعاون کرتا ہے اور مینیجمنٹ سروسز ڈپارڻمنٹ
 پالیسی کی تیاری اور نفاذ پر فوکس کرتا ہے۔ اس ڈپارڻمنٹ کے متعدد فنکشنل شعبے ہیں:

 & Escaleraکا قیام  OTA – (Office of Tenancy Administration, OTA)آفس آف ڻیننسی ایڈمنسڻریشن 
Tyson/Randolph  کی منظوری کے فرمان کے جواب میں ہوا تھا۔OTA  جہاں ممکن ہو وہاں پر، اعانت کے لیے

برخاستگی اور رنجش کے معامالت کا گہرائی سے جائزه لیتا ہے، نیز قابل تدارک خالف ورزی کے کیسوں کا ازالہ کرتا 
ہے اور یقینی بناتا ہے کہ تائیدی دستاویزی شہادت ان تمام کیسز کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے جنہیں الء ڈپارڻمنٹ کے 

بورڈ کے برخاست کرده تمام کیسز کے لیے قانونی کارروائی کی حیثیت پر بھی نگاه  OTAنا ضروری ہے۔ پاس بھیج
 رکھتا ہے۔

 
 – (Public Housing Reasonable Accommodations Coordinator, PHRAC) پبلک ہاؤسنگ ریزنیبل اکوموڈیشنز کوآرڈینیڻر

PHRAC  معقول رہائش کی ان درخواستوں کا جائزه لیتا ہے جو پراپرڻی مینیجمنٹ سے منظور شده نہیں ہیں۔PHRAC 
، ایک بین شعبہ جاتی پراسیس PHRACفیصلہ کرنےکے لیے الزمی کوئی اضافی معلومات حاصل کرنے کا کام کرتا ہے۔ 

ظور کی جانی چاہیے، پراپرڻی مینیجمنٹ کو اپنے کی معرفت کام کرتے ہوئے، اس بابت فیصلہ کرتا ہے کہ آیا رہائش من
 فیصلے سے، اور اگر قابل اطالق ہو تو رہائش کو الگو کرنے کے طریقے سے مطلع کرتا ہے۔

 
تصرف، کرایے  PHTPU –  (Public Housing Tenancy Policy Unit, PHTPU) پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی پالیسی یونٹ

رخاستگی اور رنجش سے متعلق کرایہ داری کی پالیسی پر متعلقہ موضوع کے حساب کتاب، کرایے کی وصولی، اور ب
کے ماہرین کا کام کرتی ہے اور نئی پالیسی کو رو بہ عمل النے پر فوکس کرتی ہے۔ یہ ڻیم بہترین طرز عمل کو اپنا کر 

ان میں یکسانیت النے کا کام اور ڻیکنالوجی والی تدابیر کو الگو کر کے موجوده پالیسیوں اور پراسیس کو جدید بنانے اور 
 بھی کرتی ہے۔

 
جو درج ذیل )، Public Housing Tenancy Operations Departmentپبلک ہاؤسنگ ڻیننسی آپریشنز ڈپارڻمنٹ (

 تین یونڻس پر مشتمل ہے: 

، ایک پائلٹ پروگرام ہے جس کا مقصد بروکلین، کوئنز HCU –  (Housing Court Unit, HCU) ہاؤسنگ کورٹ یونٹ
اور اسڻیڻن آئلینڈ کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ڻیننٹ کورٹ کی قانونی کارروائیوں کے مدنظر عدالتی کیس کی تیاری اور بذات 
خود حاضری کو با اختیار بنا کر پراپرڻی مینیجمنٹ سے انتظامی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ ہم اس یونٹ کی توسیع کر کے 

گے اور ان فنکشنز کو نیبرہود ماڈل سے ہم آہنگ کریں گے۔ اس تبدیلی سے براه راست الء ڈپارڻمنٹ کے ساتھ کام کریں 



 لیےتقسیم کے لیے نہیں بلکہ گفتگو کے مقاصد کے  – 2020نومبر  16

39 
 

کرایہ وصولی کو بہتر بنانے، لیز سے متعلق پالیسیوں اور طریق کار کی ہم آہنگ درخواست یقینی بنانے اور عدالت میں 
 حاضری کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

 
پروگرام  LIHTCیونٹ  LIHTC – یونٹ Credit, LIHTC) (Low Income Housing Taxلو انکم ہاؤسنگ ڻیکس کریڈٹ 

پورڻفولیو کو نگرانی اور امدادی خدمات  LLC1کی تعمیل پر نگاه رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ یہ یونٹ  NYCHAکے ساتھ 
کی پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے یونٹ رینڻلز اور ساالنہ دوباره تصدیقات  LIHTCفراہم کرتی ہے۔ یہ یونٹ 

کی رپورڻنگ کے تقاضوں کے مدنظر سرمایہ  LIHTCجیسے متعدد کاموں پر عملہ کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ یونٹ 
عدد آڈڻس کے کوآرڈینیڻرز کے کے بیچ رابطہ کار کا بھی کام کرتی ہے اور مت HDCکے پارڻنر،  NYCHAکاروں اور 

 اشتراک سے کام کرتی ہے۔ 
 

RAD/PACT ) کنورژن یونٹConversion Unit RAD/PACT( –  یہ یونٹ پراپرڻی مینیجمنٹ کی سرگرمیوں میں میل
، جول بناتی ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ڈپارڻمنٹ آف ریئل اسڻیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپریشنز/پراپرڻی مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ

اور لیزڈ ہاؤسنگ ڈپارڻمنٹ کے ساتھ باہمی شراکت میں کام کرنے سے تبدیلیاں کامیاب رہتی ہیں نیز بندی سے متعلق تمام 
 کے متعدد محکموں کے ساتھ میل جول بناتی ہے۔  NYCHAکاموں کو پورا کرنے کے لیے 

 
ا پراسیس پراپرڻی مینیجمنٹ کے ہر دفتر کی ساالنہ دوباره تصدیق (ساالنہ جائزه) ک NYCHA – ساالنہ دوباره تصدیقات

نے  NYCHAکے دفتر میں طے ہوتا ہے۔  PHTAمیں انجام دیا جاتا ہے؛ تاہم اس پراسیس اور پالیسی کا زیاده تر حصہ 
میں ایک نئی آن الئن دوباره تصدیق کا پراسیس نافذ کیا۔ اس کے بعد سے سسڻم کے بارے میں مکین اور مالزم کی  2017

تیں رہی ہیں۔ مکین اور مالزم دونوں کو سسڻم کو نیویگیٹ کرنا مشکل معلوم پڑا، جو اکثر کرایے کے غلط متعدد شکای
کی پراسیسنگ میں تاخیر کا  NYCHAحساب کتاب کا سبب بنا۔ اس کے عالوه، پراسیس میں پائی جانے والی مشکالت 

کے تقاضوں میں  HUDرح پورا کرنے میں کی جمع آوری کی ش PIC %95سبب بنیں جس کی وجہ سے یہ تنظیم ماہانہ 
 غیر پابند عمل بنی۔

 Mayor’s Office of Economicنے میئر کے دفتر برائے معاشی موقع ( NYCHAمیں،  2020جنوری 
Opportunity) کی جانب سے سروس ڈیزائن اسڻوڈیو (Service Design Studio, SDS کے ساتھ ایک پروجیکٹ کی (
کے کام کی گنجائش کا فوکس اس بات پر تھا کہ مکین اور مالزمین دونوں ہی اس پراسیس میں کس  SDSشروعات کی۔ 

 طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تحقیق نے دو کلیدی سواالت پر فوکس کیا:

ن کی تشویشات کو ہم کس پراسیس میں یکسانیت النےکے لیے کرایے کی دوباره تصدیق کے معاملے میں مکی .1
 طرح شناخت اور ایسے وسائل تخلیق کر سکتے ہیں جو بوجھ کو ہلکا کریں اور بروقت تجدید کو تحریک دیں؟

ہم کرایہ کی دوباره تصدیق کے معاملے میں مکینوں کی بہتر رہنمائی کے لیے درکار تعاون، ڻولز اور شفافیت  .2
کی جمع آوری کی شرح کو کارگر طریقے سے  PIC %95انہ کس طرح فراہم کر سکتے ہیں اور ایجنسی کی ماہ

 پورا کر سکتے ہیں؟

SDS  کی مشغولیت نے ایسی تجاویز پیش کیں جن کا فوکس ہاؤسنگ اسسڻنڻس، مکینوں اور دونوں فریقوں کے زیر
 Bکی پوری فہرست کے لیے، براه کرم ضمیمہ  استعمال ڻیکنالوجی کے مدنظر پراسیس کو بہتر بنانے پر تھا۔ تجاویز

پمنٹ سائڻس کے بیچ اتصال بنانے پر فوکس ہاؤسنگ اسسڻنس کے لیے تجاویز مرکزی دفتراور ہاؤسنگ ڈیولدیکھیں۔ 
کرتی ہیں، آموزشی ترقی اور جوابدہی کو فروغ دیتی ہیں، کردارکے اہداف پر دوباره فوکس کرتی ہیں اور اسی لحاظ سے 

ہاؤسنگ اسسڻنٹ کے مجموعی کام کے بوجھ کو کم کرنے کو فوقیت دے  NYCHAکام کے بوجھ کو ہم آہنگ کرتی ہیں۔ 
  گا، بشمول یوں:

 ,Housing Opportunities Through Modernization Actہاؤسنگ اپارچونڻیز تھرو ماڈرنائزیشن ایکٹ ( .1
HOTMAکے ساتھ وابستہ پالیسی کی تبدیلیوں کے نفاذ کے ذریعے ساالنہ جائزے کے تعدد کو کم کرنا؛ اور ( 

ہاؤسنگ اسسڻنڻس کو بروئے  15میں کل  2019پائلٹ پروگرام کو مارچ ہاؤسنگ کورٹ یونٹ پائلٹ کو پھیالنا۔  .2
کار ال کر بروکلین، کوئنز اور اسڻیڻن آئلینڈ کے بوروز میں پھیالیا گیا تھا۔ کنگز اور کوئنز کاؤنڻی کورٹ، 
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ریڈہوک اور اسڻیڻن آئلینڈ کمیونڻی جسڻس سنڻر کے لیے تمام فنکشنز، نیز اس سے وابستہ بیک آفس کے فنکشنز 
ہے۔ لینڈ الرڈ اینڈ ڻیننٹ کورٹ کے شیڈول کا تعاون کرنے کے لیے، ہمارا کو یونٹ کی جانب سے نمڻایا گیا 

اراده ہاؤسنگ کورٹ یونٹ کو بڑھانے، اور تمام پانچوں بورو میں ہاؤسنگ کورٹ میں مقدمہ بازی سے وابستہ 
 پراسیس میں یکسانیت النے کے لیے نیبرہوڈ ماڈل کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے کا ہے۔

یم ہے کہ ہاؤسنگ اسسڻنٹ کے کردار میں ایک جبلّی تناؤ موجود ہے کیونکہ مکینوں کی کرایہ داری کے ہمیں یہ بھی تسل
متعدد پہلوؤں کو نیویگیٹ کرنے میں ان کا تعاون کرنے کے لیے عملہ اکثر و بیشتر لینڈ الرڈ مینیجمنٹ کے اپنے بنیادی 

ہ محسوس ہوتا ہے کہ وه "سوشل ورکر" کی لیاقت میں کام اعمال سے ماورا کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ عملہ کو اکثر ی
کر رہے ہیں۔ دونوں فنکشنز کی بہتر خدمت انجام دینے کے لیے رول کا ڈیزائن بنانے کے لیے ہاؤسنگ اسسڻنڻس کے 

ساتھ نئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری ڈیولپمنڻس میں کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، پراپرڻی مینیجرز پر 
طرز عمل شیئر کرنا اور چیلنجوں کو آگے لے جانا ضروری ہے۔ کراس ڈیولپمنٹ لرننگ کی سہولت رسانی  بہترین

 سائڻس کے بیچ روابط کو رسمی شکل دے سکتی ہے اور باہم پیوست پالیسی کی تعبیر اور نفاذ کو بڑھا سکتی ہے۔

مکین کے تجربے کو بہتر بنانے کی تجاویز اضافی حالت رسائی اور شفافیت کے ذریعے پراسیس کے ساتھ خود مکتفی 
کی تحقیق میں شرکت کرنے والے مکینوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے  SDSہونے کی آبیاری کرنے پر مشتمل ہیں۔ 

کی ترجیح یہ  NYCHAانوس، غیر منصفانہ اور بوجھل تھا۔ سامنے "عرشہ کا انبار" لگا دیا گیا تھا کیونکہ وه پراسیس نام
ہے کہ عمومی تعریفات سے متعلق معلومات، معلومات کے طریقۂ استعمال کی وضاحت اور مکین جہاں پر سواالت پوچھ 

سکتے ہیں اس بارے میں واضح ہدایات شامل کر کے کرایے کے حساب کتاب کے پراسیس پر واضح طور پر مواصلت 
مطلوبہ دستاویزی شہادت میں یکسانیت ال کر اور غیر ضروری االرم کم کرنے کے لیے مواصلتوں  NYCHAکی جائے۔ 

کو بہتر بنا کر ساالنہ دوباره تصدیق کے بوجھ کو کم کرے گی۔ اس کے عالوه، ہمیں تسلیم ہے کہ ہاؤسنگ اسسڻنڻس اور 
اراده کمیونڻی پارڻنرز کے موجوده نیٹ ورک کو  کا NYCHAمکینوں کو بعض اوقات اضافی تعاون درکار ہوتا ہے، لہذا 

بڑھانا اور یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام ڈیولپمنٹ سائڻس ریفرل نیٹ ورک میں مقام، طریقہ، اور اس میں موجود فرد سے 
ائسز ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ کچھ مکینوں کو اب بھی یا تو ذاتی ڈیوائسز پر یا محفوظ اور مامون عوامی ڈیو واقف ہوں۔

مکین کی رازداری یقینی بنانے، ڈیجیڻل وینز تک رسائی اور ان  NYCHAپر رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 
کی دستیابی بڑھانے، اور مکینوں کے لیے اضافی ڻچ پوائنڻس بنانے کے لیے بیرونی پارڻنرز کے ساتھ کام کرنے کے 

 لیے کیوسک میں اصالحات کرے گی۔

پورڻل پر فوکس کرتا ہے جو ساالنہ جائزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابتدائی تحقیق کے نتائج تجاویز کا آخری سیٹ ای 
کے اشتراک سے کام  SDSنے ای پورڻل کے لیے بہتر ڈیزائن پراسیس شروع کرنے کے لیے  NYCHAکی بنیاد پر، 

-clickے کلک تھرو () ڻیم ای پورڻل کITکی انفارمیشن ڻیکنالوجی ( NYCHAشروع کرنے کی اجازت دی تھی۔ 
through کے تجربے میں یکسانیت النے کے لیے (SDS  اورPHTA ہمیں دسمبر  ڻیم کے ساتھ کام کرتی رہی ہے۔

تک مکینوں اور مالزمین کے ساتھ صارف کی ڻیسڻنگ شروع  2021تک ڈیزائن جاری رہنے کی اور پھر فروری  2020
تصدیقات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ای پورڻل کی نئی اسکرینز  ترجیح یہ ہے کہ سہ ماہی دوباره ہونے کی توقع ہے۔

 میں شروع ہو جائیں۔ 2021مارچ 

 ڻیکنیکل سروسز ڻیمز 

HUD  ایگریمنٹ کی تعمیل کرنے کے لیے، ہم ایک بنیادی تنظیمی اصول کے گرد سرگرمی کے ساتھ دوباره منظم ہوتے
) 3) پھپھوند اور ایمرجنسی لیکس، (2) سیسہ، (1اور ( ناکامی پر محو خیال ہوپر الزم ہے کہ  NYCHA –رہے ہیں 

وقت ) حرارت سمیت چھ بنیادی اساسی شعبوں میں سے پانچ میں 5) ایلیویڻرز، اور (4کیڑے مکوڑے اور ردی کا نظم، (
 فراہم کرے۔  گزرنے پر فوری نگرانی اور پراسیس میں اصالحات

پر  NYCHAی سطح پر بعض فنکشنز کو بے اختیار بنا دیتا ہے، لہذا چونکہ ڻرانسفارمیشن پالن پراپرڻی میں یا مضافات ک
عین اسی وقت ایک واضح جوابدہی اور نگرانی کا ڈھانچہ قائم کرنا الزم ہے۔ اس معاملے میں، ہم نے مرکزیت یافتہ ڻیمیں 

سکتی ہیں۔ اب ہر ایک بنائی ہیں جو وقت گزرنے پر بنیادی تعمیل سے متعلق خدمات کی ڈیلیوری میں اصالحات یقینی بنا 



 لیےتقسیم کے لیے نہیں بلکہ گفتگو کے مقاصد کے  – 2020نومبر  16

41 
 

ایگریمنٹ کے متن میں سرایت  HUDبنیادی اساسی شعبے میں مرکزیت یافتہ یونڻس یا محمکے ہیں جو منصوبہ عمل اور 
شده دیگر جوابدہی کے نفاذ پر رننگ پوائنٹ ہیں۔ معلومات کی آزاد روی کے لیے، ان یونڻس کو "پلر ڻیمز" کا تعاون 

ذ میں اہمیت رکھنے والے مرکزی دفتر کے محکموں کے نمائندے شامل ہیں۔ اس حاصل ہے، جس میں ہر عمل کے نفا
کے بعد دونوں یونڻس اور ان اساسی شعبوں میں آپریشنز کے ڈھانچے کے باقی حصے کا جائزه لیا جاتاہے اور ماحولیاتی 

رکھی جاتی ہے صحت و سالمتی اور کمپالئنس ڈپارڻمنٹ کے اندر موجود خصوصی گروپوں کے ذریعے ان پر نگاه 
 میں مزید گفتگو کی گئی ہے۔  7جیسا کہ باب 

 

ایگریمنٹ کے تنظیمی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا  HUDہر محکمے کے لیے مطلوب بنیادی فنکشنز اور لیاقتوں کو 
 جائے گا: 

کنڻریکٹ کے منتظمین اور ہر یونٹ کے لیے داخلی حیثیت رکھنے والے  بڑے پیمانے کے پروجیکڻس: .1
یکٹ مینیجمنٹ کا عملہ یا تو وینڈرز کو حاصل کر کے یا آپریشنز کے ڈھانچے میں ہی کام کرکے بڑے پروج

پیمانے کے پروجیکڻوں کے نفاذ کا نظم کریں گے۔ دروازے پر جھاڑو پھیرنے سے لے کر چھت میں لگے 
ولیو میں پنکھے اور دو سالہ خطرے کی تشخیص تک، ان یونڻس پر مخصوص مقرره وقتوں پر پورے پورڻف

پروجیکڻوں کو مکمل کرنے پر قادر ہونا الزم ہے۔ بڑے پیمانے کے پروجیکڻوں کے لیے ہماری حصولیابی کے 
پراسیس میں ہمیں جس ایک زحمت کا مشاہده ہوا وه یہ ہے کہ آپریشنز کو بہت سارے معاہدوں کے مدنظر 

) Technical Servicesارڻمنٹ ڈپگنجائشیں تحریر کرنے میں جہدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ڻیکنیکل سروسز 
)Department, TSD  میں ازیں قبل کام کرنے والی ڻیم سمیت، گنجائش تحریر کرنے کے تمام فنکشنز کو کیپڻل

میں ہی ڈیزائن ڈپارڻمنٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔  )Capital Projects Division, CPD(پروجیکڻس ڈویژن 
CPD  کے پاس فی الحال ایسے آرکڻیکسس اور انجینئرنگ کا عملہ موجود ہے جو آپریشنز کے لیے گنجائش

 تحریر کرنے کے فنکشنز ہینڈل کرنےکے لیے آراستہ ہے۔
ق سے متعلق پیشہ ور افراد کو ہر یونٹ ڈیڻا کے تجزیہ نگاروں اور کارکردگی کے نظم و نسڈیڻا کا تجزیہ:  .2

بحال کر رہی ہے تاکہ پرفارمنس ڻریکنگ اور اینالیڻکس محکمے کے ساتھ براه راست کام کیا جائے۔ ورک 
اور دیگر ڈیڻا استعمال کرتے ہوئے، ہر یونٹ کو اس بارے میں تجزیاتی امور کا استعمال کرنے پر  XRFآرڈر، 

یا تو اس یونٹ کے لیے داخلی حیثیت یا عمودی آپریشنز کے  قادر ہونا ضروری ہے کہ عملہ کو کہاں پر،
ڈھانچے کے اندر تعینات ہونا چاہیے۔ یہ یونڻس اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن کی شراکت میں، "استثناء کی فہرست" 
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بھی تقسیم کریں گی، جس سے یہ پتہ چلے کہ آیا نظم و نسق کرنے واال ہر دائره اختیار ڈیڻا سے تحریک یافتہ 
HUD  ایگریمنٹ کی جوابدہی کو پورا کر رہا ہے۔ 

ہر یونٹ تکنیکی مشیروں کو بحال کر رہی ہے اور خارجی ماہرین کے ساتھ کام کر رہی ہے پالیسی پر مہارت:  .3
بہترین طرز عمل اور مقامی، ریاستی اور وفاقی اصولوں اور ضوابط کے  NYCHAتاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ 
پالیسیاں اور طریق کار دوباره لکھ رہی ہے اور پھر ان کا اعاده کر رہی ہے۔ رو بہ موافق بنانے کے لیے نئی 

عمل ہو جانے پر ہر یونٹ پر نئے کاروباری پراسیس کے کاموں کی تصدیق کرنا بھی الزم ہے۔ پروجیکٹ 
سسڻمز کو  NYCHAمینیجرز براه راست انفارمیشن ڻیکنالوجی ڈپارڻمنٹ کے ساتھ کام کر کے یقینی بناتے ہیں کہ 

 پراسیس میں شامل ہر نئے مرحلےکا ذمہ دار قرار دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 
ہر یونٹ کے پاس خود اپنا عملہ یا وینڈرز نیز تکنیکی مہارت ہوگی جنہیں ایسے کام انجام اسکلڈ ڻریڈز کا عملہ:  .4

ی نوعیت کے ہنر کے دینے کے لیے ہاؤسنگ ڈیولپمنڻس کے ذریعے تعینات کیا جا سکتا ہے جو مزید خصوص
مجموعے کے طالب ہوں۔ مثالً، آپریشنل ایناالئسس اینڈ کنڻریکٹ مینیجمنٹ کے محکمہ کے پاس خصوصی 

پینڻروں کی ایک ڻیم ہے جسے وه مثبت سیسہ پر مبنی پینٹ کے جز والی یونٹ میں خامیوں کو دور کرنے کے 
ر کام کرنے کے لیے تکنیکی مہارت درکار ہوتی لیے تعینات کرتا ہے۔ چونکہ ایلیویڻرز اور حرارتی نظاموں پ

ہے، لہذا ایلیویڻر سروس اور ریپیئر ڈپارڻمنٹ اور ہیڻنگ مینیجمنٹ سروسز ڈپارڻمنٹ مرکزی لحاظ سے اس 
 Office of Moldعملہ کا اور ان کے کاموں کا نظم کرتے ہیں۔ آفس آف مولڈ اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیئیشن (

Assessment and Remediation(  خصوصی نوعیت کے ایسے وینڈرز کے ساتھ معاہدے برقرار رکھتا ہے
جو پھپھوند کے پیچیده معاملوں پر کام کر سکتے ہوں۔ پیسٹ کنڻرول کے پاس ایکسڻرمینیڻرز کی ایک ڻیم ہے 

جو چوہے میں کمی النے کے طریقوں میں تخصیص رکھتی ہے اور ویسٹ مینیجمنٹ ڻیم کے پاس اب اس کی 
 حت مرکزیت یافتہ کمپیکڻر ریپیئر ڻیم ہوگی۔ ہدایات کی مات

ان میں سے بہت سارے محکموں نے یا تو تن تنہا مانیڻرنگ یونڻس یا خصوصی ڻیمیں  خود سے نگرانی کرنا: .5
قائم کی ہیں یا کریں گے جو پراپرڻیز پر جا کر یہ تصدیق کریں گی کہ ایک غیر مرکزیت یافتہ ماڈل اب بھی ہم 

باقی آپریشنز کے  آہنگی کے ساتھ معیاری سروسز ڈیلیور کر رہا ہے۔ داخلی مانیڻرنگ کے عالوه، ان یونڻس اور
کام پر کمپالئنس ڈپارڻمنٹ اور ماحولیاتی صحت و سالمتی کے ذریعے نگاه رکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ذیل میں 
گفتگو کی گئی ہے، ان محکموں نے ایسا عملہ بھی شامل کیا ہے جس کو ان انتہائی تکنیکی اساسی شعبوں کے 

 ساتھ وابستہ کام میں تخصیص حاصل ہے۔ 

ایگریمنٹ  HUDنے بھی "اساسی ڻیموں" کو عملہ تفویض کیا ہے تاکہ محکموں کے درمیان کام کر کے دیگر محمکوں 
کے تحت تکنیکی سروس کی ہر ڻیم کی ذمہ داری پوری کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ ڻرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے 

تعلقہ ڻیم کے ماہرین کو ان یونڻس میں کے لیے، اب ہمیں ایک تنظیم نو مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی جو فنکشنز اور م
 موافق بنائے۔ 

 Operational Analysis & Contractآپریشنل ایناالئسس اینڈ کنڻریکٹ مینیجمنٹ ( 
Management, OACM ( 

OACM  کی تخلیق ڈپارڻمنٹ آف مینیجمنٹ اینڈ پالننگ، مینڻیننس، ریپیئر اینڈ اسکلڈ ڻریڈز اور ڻیکنیکل سروسز کے اندر
 موجوده فنکشنز کو مستحکم بنانے اور نئی یونڻس کی تخلیق پر نگاه ڈالنے کے لیے کی گئی تھی۔ 

 Team for Enhancedالننگ اینڈ آؤٹ ریچ (پینٹ کی تدبیر سازی کو مرکزیت دینا اور ڻیم فار انہینسڈ مینیجمنٹ، پ
Management, Planning, and Outreach, TEMPO:(  کچھ پینٹ ڻیمیں اور وینڈرز تالفی والی تمام پینڻنگ، عوامی

کی تخلیق ایسی  TEMPOجگہ کے کام اور سائیکل پینڻنگ کے کام کو نمڻانے میں مرکزی حیثیت کی حامل رہیں گی۔ 
 رینوویشن، ریپیئراینڈ پنڻنگ ل سے کم عمر کے بچے یا تو رہتے ہوں یا آتے ہوں، تیز گام انداز میںسا 6جہاں یونڻس میں 

(Renovation, Repair and Painting, RRP)  کے کام کو حل کرنے کے لیے تیز رفتار جوابی یونٹ کے بطور ہوگی۔
کے کام پر تیز رفتار جوابی اقدام سیسہ والے ستون کی تالفی  RRPیونڻس میں  CU6سیسہ پر مبنی پینٹ کے تدارک اور 

 کے جز پر مرتکز ایک طریقہ فراہم کرتا ہے، جو جوابدہی کے ایک واحد ماخذ کو یقینی بناتا ہے۔ 
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تکنیکی خدمات ڈپارڻمنٹ کے اندر فی الحال سرایت شده کچھ دیگر  OACM ر ستون سے متعلق تکنیکی خدمات:غی
فنکشنز کو بھی جذب کرے گا، جس میں آتش زدگی سے تحفظ، زمینی اور صنعتی حفظان صحت اور امدادی خدمات پر 

 –مل ہیں، جن کو تعمیل کے دو ستونوں پڑنے والے بوجھ میں کمی النے کے لیےکچرے کے نظم و نسق والے اہلکار شا
 کو ہینڈل کرنے اور ہنگامی خدمات محکمے کا نظم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ –ایلیویڻرز اور حرارت 

مینیجمنٹ اینڈ پالننگ ڈپارڻمنٹ کو شامل کرتا رہے گا، جو آپریشنز کی جانب سے بڑے  OACM مینیجمنٹ اینڈ پالننگ:
و نسق کرنے اور پورے پورڻفولیو میں آپریشن سے متعلق تبدیلیاں الگو کرنے پر فوکس کرتا  پیمانے کے ڻھیکوں کا نظم

 ہے۔ وائلیشنز یونٹ کو مینیجمنٹ اینڈ پالننگ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔

 )Healthy Homesہیلدی ہومز ( 

کو  PAISسال کے اوائل میں، (پیسڻس)، سیسہ اور پھپھوند تھیں۔ اس  PAISماضی میں، ہیلدی ہومز کی تین یونٹ، بشمول 
نئے نائب صدر کی تحت ویسٹ مینیجمنٹ کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے، دو اسبیسڻس یونڻس کو جو 
فی الحال مینڻیننس، ریپیئرز اینڈ اسکلڈ ڻریڈز کے تحت ہیں اور تکنیکی خدمات محکمے کے تحت ایک اسبیسڻس یونٹ کو 

 ک محکمے میں مال دیا جائے گا۔ وقف شده ڈائریکڻر والے ہیلدی ہومز کے تحت ای

یہ تبدیلیاں ایک بنیادی مشن: ماحولیاتی صحت کے خطرات پر ہیلدی ہومز ڈپارڻمنٹ کا ایک مرتکز طریقہ یقینی بنائیں 
گی۔ عین اسی وقت، ہیلدی ہومز ڈپارڻمنٹ کو دو اہم اساسی شعبوں پر جواب ده اور رن پوائنٹ قرار دیا جائے گا: سیسہ، 

ارڈ کنڻرول ڈپارڻمنٹ کے ذریعے اور پھپھوند، اس کے آفس آف مولڈ اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈییئیشن کے اس کے لیڈ ہز
 ذریعے۔ 

چونکہ نیبرہوڈ ماڈل کو نافذ کر دیا گیا ہے، لہذاہیلدی ہومز اپنے کچھ بنیادی فنکشنز (جیسے پھپھوند سے متعلق شکایات 
) اور سیسہ کی Resident Communication Coordinators, RCCsکے لیے ریزیڈنٹ کمیونیکیشن کوآرڈینیڻرز (

تالفی کے لیے دھول پونچھنے سے متعلق ڻیکنیشینز) کو موافق بنانے کے مواقع کی قدر پیمائی کرے گا، جو مواصلت 
کی واضح الئنیں فراہم کریں گی جن سے یہ یقینی ہو جائے گا کہ یہ یونڻس آپریڻنگ ماڈل میں براه راست ڻیپ کر سکتی 

 ہیں۔

 ایلیویڻر سروس اور مرمت  

NYCHA  سے زائد ایلیویڻرز ہیں جنہیں وه آپریٹ کرتا ہے، تمام ایلیویڻرز کا لگ بھگ پانچ فیصد نیو  3,100کے پاس
 Elevator Service and Repairافراد والے ایلیویڻر سروس اور ریپیئر ڈپارڻمنٹ ( 473یارک سڻی میں ہے۔ 

Department, ESRD،کے زیر انتظام ( NYCHA  کے ایلیویڻرز منفرد چیلنجز پیش کرتے ہیں، جس میں زیاده والیوم
میں استعمال، تیز رفتار سے فرسوده ہوتا اسڻاک، اور عمارت کی پوشش میں ہونے والی بوسیدگی شامل ہے جس کی وجہ 

ایلیویڻر  193س اور ایلیویڻر میکینک 207نے  NYCHAسے ایلیویڻر کی شافڻس میں ڈھانچہ جاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ 
ڈپارڻمنٹ آف بلڈنگز سے جاری شده ڈائریکڻر،  NYCمیکینکس کے پاس  ESRD 39 —میکینک ہیلپرز بحال کیے ہیں 

معاون ڈائریکڻر یا انسپکڻرز کے الئسنس ہیں۔ ایلیویڻر میکینک ڻیموں پر بجلی گل ہو جانے کا سامنا کرنے والے ایلیویڻرز 
 عدگی سے شیڈول شده تدارکی مینڻیننس کا کام انجام دینے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ میں اصالحی مینڻیننس اور باقا

سیکڻر  ESRDایلیویڻر میکینکس اور ہیلپرز کو ڻیموں میں جوڑا گیا ہے اور سیکڻر میں منظم کیا گیا ہے۔ وقتی طور پر، 
نیبرہوڈ کی تشکیل کو دوباره منظم کرنے کے  ESRDواال ماڈل استعمال کرتا رہے گا؛ تاہم، نیبرہوڈ ماڈل نافذ ہو جانے پر، 

 امکانی فوائد کی قدر پیمائی کرے گا۔

 ہیڻنگ مینیجمنٹ سروسز  

کے  NYCHA) معقول حرارت اور گرم پانی Heating Management Services, HMSDہیڻنگ مینیجمنٹ سروسز (
حرارتی نظاموں کا ایک ضخیم اور متنوع مجموعہ برقرار رکھتا  HMSDمکینوں کو فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ 

بوائلرز اور ہزاروں فٹ پائپ اور تقسیم والے وه ساز و سامان شامل ہیں جو حرارت پیدا کرتے  +1,500ہے، جس میں 
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یکڻس ڈپارڻمنٹ آف انرجی فائنانس اینڈ سسڻینیبلڻی، کیپڻل پروج HMSDاور ساری عمارتوں میں اسے پہنچاتے ہیں۔ 
 ڈویژن، پراپرڻی مینیجمنٹ، اور ہنگامی خدمات محکمے کے شانہ بشانہ کام کرتا ہے۔

کی آنکھ اور کان بن کر کام کرتے  HMSD) گراؤنڈ پر Heating Plant Technicians, HPTہیڻنگ پالنڻس ڻیکنیشینز (
ہیں اور حرارت گل ہونے کا مسئلہ پیش آنے پر دفاع کی پہلی الئن ہیں۔ یہ ہنرمند مالزمین نیو یارک سڻی کے کچھ ایسے 

کے دہائیوں پرانے حرارتی نظام کو آپریٹ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ وه تجربہ کار  NYCHAپرانے مالزمین ہیں جو 
جانکاری پر انحصار کرتے ہیں جو ڈیولپمنڻس کے جغرافیائی مجموعوں پر نگاه رکھتے ہیں۔ یوں تو  سپرنڻنڈنڻس کی

کلسڻر ڻیموں پر ڈیولپمنڻس کے اندر موجود حرارتی اثاثوں کا مسلسل معائنہ اور مرمت کرنے کی ذمہ داری عائد ہے، 
کا استعمال کر کے پورے پورڻفولیو پر پرندے  "ہیٹ ڈیسک" میں واقع ایک سنڻرل کمانڈ یونٹ الئیو ڈیش بورڈ 24/7مگر 

کے بلڈنگ مینیجمنٹ  NYCHAکی نظر والی نگاه رکھتی ہے جو مکینوں کی جانب سے حرارت سےمتعلق شکایات کو 
 سسڻم کے ساتھ دکھاتا ہے، جو بوائلر روم میں موجود حساس مانیڻرز سے ڈیڻا اکڻھا کرتا ہے۔ 

HMSD تنظیم کے اندر،  کا ڈھانچہ، اندرونی طور پر اورNYCHA  کے حرارتی اثاثوں کا نظم کرنے کے لیے خوب
کے منتقل ہونے پر،  NYCHAمناسب ہے۔ یہ کلسڻرز مضافاتی ماڈل سے بھی مطابقت پذیر ہیں۔ نئے آپریڻنگ ماڈل میں 

جس کا  ان کلسڻرز کا دوباره گروپ بنائے گا، HMSDمضافات کی آبادیات سے بہتر طور پر ہم آہنگ کرنے کے لیے 
نتیجہ نیبرہوڈ ڈائریکڻرز کے ساتھ بہتر مواصلت اور ان کی بہتر خدمت کی شکل میں برآمد ہوگا۔ اس کے عالوه، پورے 

میں شفٹ کر دیا گیا ہے جو  HMSDآپریشنز میں فنکشن کو بہتر ڈھنگ سے ہم آہنگ بنانے کے لیے، فیول آئل یونٹ کو 
 کے ماتحت تھا۔ TSDپہلے 

 کمہ ہنگامی خدمات کا مح 

) ہنگامی حاالت میں ہنگامی نظم و نسق، میل Emergency Services Department, ESDہنگامی خدمات کا محکمہ (
کے دیگر ڈھانچوں  NYCHAجول اور آن اسکرین جواب فراہم کرتا ہے، جب بھی وه ڈیولپمنٹ میں یا شہر پیما بنیاد پر 

حی مواصلتوں کو ہینڈل کرتا ہے، بعد کے اوقات میں مینڻیننس کی کا اہلکار ہنگامی اور اعلی سط ESDمیں پیش آتے ہیں۔ 
کے تین درجاتی ریڈیو سسڻم کا نظم کرتا ہے۔  NYCHAکالز کا نظم کرتا اور ان کا جواب دیتا ہے اور چوبیسوں گھنڻے 

NYCHA  کے سپروائزرز اور فیلڈ کے عملہ کوESD اکہ مالزم مواصلت کرنے کا ایک حیات بخش ذریعہ فراہم کرتا ہے ت
کے آپریشنز اور  ESDکے تحفظ، بڑے ہنگامی حاالت کے میل جول اور اصالح یافتہ پیداواریت کو یقینی بنایا جائے۔ 

 ڈھانچہ میں اس پالن کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی۔

 ویسٹ مینیجمنٹ اور پیسٹ کنڻرول 

میں شفٹ کرتا ہے اور یہ یقینی بنا کر ضم شده پیسٹ کنڻرول کیڑے مکوڑوں کے نظم و نسق کا ہمارا فوکس روک تھام 
کچرے کو بروقت انداز میں اکڻھا اور  NYCHAوسائل کو ابتالء کی بنیادی وجوہات کا ازالہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے کہ 

درست طریقے سے ضائع کرتا ہے جبکہ یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ایکسڻرمینیڻرز اور مینڻیننس کا عملہ کیڑے مکوڑوں 
مارتوں میں اکڻھا ہونے سےروکنے کا کام کریں۔ ہمیں یہ یقینی بنانے پر فوکس کرنا ضروری ہے کہ کچرے کو ہماری ع

کو درست طریقے سے ضائع، اکڻھا کیا جاتا ہے اور کیڑے مکوڑں کی آبادی کم کرنے کے لیے ایک اجتماعی حکمت 
 نڻینرز میں اکڻھا کیا جا تا ہے۔ عملی کے طور پر یا تو انہیں ہڻا دیا جاتا ہے یا کیڑے مکوڑوں سے پاک ک

ماضی میں کچرے کے نظم و نسق اور کیڑے مکوڑں کے کنڻرول کے فنکشن کو علیحده طور پر نمڻایا جاتا تھا، اور 
ایک ضم شده انداز میں پورے پورڻفولیو میں بہترین طرز کو نافذ کرنے پر کوئی واحد فوکس نہیں تھا۔ پیسٹ کنڻرول 

) اس سے پہلے ہیلدی ہومز میں واقع تھے، جبکہ کچرے کے نظم و نسق کے فنکشن غیر مرکزیت یافتہ PAIS(سابقہ 
تھے سوائے ایک یونٹ کے جس نے کمپیکڻر کی مرمتیں انجام دیں، جو مینڻیننس، ریپیئرز اور اسکلڈ ڻریڈز ڈپارڻمنٹ کا 

س کی وقف شده قیادت فراہم کرنے کے لیے، حصہ تھا۔ ان دونوں فنکشنز کو موافق بنانے اور اساسی شعبے کو خود ا
NYCHA  نے ویسٹ مینیجمنٹ اینڈ پیسٹ کنڻرول کا ایک نائب صدر بنایا اور تمام متعلقہ اہلکار، بشمول کمپیکڻر کی

 مرمت اور مینڻیننس نمڻانے والی ڻیم کو اس نئے محکمے میں منتقل کر دیا۔ 
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ورڻفولیو میں الگو کرے گا یہ یقینی بنانے کے لیے کہ گراؤنڈز کا ویسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ نئی پیشقدمیوں کو پورے پ
باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے اور کچرے کو روزانہ درست طریقے سے اکڻھا اور اسڻور کیا جاتا ہے یا ہڻایا جاتا ہے۔ 

کرنے میں مدد کرے  پیسٹ کنڻرول ڈپارڻمنٹ پورے پورڻفولیو میں انڻیگریڻڈ پیسٹ مینیجمنٹ کو درست طریقے سے الگو
 گا اور تمام مضافات کو معاہدے کے تحت مطلوب ان کے متعلقہ قابل حوالگی چیزوں کے لیے ذمہ دار قرار دے گا۔

NYCHA  کو ایک تنظیمی ڈھانچہ درکار ہے جو دیرپا تعاون فراہم کر سکے اور سارے فنکشنز میں کام کر سکے، پالیسی
انداز میں سوچ سکے لہذا ہم نے ویسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ بنایا جو عملہ کو مرکزی حیثیت دے سکے اور اسڻریڻجک 

اور مکینوں کے لیے یکساں طور پر زندگی کے معیار کو متاثر کرنے والے ایک شعبے پر کافی مطلوب فوکس فراہم 
 کرے گا۔

نے کے لیے کہ گراؤنڈز کا ویسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ نئی پیشقدمیوں کو پورے پورڻفولیو میں الگو کرے گا یہ یقینی بنا
 باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے اور کچرے کو روزانہ درست طریقے سے اکڻھا اور اسڻور کیا جاتا ہے یا ہڻایا جاتا ہے۔

 ویسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ کا فوکس ہوگا:

 پورے پورڻفولیو میں عملہ کاری کی ضروریات اور جاروب کشی کے شیڈولز •
 انفرادی کچرے کے نظم کے منصوبۂ عمل تیار اور الگو کرنا پراپرڻی کے ساتھ مخصوص •
 کڻیالگ سازی، مانیڻرنگ، اور کنڈکڻنگ کے ساز و سامان کی مرمت کی منصوبہ بندی •
 اصالحی اور تدارکی مینڻیننس کی مرمتیں برقرار رکھنا –موجوده داخلی اور خارجی کمپیکڻرز  •
 ے فریق ثالث وصول کنندگان میں میل جول بنانااور بھاری بھرکم کچرے ک DSNYبروقت سروس کے لیے  •
کچرے کے نظم و نسق کی نئی قسموں کی تحقیق اور ڻیسڻنگ تاکہ "انبار" کو کارگر طریقے سے ہڻایا جائے  •

 جبکہ ڈیولپمنٹ میں کچرے کو ہینڈل کرنے کے لیے درکار نگراں کے وقت کی مقدار کو کم کیا جائے۔

ہڻانے کا جو بوجھ عملہ پر پڑتا ہے اسے کم کرنے کے لیے، ویسٹ مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ اکڻھا کرنے، اسڻور کرنے اور 
کچرے کے جماؤ پر فوکس کر رہا ہے جیسے اضافی ری سائیکلنگ اور تمام کنسولیڈیشنز میں بھاری بھرکم کوڑے 

 کرکٹ کا اخراج۔

جی کمپیکڻرز کو روزانہ زمین کی صفائی ڈیولپمنٹ کے بھاری بھرکم کنڻینرز اور خار – گراؤنڈ پر شفاف والی پیشقدمی
سے اکڻھا شده تمام مواد سے بھرنا اور یہ یقینی بنانا کہ نجی بھاری بھرکم سامان والے وینڈرز سے باقاعده گفتگو ہوتی 

 ہے تاکہ جب اور جہاں پر ضروری ہو گنجائش کو بڑھا کر بروقت سروس کو یقینی بنایا جائے۔

 کارڈ بورڈ بیلرز •
 سامان کے کرشرز بھاری بھرکم  •
 گدے کی ری سائیکلنگ •
 الیکڻرانکس کی ای ویسٹ ری سائیکلنگ •
 جہاں ممکن ہو وہاں گراؤنڈ فلورز پر بڑے سائز کے ہوپر دروازے •
 درون سنک غذا کے ضیاع والی یونڻس •

 کچرے کو مزید مؤثر طور پر اسڻور کرنے کے لیے، ساز و سامان کے لیے اپ گریڈز کی ضرورت ہوتی ہے: 

 درونی کمپیکڻرز اپنی کارآمد زندگی سے ماورا ہیں% ان83 •
 % بیرونی کمپیکڻرز اپنی کارآمد زندگی سے ماورا ہیں73 •

ہم نئی قسم کی ڻیکنالوجی اور ایجاد کے ساتھ کنڻینر سازی کے مدنظر طویل مدتی ویژن پر بھی فوکس کر رہے ہیں 
و ڈیولپمنٹ کی سطح پر شفاف تر، محفوظ تر اورصحت جیسے جدید ترین انڈر گراؤنڈ نیومیڻک سسڻمز (پولو گراؤنڈز)، ج

 بخش تر ماحولیات تخلیق کرنے کے لیے کچرے کے صحن کے نئے ڈیزائن کے ساتھ مال ہوا ہو۔
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NYCHA  کے ویسٹ مینیجمنٹ پالن کا ایک الزمی اور کافی اہم حصہ مکینوں پر مشتمل ہوگا۔ تمام ردی، بھاری بھرکم
یزوں کو درست طریقے سے ضائع کرنے کے لیے ہمیں مکینوں کا تعاون درکار ہے۔ کچرا اور ری سائیکل کے قابل چ

 اسے مکین کی جامع شمولیت، تعلیم اور تمام ڈیولپمنڻس میں بہتر عالمتی تختی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔

کنڻرول کے  ڻرانسفارمیشن پالن کے تحت، معمول کی روک تھام اور اصالحی مینیڻیننس والے پیسٹ – پیسٹ کنڻرول
فنکشنز دونوں انجام دینے والے بورو کے تفویض کرده ایکسڻرمینیڻرز ہر نیبرہوڈ ڈائریکڻر کی براه راست ذمہ داری ہوں 

کی ڈیلیوری کے قابل چیزوں اور پیسٹ کنڻرول ڈپارڻمنٹ کی رہنما ہدایات کے حصول کی حتمی ذمہ داری  HUDگے نیز 
 جا رہی ہے۔ ہر ایک بورو کے نائب صدر کو تفویض کی

 کوالڻی اشیورنس 

) یونٹ کا مشن انتظامیہ اور انضباط کاروں کو معروضی یقین دہانی فراہم Quality Assurance, QAکوالڻی اشیورنس (
یونٹ یہ یقینی بنا  QAکرنا ہے کہ مکینوں کو عملہ اور وینڈرز دونوں سے اعلی معیار کی کاریگری موصول ہوتی ہے۔ 
کو موجوده پالیسیوں  کر کار کردگی اور جوابدہی کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ دار ہے کہ مینڻیننس اور مرمت کے امور

یونٹ خطرات کو شناخت اور ان کا  QAاور طریق کار کے موافق صنعتی معیارات کے لحاظ سے مکمل کیا جاتا ہے۔ 
ازالہ کرے گی، تربیت کے مدنظر فریق ثالث کے وینڈرز کو تعینات کرے گی اور کاروباری پراسیس میں اصالحات کی 

یونٹ میں ہی نیا پروجیکٹ مینیجمنٹ آفس  QAنگی تخلیق کرنے کے لیے، ہم رہنمائی کرے گی۔ ہم آہنگی تعاملی ہم آہ
)Project Management Office, PMO بنائیں گے۔ (PMO  کا مقصد تمام چاروں بوروز میں متعدد تعاملی پیشقدمیوں

 QAقینی بنائے گا۔ پروگرام کے ڈیزائن اور عمل درآمد میں ہم آہنگی کو ی PMOکے عمل درآمد میں میل جول بنانا ہوگا۔ 
تمام آپریشنز میں سروس ڈیلیوری اور طریقۂ کار کی پابندی کو بھی یقینی بنائے  PMOیونٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے 

 میں ایک ڈائریکڻر اور چار عملہ، ہر بورو کو کور کرنے کے لیے ایک ہوگا۔ PMOگا۔ 

 [کال آؤٹ باکس]: خدمت کی ثقافت

NYCHA  باہمی اعتماد معمولی ہے، جو ایک  22سالوں میں ختم ہو گیا ہے۔ 30کے عملہ اور مکینوں کے بیچ رشتہ پچھلے
ایسے دور کی طرف لے جا رہا ہے جس نے کارکردگی اور نتائج میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ہر ہفتے خراب ہو جانے والے 

 جا طور پر زوال پذیر حاالت کی شکایت کرتے ہیں۔ایلیویڻرز سے لے کر مہینوں سے ڻوڻے ہوئے کمپیکڻر تک، مکین ب

ہماری منصوبہ بندی کی مشغولیتوں کے دوران، ہم نے متعدد ایسے ورک آرڈرز کی جو مرمتی کام انجام دیے گئے بغیر 
بند کر دیے گئے اور نوکر شاہانہ پراسیس کی مثالیں سنیں جن میں وضاحت کے بغیر محسوس حد تک معمولی 

خیر ہوئی۔ ان سب کے عالوه، مکینوں کے بقول انہیں ڈیولپمنٹ کے عملہ کی جانب سے جواب نہیں مال، درستگیوں میں تا
یہ چیز موجوده چیلنجز میں سے ایک، مرکزیت یافتہ  23جن کا کام ان کے گمان کے مطابق انہیں جواب فراہم کرنا تھا۔

ار بناتی ہے اور پالیسیوں اور جس طریقے سے آپریڻنگ ماڈل کو نمایاں کرتی ہے جو صف اول کے مالزمین کو بے اختی
طریق کار پر مواصلت، ان کی تعبیر کی جاتی ہے اور انہیں الگو کیا جاتا ہے انہیں چیلنجز پیش کرتی ہے۔ اعتماد کی 

کمی ڈیولپمنٹ کے عملہ کے لیے کام کرنے کا مشکل ماحول پیدا کر سکتی ہے، جنہیں اپارڻمنڻس تک رسائی حاصل کرنا 
اس ڈائنیمک کے تحت، مالزم مکینوں کو خاص طور پر دفاع  24سائٹ اصولوں کو نافذ کرنا مشکل معلوم پڑتا ہے۔ اور آن

کی نمائندگی کرنے میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے جبکہ بذات خود مکینوں کی طرح انہیں ناکافی  NYCHAکرنے اور 
 سروسز کا سامنا ہوتا ہے۔ 

کے شرکاء کی، ہماری سڻی کی اور ایک  8کینوں کی، سیکشن ہمارے م —خدمت  NYCHAاس پالن کے تحت، 
یوں تو انفرادی عملہ کے ممبران کی ثقافت کو منظم کرے گا اور اس کا دوباره عہد کرے گا۔  —دوسرے کی خدمت 

                                                       
22 , p. 211Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, . 
23 Feb. 12, 2020Resident Association Breakfast, Transformation Plan,  . 
24 ec. 9, 2019, DProperty Management Workshop ITransformation Plan,  
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زور نہیں دیا ہے کی ثفافت نے اس پر  NYCHAہمارے مکینوں کو روزانہ نمایاں کسڻمر سروس ڈیلیور کرتے ہیں، مگر 
نتیجتاً، مکین کا تجربہ پوری ڈیولپمنڻس اور جغرافیوں میں وحشت کی حد تک  25ر ان کوششوں کو منظم نہیں بنایا ہے۔او

ہر مالزم پر، بشمول جن پر مکینوں کے ساتھ یومیہ میل  26غیر ہم آہنگ ہے، نیز پورڻفولیو پیما معیار بندی معمولی ہے۔
ائے کار کے لیے بہت کچھ جول کی ذمہ داری نہیں ہے، انہیں کسڻمر سروس واال ذہن رکھنا، مکینوں اور ان کے رفق

کرنے کی خواہش رکھنا الزم ہے، جو ثقافت میں اساسی تبدیلی کا باعث بنے۔ ہر فیصلہ ایک سوال ذہن میں رکھ کر کرنا 
 چاہیے: کیا اس سے ہمارے مکینوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے؟

خدمت کی ثقافت ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں تربیت، مواصالت اور نفاذ میں تعاون کے ساتھ اپنی ثقافت کے سرے کا 
ایک بااختیار افرادی قوت کی متقاضی ہوتی ہے جو تنظیم کے مجموعی مشن میں اپنے کردار کو سمجھیں، وه جو عادات 
و اطوار اپنا سکتے ہوں ان کا ایک واضح سیٹ رکھیں، اور روزانہ ایسے انداز میں کام کرنے کے لیے تحریک یافتہ ہوں 

  مکین کی طمانیت کی صورت میں برآمد ہو۔جس کا نتیجہ 

حالیہ ثقافت کو سمجھنے اور خدمت کی جو ثقافت ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں اسے خیال میں النے کے لیے، ہم نے 
کی ثقافت کے گرد مشکل مسائل  NYCHA -(Employee Engagement Committee, EEC)ایمپالئی انگیجمنٹ کمیڻی 

سے موجوده تنظیمی ثقافت کے ساتھ  -سے مالزمین کے ایک رضاکار گروپ  NYCHAورے کو حل کرنے کے ذمہ دار پ
اپنے تجربات شیئر کرنے کی گزارش کی۔ اس گروپ نے موجوده زحمتوں جیسے ناکافی سپروائزری سپورٹ، غیر ہم 

ابده، بے جوڑ آہنگ انضباطی پراسیس اور مواصلت و شمولیت کی کمی کی نشاندہی کی، ان سب کا نتیجہ ایک غیر جو
 اور غیر ہمدردانہ جائے کار کی ثقافت کی صورت میں برآمد ہوا۔

بامعنی انداز  NYCHAنے کچھ ایسی کارروائیوں کا تعین کیا جنہیں  EECذہنی الجھن کے سلسلہ وار سیشنز کے ذریعے، 
لیے اختیار کر  کے لیے چار اعلی سطحی اہداف استعمال کرتے ہوئے خدمت کی ثقافت تیار کرنے کے NYCHAمیں 

کے لیے گروپ کی تجاویز کے ساتھ  (صفحہ # دیکھیں) A.2سکتی ہے۔ یہ حکمت عملیاں اس پالن کے حکمت عملی 
 چول بڻھاتی ہیں اور ان سرگرمیوں میں سے ایک چننده تعداد کو نفاذ کے منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ 

شفاف، مواصلتی اورمنصفانہ جائے کار تخلیق کرنے جہاں قیادت ایک مثبت،  جائے کار کی ثقافت کو ترجیح دیں •
 کے لیے متوقع اطوار اور رویے سیٹ کرتی ہے۔

اتالیقی اور کوچنگ پروگراموں کے ذریعے، جس کے لیے جائے کار کی  افرادی قوت میں سرمایہ لگائیں •
بہتر بنائیں، اور تشویشات پالیسی کی تخلیق دونوں پر عملہ سے تاثرات حاصل کریں، سپروائزری کی تربیت کو 

 خاص پروجیکڻوں کے لیے داخلی عملہ کا استعمال کریں۔
درستگی کے ساتھ کارکردگی کی قدر پیمائی کر کے، مثبت اور منفی نتائج کو تسلیم عملہ کو ذمہ دار قرار دیں  •

کر کے، شفاف تر تادیبی عمل کا پراسیس تشکیل دے کر، اور مزید کثرت سے مکینوں کے سروے مکمل کر 
 ۔کے

• NYCHA  مثبت مرئی اپ ڈیڻس جیسے پینٹ کی تازه کوڻنگ کی ڈیولپمنڻس کی ہیئت اور احساس کو تبدیل کریں
کے برانڈڈ پوسڻرز کے ساتھ تاکہ عملہ کی عزت نفس کو بڑھایا جائے اور ایجنسی کے مشن اور  NYCHAاور

 مواصلت کی جائے۔ ویژن کے سلسلے میں عملہ، مکینوں اور مالقاتیوں سے یکساں پیغام رسانی پر 

NYCHA  مالزمین کی جانب سے عہد بستگی، نیز کام  +11,000کی ثقافت کو تبدیل کرنے کے لیے اتھارڻی کے ہر
کرنے کے ایک نئے طریقے پر زور دینے اور اسے سرایت کرنے کے لیے بنائے گئے نظام کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے 
مکینوں کی صحیح سے خدمت انجام دینے والی دیرپا ثقافت تعمیر کرنے میں سالوں لگتے ہیں، لیکن اسے کرنا ضروری 

  س کے بغیر باقی نہیں ره سکتا۔کا وجود ا NYCHAہے۔ 

                                                       
25 , pp. 9, 11Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, . 
26 , Feb. 21, 2020Advocate Engagement Session; Transformation Plan, CCOP MOU NegotiationTransformation Plan, . 
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 [کال آؤٹ باکس]: معلومات کی آزاد روی

NYCHA پالنز  27عمودی کاموں کے بطور چلتی ہے نیز ان کے بیچ اور ان کے ساتھ سسڻم کا کنکشن معمولی ہوتا ہے۔
الننگ اور پراپرڻی اور پروگرامز الگ تھلگ بنائے گئے ہیں، جو نقل سازی یا غیر ناموافق کوششوں کا سبب بنے۔ کیپڻل پ

ریزیڈنٹ آؤٹ ریچ  28مینیجمنٹ کے بیچ خال طبعی اثاثے کے نظم و نسق کی منقسم سمجھ بوجھ کی سمت لے جاتا ہے۔
اور پراپرڻی مینیجمنٹ کے بیچ خال اکثر و بیشتر مکینوں، پارڻنرز اور حامیوں کو رابطہ کے کسی مناسب نقطے پر نگاه 

29ڑ دیتا ہے۔ڈالتے وقت الجھن زده حالت میں چھو
F 

NYCHA  کو ایک بین تعاملی شراکت اور مسلسل اصالح کی ضرورت ہے، جس کی شروعات ہر مالزم کی طرف سے
ایگریمنٹ کے ہر اساسی شعبے کے لیے بین شعبہ  HUD تنظیم کے مشن اور اقدار کے تئیں عہد بستگی سے ہوتی ہے۔

ں کی قدر دکھائی ہے۔ ڻرانسفارمیشن پالن کے ذریعے جاتی مصرِف عمل ڻیموں نے باہمی اشتراک اور مشترکہ بصیرتو
ہم اس قوت رفتار کو آگے بڑھا کر کام کرنے کے اس طریقے کو تمام جاری اور نئے پروگراموں میں ضم کریں گے، 

جس میں ہر ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے روزمره کے اعمال شامل ہیں۔ مرکزی دفتر کے عملہ کو پراپرڻی مینیجمنٹ کے 
 ن کرنے کے لیے تفویض کیا جائے گا اور بین شعبہ جاتی مصروف عمل ڻیموں میں منظم کیا جائے گا۔اعمال کا تعاو

ایجنسی کا موجوده ڈھانچہ کاموں کی آبیاری کرتا ہے، نیز انفرادی محکمے غیر ہم آہنگ جغرافیوں کے ذریعے منظم 
جن میں سے دو غیر جغرافیائی تہیں  —کرتا ہے کیے جاتے ہیں۔ مثالً، پراپرڻی مینیجمنٹ چھ بورو واال ڈھانچہ استعمال 

ہیں۔ ایلیویڻر ڻیم سیکڻرز کا استعمال کرتی ہے جو بوروز سے موافقت نہیں کرتا ہے لیکن وه اثاثوں پر عملہ کو ایک برابر 
۔ حلقے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ریزیڈنٹ ایسوسی ایشن میں نو ہیں 15تفویض کرتا ہے۔ ریزیڈنٹ انگیجمنٹ میں 

NYCHA کا ڈھانچہ کافی مختلف نظر آتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کس محکمے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ 
NYCHA  جس میں محکموں کے  —کے نئے آپریڻنگ ماڈل کو بات چیت کے فطری مقامات تخلیق کرنا ضروری ہے

 بیچ مماثل خطے شامل ہیں۔ 

کے اعمال کا اسکیل ملک کی کسی بھی ہاؤسنگ  NYCHAحتی کہ محکموں کے اندر بھی سائلو ہو سکتے ہیں اور 
اتھارڻی کے پیمانے سے بڑا ہے۔ اگر برونکس کی خود اپنی ہاؤسنگ اتھارڻی ہوتی تو یہ شکاگو، الس اینجلس، سیئڻل، 

ہم پروگرام مینیجمنٹ کے موجوده اور نئے دفاتر کو با اور ڈینور سبھی کی مشترک ہاؤسنگ اتھارڻیز سے بڑی ہوتی۔ 
بنائیں گے تاکہ محکموں کے بیچ معلومات کی شیئرنگ کی سہولت بہم پہنچائی جائے اور رینکس کو اوپر پہنچایا  اختیار
 جائے۔

 مرکزی دفتر کی تنظیم نو  

اس ڻرانسفارمیشن پالن کی ایک بنیادی تھیم اور مقصد مضافات اور انفرادی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کی سطح پر سروس 
کی دوباره رخ بندی پر مشتمل ہے۔ "ڈاؤن ڻاؤن کے مدنظر  NYCHAڈیلیوری میں اصالحات کا تعاون کرنے کے لیے 

کے عملہ اور مقامات کی پیچیدگی کی عکاسی  NYCHAانتظار" کے بارے میں پراپرڻی مینیجمنٹ کے عملہ کی شکایات 
کرتی ہیں اور پراسیس میں یکسانیت النے کی ضرورت، مضافات اور پراپرڻی کے اعمال کا تعاون کرنے میں مرکزی 

عملہ کو براه راست مشغول کرنے اور خدمت کی ایسی ثقافت تیار کرنے کا اشاره کرتی ہیں جو ہمارے مکینوں اور 
ت دیتی ہے۔ اس مرحلے پر، مرکزی عملہ کے فنکشنز اور ڈھانچے نیبرہوڈ ماڈل کی تائید میں آگے پراپرڻیز کو فوقی

                                                       
27 ; Transformation Property Management Workshop Ip. 15; Transformation Plan, Change Readiness Report, KPMG, 

Plan, Property Management Workshop; Transformation Plan, Agency Partner Workshop, March 12, 2020; 
Transformation Plan, Quarterly Leadership Meeting, Dec. 16, 2019; Transformation Plan, CEP Leadership Breakfast, 

Feb. 4, 2020 . 
28 Property Management Workshop ITransformation Plan, . 
29 Resident Association Breakfast; Transformation Plan, Agency Partner WorkshopTransformation Plan,  . 
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بڑھیں گے، مینیجمنٹ میں اصالح کی حکمت عملیوں کے ایک ایسے وسیع سلسلے کے نفاذ کی معرفت جو ہر محکمے 
 کو متاثر کرے گی۔

 ہیومن ریسورسز 

کے انسانی سرمایہ پروگرام کے تمام پہلوؤں، بشمول  NYCHAٹ ) ڈپارڻمنHuman Resources, HRہیومن ریسورسز (
کے پراسیس میں بعض  HRبھرتی، مزدور کے تعلقات، وقت اور چھڻی، اور پیشہ ورانہ ترقی کا بندوبست کرتا ہے۔ 

الئزنز سہولت بہم پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار غیر رسمی اور  HRاوقات پروگرام کے شعبوں کے اندر موجود 
وقتی کنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے شعبے سالوں تک بجٹ میں ہونے والی کڻوتیوں سے مشروط رہے ہیں۔ 

کا پراسیس کیسے کام کرتا ہے  HRنتیجتاً، بہت سارے ڈپارڻمنٹ میینجرز نے اس ضمن میں بے یقینی کا اظہار کیا ہے کہ 
 30ی کی جائے۔اور بھرتی جیسے بنیادی کاموں میں کس طرح آگے کارروائ

الئزنز کے کردار کی پوری طرح سے  HRمرکزی دفتر سے بورو/مضافات پر مبنی ڻیموں میں عملہ کی ال مرکزیت 
دوباره صراحت کرتی ہے۔ بوروز کو تفویض کرده مالزمین الئزن نہیں ہوں گے لیکن انہیں ان کے تفویض کرده بورو 

ام سپرد کیا جائے گا۔ مرکزی فنکشنز کے ساتھ میل جول کی خدمات ڈیلیور کرنے کے مقصد سے ک HRکی جانب سے 
سڻی کے سول سروسز سسڻم کی معرفت کام کرتا ہے۔ تاہم، خالی  NYCHAاب بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ 

اسامیوں اور بھرتیوں کی ڻریکنگ اور ان کی ترجیح سازی سے بورو/مضافات کی تعاملی ضروریات کی ڻھوس سمجھ 
 ی آئے گی۔بوجھ میں بہتر

 : ہیومن کیپڻل مینیجمنٹ سسسڻم الگو کرناA.1حکمت عملی  

NYCHA  کے پاس فی الحال کوئی اینڈ ڻو اینڈHR  مینیجمنٹ سسڻم نہیں ہے۔HR  کو فائنانس کے ساتھ میل جول بنانے میں
کے  HRکے موجوده  NYCHA 31جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو اکثر مختلف عہدوں پر خالی اسامی کا ڈیڻا دکھاتا ہے۔

پراسیس بڑی حد تک مینوول ہیں اور ان میں سے بہت سارے پراسیس اپنے طور پر تیار کرده ڈیڻابیس پر انحصار کرتے 
راسیس اور حسب مرضی نئے پراسیس دونوں کو خودکار بنانے کے لیے ایک کمرشیل آف دی شیلف نے حالیہ پ HRہیں۔ 

)commercial-off-the-shelf) کالؤڈ پر مبنی ہیومن کیپڻل مینیجمنٹ (Human Capital Management, HCM کو (
ے لیے مطلوب تمام متعلقہ کے ڻیم ممبرز کو فرائض انجام دینے ک HRنافذ کرنے کا پراسیس شروع کیا ہے۔ یہ سسڻم 

کے اپنے طور پر تیار کرده ڈیڻابیس کو مرحلہ  HRکی کارگزاری بڑھانے،  HRمعلومات تک آسان رسائی فراہم کرنے، 
 جو اعمال انجام دیتا ہے ان میں مزید شفافیت فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ HRوار روکنے اور 

HCM  سولیوشنز کا ایک ہدفNYCHA  کے تمام مالزمین کے لیے ہیومن ریسورسز سے متعلق خدمات کی پوری
سروسز، مالزمین کی شروعاتی بھرتی سے لے کر بھرتی اور  HRاینڈ ڻو اینڈ  HCMرینج کو خودکار بنانا ہے۔ 

کے عملہ کو مالزم کے فوائد کی  HRعلیحدگی/ریڻائرمنٹ میں آن بورڈنگ تک پیش کرے گی۔ اس میں مالزمین اور 
لومات، تادیبی پراسیس، غیر حاضری کی چھڻی، آموزش کے نظم و نسق (تربیت) اور سرڻیفیکیشن کا نظم کرنے، مع

 کا اہل بنانے کی خصوصیات بھی شامل ہوں گی۔

کا ڈیڻا برقرار رکھا گیا ہے، محفوظ اور قابل  NYCHAمیں موجود  HCMایک مناسب تکنیکی نفاذ یقینی بنائے گا کہ 
موبائل یا سیلف  HCMدیگر اندرونی اور بیرونی سسڻمز والے الزمی انڻرفیسز شامل ہیں۔ ایک  رسائی ہے، جس میں

رینک اور فائل مالزمین کو، خاص طور پر ان ڻیم ممبرز کو پیش کیا جائے گا جو پوری  NYCHAسروس کا جز بھی 
 سڻی میں واقع پراپرڻیز میں کام کرتے ہیں۔

 
  

                                                       
30 p. 329ment, Current State Observations and Maturity AssessKPMG,  
31 p. 372Current State Observations and Maturity Assessment, KPMG,  
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مالزم کی مشغولیت اور قدر شناسی کی کوششوں کے ذریعہ عملہ : افزون شده A.2حکمت عملی  
 کو با اختیار بنائیں 

NYCHA کیریئر کی راہیں غیر متعین ہیں،  32کے مالزمین کو اکثر تنظیم کی جہت سے منقطع ہونے کا احساس ہوتا ہے۔
ولپمنٹ کا عملہ، جو کارکردگی کے جائزے سرسری ہیں، اور تاثرات بڑی حد تک غیر ڈھانچہ بند ہیں۔ ہمارے ڈی

NYCHA  کی نمائندگی کرتا ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اکثر و بیشتر داخلی پراسیس،  %70کی افرادی قوت کے
ناکافی وسائل، اور ہولناک طبعی کیفیات کے وجہ سے عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ مالزم کا اضطراب زیاده ہے، طور 

منصوبہ بندی کے پراسیس میں عملہ  33لق ہمارے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔طریق ادنی ہے، اور عمل آوری سے متع
کی مشغولیت اکثر کافی تاخیر سے ہوتی ہے اور بہت سارے مالزمین کو لگتا ہے کہ ان کی روزمره کے کام کاج کو 

  34متاثر کرنے والی پالیسیوں اور پروگراموں کی تیاری میں ان کی آواز نہیں سنی جاتی ہے۔

NYCHA و تسلیم ہے کہ مالزمین کی باہمی ضروریات یا مفادات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی عمومی بہبود کی ک
خدمت انجام دینے کے لیے رضاکارانہ، اشتراکی سرگرمیاں، یا ان کے رشتے اور مالزمت کو مزید خوشگوار بنانا کام 

مالزم کی انجمن کے تحت اس طرح کی  کرنے کے ایک موافق ماحول کے تئیں پائیداری میں تعاون کر سکتا ہے۔
 سرگرمیوں کا نظم کرنا مالزمین کے مفاد کی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے میں تعاون کرتا ہے۔

مالزم کی انجمنیں ایک مزید شمولیتی ماحول کی آبیاری میں مدد کرتی ہیں، جس میں تمام مالزمین با اختیار ہوتے ہیں اور 
شعور کے ذریعے، آجر کی تنظیمی کامیابی میں تعاون کرنے کے لیے تحریک یافتہ ہونے  انہیں خود اپنی بہبود کے بہتر

تکثیریت اور شمولیت کی اقدار مالزمین کو خود اپنی قابل اعتبار ہستی ہونے اور ان شمولیتی پالیسیوں کا احساس ہوتا ہے۔ 
یہ انجمنیں صلے کو معتبریت دیتی ہیں۔ اور پراسس کو متشکل کرنے دینے کے لیے اساسی ہوتی ہیں جو اتھارڻی کے فی

 اپنے ممبروں اور رفقائے کار کے لیے ثقافتی آگہی، تعلیمی افزونی، اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع تالش کرتی ہیں۔ 

اسی طرح کی ایک انجمن ایمپالئی انگیجمنٹ کمیڻی ہے۔ موجوده چیلنجوں کو سمجھنے اور بااثر مالزم کو تفویض اختیار 
کی ایمپالئی انگیجمنٹ  NYCHAعملیاں فروغ دینے کے لیے جو عملہ کے ساتھ گونج پیدا کریں گی، ہم نے  کی حکمت

کمیڻی سے اس ضمن میں ذہنی الجھن کے سیشنز کی رہبری کرنے کی گزارش کی کہ ہمارے مالزمین کے ساتھ 
NYCHA  کے رشتے کو کس طرح سدھارا جائے۔NYCHA  کے طریقے پر سوچنے کی کے مالزمین کو بااختیار بنانے

 کے لیے پانچ سطحی اہداف کو شناخت کیا: NYCHAنے  EECذمہ داری کے ساتھ، 

قیادت کے ساتھ پیشہ ورانہ ترقی اور سافٹ اسکلز کی تربیت کا  مالزمین کو کامیابی کے لیے آراستہ کریں •
کے لیے مناسب وسائل  تعاون کر کے اور وسیع تر خود مختاری، واضح تر توقعات، اور ڈیولپمنٹ کے عملہ

 فراہم کر کے۔ 
ڈیولپمنٹ میں حفاظتی اصالحات کر کے، فنڈنگ کے مسائل حل کر کے، اور تمام  سالمتی کا شعور فروغ دیں •

 شعبوں کے ساتھ ایک جیسے وقار اور احترام کا برتاؤ کر کے۔ 
کیریئر کے فروغ کے پروگراموں، جیسے مینڻرشپ، جاب شیڈوئنگ، اور  افزائش کی راہوں کو مستحکم کریں •

 دے کر اور اس کی شروعات کر کے۔  کراس ایجنسی تربیتی پروگراموں سے ہی ترقی
مالزم کی قدر شناسی کے پروگراموں اور سالگره پر انعامات کو دوباره  مالزم کی ستائش کا اظہار کریں •

شروع کر کے، سماجی سرگرمیوں کا تعاون کر کے اور طور طریق کو بہتر بنانے کے لیے دیگر ترغیبات 
 پیش کر کے۔ 

ی ذرائع متعارف کروا کر، قیادت کی جانب سے مواصلت کو بہتر بنا کر، عملہ کے تاثرات اصالح کرتے رہیں •
 اور کام کرنے کے ماحول میں بہتری النے میں مسلسل سرمایہ لگا کر۔ 

                                                       
32 70-, p. 366Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, . 
33 , p. 10Change Readiness ReportKPMG, . 
34 Feb, 28, 2020EEC Meeting, Transformation Plan, . 
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NYCHA  کو بہتر بنانے کے مدنظرEEC  میں دی گئی ہے۔ ہم 11کے آئیڈیاز کی مزید تفصیل نفاذ کے منصوبہ (باب (
کے حالیہ اور آئنده گروہوں  EECکرنے، انہیں جائز قرار دینے اور نافذ کرنے کے لیے  ایسی حکمت عملیاں دوباره تخلیق

گے ساتھ کام کرتے رہیں گے تاکہ مالزمین کو بااختیار بنایا جائے اور باآلخر ہمارے گاہکوں کی بہتر خدمت انجام دینے 
 کی تنظیمی ثقافت کو بہتر بنایا جائے۔  NYCHAکے لیے 

EEC  مثال ہے کہ ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کس طرح اس امر کی ایکNYCHA  کاموں کو تقسیم کر سکتا ہے۔
کسی تشکیل یافتہ ثقافت میں یکبارگی تبدیلی مشکل ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ یہ کراس فنکشنل اور پرفکر ڻیم اس چارج 

پر کھلی اور ایماندارانہ گفتگو کے  -اور ناکامیوں  -کے چیلنجوں  NYCHAکی قیادت کرنے کے لیے درست گروپ ہے۔ 
  ذریعے ہم اس اعتماد کو بحال کرنے کا کام شروع کر سکتے ہیں جو ایجنسی اور اس کے مالزمین کے بیچ ڻوڻا ہوا ہے۔

 آموزش اور ترقی 

 خود سے نگرانی کرے NYCHAڻرانسفارمیشن پالن کا ایک کلیدی تنظیمی اصول یہ ہےکہ معیار کو یقینی بنانے کے لیے 
تین نئے نگرانی محکموں کی تخلیق کے ساتھ اس کو حقیقت میں ڈھالنے کے ضمن میں نمایاں قدم اڻھاتی  NYCHAگی۔ 

ہے: معیار کی یقین دہانی، ماحولیاتی صحت و سالمتی، اور تعمیل۔ تاہم، کام جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کی مرئیت 
نے کے بعد، ہمیں تربیت کی مدد سے رویے کو درست اس مساوات کا صرف نصف حصہ ہے۔ غلطیوں کی شناخت ہو جا

کوالڻی کنڻرول کے جائزوں سے موصول نتائج کی بنیاد پر ہمارے  NYCHAکرنے کا اہل ہونا ضروری ہے۔ فی الوقت، 
 طریقۂ کار کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سیٹ نہیں ہے۔

ی ضرورت ہے جس کی رینج کسڻمر سروس ہم نے عملہ، مکینوں اور خارجی پارڻنرز سے بھی سنا ہے کہ مزید تربیت ک
سے لے کر بنیادی طریق کار سے متعلق معیارات جیسے کہ شروعاتی اور اختتامی ورک آرڈرز تک ہے۔ پراپرڻی 

مینیجر کے کردار میں، یہ یقینی بنانا ہمارا فریضہ ہے کہ ہمارے مالزمین کو اپنے کام اچھی طرح انجام دینے کے لیے 
اصل ہے۔ پوری اتھارڻی میں تربیت کی حد کا تعین کرنے کے لیے، کمپالئنس ڈپارڻمنٹ نے درکار ڻولز تک رسائی ح

میں محکموں سے رابطہ کے تربیتی مقامات  NYCHAپروکیورمنٹ سے تربیت کے معاہدے حاصل کر کے اور پورے 
کی موجوده تربیت کو جامع طور ضبط تحریر میں الکر ان کی پیمائش کی۔ اہم نتیجہ  NYCHAسے مالقات کر کے 

مرکزیت یافتہ ڻریکنگ کی ضرورت اور پوری ایجنسی میں تربیت پر نگاه رکھنا اور دستیاب تربیتوں تک عملہ کی 
 رسائی کو بہتر بنانا تھا۔ 

 NYCHAان نتائج کے جواب میں، اور تربیتی فنکشن کو نئے نیبرہوڈ ماڈل کے ساتھ بہتر طور پر موافق بنانے کے لیے، 
) میں بنیادی تبدیلیاں کرے گی تاکہ Learning & Development Department, L&Dلرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارڻمنٹ (

 بقت پذیر ہو۔میں تربیت قابل رسائی اور مطا NYCHAایک ارتقا پذیر 

) Learning Management System, LMS: لرننگ مینیجمنٹ سسڻم (B.1حکمت عملی  
 شروع کرنا

شروع کیا جسے کاروباری یونڻس عملہ کو  یونیورسڻی NYCHAنے ایک آن الئن پورڻل  NYCHAمیں،  2020اکتوبر 
ے اور تعمیل کو برقرار رکھنے کے تربیت تک راست رسائی پیش کرنے، آموزشی پیشرفت اور کارکردگی کو ڻریک کرن

یونیورسڻی آن ڈیمانڈ آموزشی مواد کے لیے ایجنسی پیما ماخذ بن جائے گی، جو  NYCHA 35لیے استعمال کر سکتی ہیں۔
مطلوبہ تربیت اور رضاکارانہ، خود اپنی رفتار سے پیشہ ورانہ ترقی کے کورسز دونوں تک ہر مالزم کو سہولت بخش 

کی آموزش کی "نقل حرفی"  NYCHAیونیورسڻی مالزمین کو ان کی  NYCHAراہم کرتی ہے۔ اور لچک پذیر رسائی ف
بھی فراہم کرتا ہے تاکہ کیریئر آگے بڑھانے کے مدنظر خیلج یا اگلے اقدامات کو بہتر ڈھنگ سے شناخت کیا جائے۔ 

NYCHA :یونیورسڻی کی خصوصیات میں شامل ہیں 

                                                       
35 p. 479Current State Observations and Maturity Assessment, KPMG,  
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بنی تالش کا ڈیزائن جو عملہ کے لیے دستیاب تربیت اور متعلقہ وسائل اور ویب پر مافزوں شده تالش کے نتائج  •
 تالش کرنا آسان تر بنا دیتا ہے۔

 مطلوبہ تربیت اور رجسڻریشن کی تصدیق کے لیے۔خود کار اطالعات  •
جہاں عملہ موجوده تربیت تالش کر سکے، آئنده کورس کی پیشکشوں معلم کی زیر ہدایت تربیت میں رجسڻریشن  •

سپی ظاہر کر سکے، یا ان تربیتی پروگراموں کے لیے فہرست انتظار میں شامل ہو سکے جو ہو سکتا میں دلچ
 ہے فی الحال بھرے ہوئے ہوں۔

 آئنده معلم کی زیر ہدایت تربیت کے لیے جو عملہ کی دلچسپیوں اور شیڈولز کو موافق بناتا ہو۔واقعات کا کیلنڈر  •
ی تربیت کی سرگزشت تک آسان رسائی کے لیے۔ قیادت ان مالزم کنقل حرفی کی سرگزشت اور رپورڻنگ  •

 معلومات سے رپورڻیں اور تجزیے تیار کر سکتی ہے۔
 بشمول جامع، قدم بہ قدم رہنما، ڻیوڻوریلز اور دیگر اعانت۔ صارف اور مینیجر کے امدادی وسائل •

 : تربیت کو نیبرہوڈ ماڈل کے موافق بنائیںB.2حکمت عملی  

کی اعانت سے ساالنہ نیبرہوڈ ڻریننگ پالنز بنائیں گے۔ اس پراسیس کے  L&Dنئے نیبرہوڈ ماڈل میں، نیبرہوڈ ڈائریکڻرز 
حصے کے طور پر، ڈائریکڻرز آموزشی مقاصد سیٹ کرنے اور مخصوص تربیتی ضروریات اور اہداف کو شناخت 

رپورڻیں استعمال کریں گے۔ تربیتی منصوبے کرنے کے لیے پچھلے سال کی تربیت کی پیشرفت اور کارکردگی کی 
موجوده تربیتی وسائل پر غور کریں گے اور، اگر ضرورت پڑی تو، نئے تربیتی مواد تیار اور پیش کرنے کے لیے ایک 

 منصوبے کا خاکہ بنائیں گے۔ 

L&D ٹ کی سمت موڑا گیا مینیجمنٹ اکیڈمی بھی بنائے گی، گروه پر مبنی پروگرام جو بنیادی طور پر پراپرڻی مینیجمن
ہے جس میں انفرادی کوچنگ اور اتالیقی کے مواقع، ایجنسی کے اندر کراس فنکشنل اور متنوع تجربات کے تئیں 

ایکسپوزر، تجرباتی آموزشی پروجیکٹ جہاں گروه کے ممبران اہلیتوں کی مشق کر سکتے ہوں اور پیشہ ورانہ و صنعتی 
میں بہتوں میں  NYCHAر چونکہ پراپرڻی مینیجر کے کیریئر کی خط پرواز انجمن کی شمولیت کے مواقع شامل ہیں۔ او

خود مختار ڈیولپمنٹ پالنز  L&Dیونیورسڻی کے حصے کے طور پر  NYCHAسے صرف ایک ہے، لہذا 
)Independent Development Plans, IDP تیار کرے گی جو مالزمین کو ان کے طویل مدتی اہداف کے ضمن میں (

 مات کا چارٹ بنانے کی سہولت دیتی ہے۔قابل عمل اقدا

کے  NYCHAکی اہلیت بھی   L&Dنیبرہوڈ ماڈل کا تعاون کرنے والی قابل رسائی اور مطابقت پذیر تربیت تخلیق کرنے کی
اندر کلیدی فنکشنز سے کنکڻیوڻی پر انحصار کرتی ہے، خاص طور پر جو آپریشنز پر نگاه رکھتے ہیں اور طریقۂ کار 

کا عندیہ دیتے ہیں۔ بطور مثال، کمپالئنس اور پرفارمنس مینیجمنٹ اینڈ ایناالئڻکس جیسے محکموں کے ساتھ  میں تبدیلیوں
 کو اس ضمن میں مرئیت فراہم کرتی ہےکہ تربیت کی سب سے زیاده ضرورت کہاں پر ہے۔ L&Dہم آہنگی 

 سپالئی چین مینیجمنٹ 

NYCHA رڻنر کے بطور کام کرنا مشکل ہے۔ وینڈرز، منتخب بدنام حد تک ایسی تنظیم ہے جس کے ساتھ بزنس پا
اہلکاروں اور دیگر خارجی فریقوں کے جانب سے تاثرات آفاقی تھے: ہمیں باہر کی دنیا کے ساتھ میل جول بنانے کا اپنا 

نی ہمارے وینڈرز کو ایک پیچیده اور مبہم پراسیس کا تجربہ ہوتا ہے، جو انہیں اپ 36طریقہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
پراسیس  RFPحیثیت کے بارے میں بے یقین کر دیتا ہے اور وه خود کے لیے منصوبہ بنانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ 

جو مسلسل بحران کی حالت  —گنجائش تحریر کرنے سے لے کر معاہدے کے آغاز تک ایک سال کا وقت لگا سکتا ہے 

                                                       
36 Advocate Partner Workshops I and II; Agency Partner WorkshopTransformation Plan, . 
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عاوضہ پانا ایک مشقت آمیز کام ہے، جس میں کم م 37میں ایک ایجنسی کے لیے بمشکل ہی کام کرنے الئق صورتحال ہے۔
 شفافیت یا فوری طلبی ہے، اور انوائسز تکنیکی بنیاد پر سالوں تک غیر ادا شده ره سکتے ہیں۔

کے ناقص کاروباری طرز عمل الئق وینڈرز کے ایک محدود پول کو راغب  NYCHAحیرت انگیز بات نہیں ہے کہ، 
محدود مقابلہ ادنی معیار  38اس پراسیس میں حصہ لینے پر یونہی آماده نہیں ہیں۔کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے وینڈرز 

کے کام اور اعلی تر قیمتوں کی طرف لے جاتاہے، جبکہ ادنی کارکردگی دکھانے والے وینڈرز کا صفایا کرنے اور انہیں 
 قصور وار قرار دینے کی ہماری اہلیت کو محدود کرتا ہے۔

NYCHA اور عملہ کی گنجائش کے تکملہ کے لیے وینڈرز پر ہمارے  —ظیم کی موجوده حالت کے پورڻفولیو اور تن
کو دیکھتے ہوئے ہم ڻھیکوں کے تعلق سے ادنی کارکردگی کو قبول کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔  —انحصار 

ینڈرز کو راغب کرنا پر خرچ کے ہر زمرے میں سب سے قابل، مؤثر اور پیشہ ور و NYCHAنیبرہوڈ ماڈل کی تائید میں، 
 کے کاروبار کرنے کے طریقے میں ایک ڈرامائی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ NYCHAالزم ہے، جس کے لیے 

 : چیف پروکیورمنٹ آفس بنائیں C.1حکمت عملی  

NYCHA ) نے ایک نیا چیف پروکیورمنٹ آفیسرChief Procurement Officer, CPO بنایا، جو عارضی طورپر (
جنرل قونصل کو رپورٹ کریں گے اور اتھارڻی کے پروکیورمنٹ، مڻیریلز مینیجمنٹ اور سپالئر ڈائیورسڻی محکموں پر 

کی لیاقت کو ان الک کرنے، ہمارے پراسیس اور طریق  NYCHAکو کاروباری پارڻنر کے بطور  CPOنگاه رکھیں گے۔ 
دی گئی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہم صرف بہترین وینڈرز کو راغب کرتے ہیں۔ ہم کار کو بہتر بنانے کی ذمہ داری 

ان فنکشنز کو جنرل قونصل کے تحت ال رہے ہیں تاکہ انہیں ال ڈپارڻمنٹ کے کارپوریٹ افیئرز کے پروکیورمنٹ کی 
اور یہ  CPOڈیزائن بن جانے پر، مہارت سے قریب تر الیا جائے۔ پروکیورمنٹ اور وینڈر مینیجمنٹ کے پراسیس کا نیا 

 محکمے چیف ایڈمنسڻریڻو آفیسر کو رپورٹ کریں گے۔

 : پروکیورمنٹ اور وینڈر مینیجمنٹ کے پراسیس کا نیا ڈیزائن بنائیں C.2حکمت عملی  

NYCHA  نے ایجنسی کے پروکیورمنٹ پراسیس کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک باہری صالحکار کو مشغول کیا اور
کارکردگی اورمطمح نظر میں اصالح النے کے لیے تبدیلیاں تجویز کیں۔ ڻیم نے پوری ایجنسی میں  مارکیٹ میں

میں تجاویز  2020کاروباری یونڻس، نیز سپالئی مینیجمنٹ ڈپارڻمنٹ اور ال ڈپارڻمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا اور اگست 
 کا ایک تفصیلی سیٹ جمع کرایا۔

پروکیورمنٹ ماڈل میں منتقل ہو جائے گی، جس کے لیے کراس فنکشنل پروکیورمنٹ  ہائبرڈ NYCHAتجاویز کی بنیاد پر، 
ڻیموں (پی ڻیموں) پر انحصار کرے گی جو خریداروں، معاہدے کے ماہرین، وکالء اور کاروباری یونڻس کے نمائندوں پر 

االنکہ ان کا میل جول وقتی کا پروکیورمنٹ پراسیس انہی تمامی فنکشنز پر مشتمل ہے، ح NYCHAمشتمل ہے۔ فی الحال، 
ہے۔ یہ ہائبرڈ ماڈل کاروباری یونٹ کی ضروریات کو ایجنسی پیما اہداف کے ساتھ متوازن بناتا ہے، جبکہ باہمی شراکت 

اور مرکزیت یافتہ تعمیل کو اہل بناتا ہے۔ نئے چیف پروکیورمنٹ آفیسر پر ہائبرڈ ماڈل کے لیے نئے طریق کار فروغ 
 الی گئی ہے۔دینے کی ذمہ داری ڈ

NYCHA  داخلی کارگزاریوں سے متعلق متعدد تجاویز پر بھی کام کرے گی، جس میں پروکیورمنٹ کے ورک فلو میں
ہونے والی تبدیلیاں اور فعال منصوبہ بندی پر نئے تقاضے شامل ہیں۔ آخری بات، پراسیس میں اصالحات فعال ہو جانے 

نٹ کے حوالے سے اپنے طریقے کو بہتر بنائے گی۔ تمام زمروں اسڻریڻجک سورسنگ اور وینڈر مینیجم NYCHAپر، 
میں بہترین وینڈرز کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے، ہمیں مارکیٹ کو شامل اور اس کا نظم کرنے کے لیے 

 دیکھیں۔ Bسپالئی مینیجمنٹ پر تجاویز کی مکمل فہرست کے لیے، ضمیمہ نئے طریقے کی ضرورت ہے۔ 

                                                       
37 89-, p. 388Current State Observations and Maturity ReportKPMG, . 
38 p. 130ty Report, Current State Observations and MaturiKPMG, . 
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 مالیات  

کی مالی منصوبہ بندی اور تجزیہ، اکاؤنڻنگ، نقدی کے نظم و نسق، پے رول، خطرے کے نظم  NYCHAمحکمۂ مالیات 
و نسق اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کی رہبری کرتا ہے۔ محکمۂ مالیات مالی پالیسی کا ذمہ دار ہے، جس میں ساالنہ 

اور اس کے ذیلی اداروں کے لیے ساالنہ مالی  NYCHAولیو، اور پنج سالہ آپریڻنگ اور کیپڻل پالنز، سرمایہ کاری پورڻف
 US Generallyگوشواروں کا اجرا شامل ہے۔ محکمۂ مالیات عمومی طور پر قبول شده اکاؤنڻنگ کے امریکی اصول (

Accepted Accounting Principles, GAAP اور وفاقی مالیاتی نظم و نسق کے تقاضوں کے تعمیل کرتے ہوئے کام (
  رتا ہے۔ک

 : پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی نافذ کریںD.1حکمت عملی  

 public housingفائنانس کو پبلک ہاؤسنگ اتھارڻیز ( BDO PHAنے  NYCHAجیسا کہ ازیں قبل ذکر کیا گیا، 
authorities, PHAs کے لیے (HUD  کے اسیٹ مینیجمنٹ کے اصول کےNYCHA  کے ذریعہ نفاذ سے متعلق

کو اسیٹ مینیجمنٹ میں PHAs پر نظر ثانی کی، نیز  CFR 990 24میں  2005نے  HUDراہم کیں۔ مشاورتی خدمات ف
اسیٹ مینیجمنٹ ماڈل کا ہدف اسیٹ  HUDکے لیے  PHAsمیں شروع ہوا۔  2007منتقل کرنے کے لیے نفاذ کا عمل 

یک فیملی کے نظم و نسق کی مینیجمنٹ کے ایک ماڈل کے مطابق ان کی پراپرڻیز کا نظم کرنا ہے، جو وسیع تر کئی ا
پر پروجیکٹ پر مبنی نظم و نسق، پروجیکٹ پر مبنی  PHAsصنعت میں نظم و نسق کے طور طریقے سے ہم آہنگ ہے۔ 

بجٹ سازی اور پروجیکٹ پر مبنی اکاؤنڻنگ نافذ کرنا بھی الزم ہے، جو سب کے سب اثاثہ کے نظم و نسق کے الزمی 
 اجزا ہیں۔

HUD صولوں کا ایک قبل از وقت ایڈاپڻر اسیٹ مینیجمنٹ کے اNYCHA  ہے۔BDO  نے اصالح کے مواقع فراہم کرنے
کے لیے آغاز سے لے کر نفاذ، پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی کے طریقہ، اور مرکزی دفتر کی فیس برائے خدمت کے 

کے بجٹ پراسیس کا جامع جائزه لیا۔ پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی کو مستحکم کرنے کے لیے  NYCHAطریقۂ کار تک 
NYCHA ل اس باب کے پراپرڻی مینیجر اور پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی کے سیکشن کے کے منصوبوں کی مزید تفصی

 Assetاسیٹ مینیجمنٹ پراپرڻیز ( 148کے ذریعے کی گئی صراحت کے مطابق  HUDتحت دی گئی ہے۔ فی الحال، 
Management Properties, AMPs کو (NYCHA  چالتا ہے۔ ڈیولپمنڻس کی انفرادی گروپنگز کو شامل کرنے کے

کنسولیڈیشنز سے اور کچھ کا کراس کنسولیڈیشنز سے ہوتا ہے۔ اسیٹ مینیجمنٹ کے  NYCHAکا توافق  AMPsیے کچھ ل
کے لیے بجٹ سازی اور اکاؤنڻنگ ایک سسڻم ایسے انداز میں برقرار رکھنا الز م  AMPپر ہر  PHAsاصول کے تحت، 

کو  HUD PHAت کے تجزیے کی سہولت ملے۔ ہے جس سے ہر پراپرڻی کے ساتھ وابستہ اصل محصوالت اور اخراجا
کو یا دو سے زائد  AMPاسے براه راست سروس چارج کرنے دیتا ہے بشرطیکہ وه سروس براه راست اس  AMPکسی 

AMPs کوئی فنکشن تین یا زائد  کو فراہم کی گئی ہو۔AMPs  کو پار کر جانے پر یہ یا تو سنڻرل آفس کوسٹ سنڻر
)Central Office Cost Center, COCC) کے چارج یا فیس برائے خدمت (HUD  کے اصولوں کے ذریعہ متعین کرده

 فیس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے) بن جاتا ہے۔

 –کے منصوبے  NYCHAپراپرڻی مینیجمنٹ کے فنکشن کو سروس ڈیلیوری کے مقام سے قریب تر موافق بنانے کے 
AMP  ے اور پراپرڻی میں عملہ کاری کے ان فارمولوں پر نظر ثانی مالی پوزیشن کو تبدیل کر دیں گ –کی سطح پر

نے تاریخی لحاظ سے کام کیا ہے۔ ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کو حتمی شکل مل جانے پر  NYCHAکریں گے جس کے اندر 
NYCHA  ،مالی تبدیلیوں کا ماڈل بنائے گا۔ مثالً، ازیں قبل زیر گفتگو اسکلڈ ڻریڈز پائلٹ کی بنیاد پرNYCHA ناسب طور م

امکانی طور پر  NYCHAپر عملہ کے تعین یا نیبرہوڈ پورڻفولیوز کے لیے درکار اضافی ڻریڈز کا تجزیہ کرے گی۔ 
COCC  سے فیس یا براه راستAMP  کے اخراجات میں، تبدیل ہوتی تفویض کے سیاق و سباق میں اس عملہ کی اضافی

 الگت پر غور کرے گا۔

رہا ہے کہ نیبرہوڈ ماڈل کے حصے کے بطور جس بورو ایڈمنسڻریشن ڻیمز کو نافذ کرنا ہے فائنانس اس امر کا اندازه لگا 
فائنانشیل پالننگ اس کے حصے کے طور پر پراپرڻی مینیجرز اور عملہ کا بہترین تعاون کس طرح کیا جائے۔ اس میں 
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) کے عملہ Accounts Payable, AP) اور اکاؤنڻس پے ایبل (Financial Planning & Analysis, FPAاینڈ ایناالئسس (
پراپرڻیز کے مدنظر نظر ثانی (اختیار کرده بجٹ میں ہی فنڈنگ کو ایک  کا عملہ FPAکے ممبران تعینات کرنا شامل ہے۔ 

میعادی رپورڻیں  FPAسے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقلی) میں پراپرڻی مینیجرز کی اعانت کر سکتا ہے۔ اس کے عالوه، 
تیار کرتا ہے جسے پراپرڻی مینیجرز اپنے بجٹ پر نگاه ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عملہ اس بارے میں 

کا عملہ بورو  APتربیت فراہم کر سکتا ہے کہ کس طرح رپورڻوں تک رسائی حاصل اور انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 
VP/  ڈائریکڻرز کو ادائیگی کے لیے درکار تین رخی مماثلت یقینی بنانا، پراپرڻیز میں نیبرہوڈ کےساتھ کام کر سکا تھا

رسیدوں کا معاملہ ڻھیک کرنا، اور رسید کے پراسیس میں یکسانیت النے میں مدد کرنا ہے۔ عملہ وینڈر کی بقایا ادائیگیوں 
اون فراہم کرنے پر قادر ہوگا۔ یوں تو کی اعلی ترین سطحوں والے ہر بورو میں پراپرڻیز کو ہدف بنانے اور اضافی تع

بورو ایڈمنسڻریشن ڻیمز کا ڈھانچہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے، مگر فائنانس کی جانب سے یہ تجویز پراپرڻیز اور 
 مرکزی دفتر کے فنکشن کے بیچ مضبوط روابط کے موقع کی ایک اچھی مثال فراہم کرتی ہے۔

 Environmental Health and Safetyمحکمہ (کمپالئنس اور ماحولیاتی صحت و سالمتی  
Department, EH&S( 

پوری ایجنسی میں، انفرادی سطح پر، انفرادی پراپرڻیز میں، اور  –کے محکمے ہر سطح پر  EH&Sکمپالئنس اور 
اصالح کو تحریک دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نگرانی کے کلیدی جز کے  –انفرادی ڈیوائسز یا سسڻمز کے اندر 

اساسی شعبے سمیت، وقت گزرنے پر بطور، یہ محکمے ناکامیوں کو شناخت کرنے پر فوکس کرتے ہیں جبکہ ہر بنیادی 
) پھپھوند اور ہنگامی لیکس، 2) سیسہ، (1پراسیس میں اصالح کے مدنظر فوری نگرانی اور تجاویز فراہم کرتے ہیں: (

 ) معائنے۔ 6) حرارت، اور (5) ایلیویڻرز، (4) کیڑے مکوڑے اور کچرے کا نظم و نسق، (3(

قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرتا ہے اور ہمارے مکینوں کو  NYCHAے کہ کمپالئنس ڈپارڻمنٹ کا مشن یہ یقینی بنانا ہ
محکمہ  EH&Sمحفوظ، سستی رہائش فراہم کرنے کا ہمارے مجموعی مشن پورا کرنے کے معاملے میں با اخالق ہے۔ 

کرنے کا ذمہ دار ہے اتھارڻی کے ذریعے انجام یافتہ ان تمام امور اور کام پر نگرانی، ان کا تجزیہ اور قدر پیمائی فراہم 
 زموں اور ریئل اسڻیٹ کی ماحولیاتی صحت و سالمتی اور تحفظ پر اثر ڈالتے ہیں۔ کے مکینوں، مال NYCHAجو 

 کے کاموں میں شامل ہیں: EH&Sساتھ مل کر، کمپالئنس ڈپارڻمنٹ اور 

 ا؛کی تعمیل پر نگاه رکھن NYCHAوفاقی، ریاستی، اور مقامی قوانین اور ضوابط کے ساتھ  •
• NYCHA کی انضباطی رپورڻنگ اور گوشواروں کی درستگی یقینی بنانا؛ 
 اپ ڈیٹ شده طریق کار تیار کرنا اور برقرار رکھنا جو قوانین اور ضوابط کے موافق ہوں؛ •
 ماحولیاتی صحت و سالمتی کے مسائل پر عملہ کو مشوره دینا؛ •
• NYCHA ) میں پبلک ہاؤسنگ اسیسمنٹ سسڻمPublic Housing Assessment System, PHAS اور دیگر (

 تمام معائنوں میں راستبازی یقینی بنانا؛
• NYCHA  کے مکینوں، مالزموں، ڻھیکیداروں، اور عوام الناس کی جانب سے کی گئی شکایات کے لیے ایک

 مواصلتی چینل برقرار رکھنا؛ 
 جوابی اقدام کرنا؛  حسب مناسبت شکایات پر •
 مواصلت اور خصوصی پیشقدمیوں کے ذریعے تعمیل کو فروغ دینا؛  •
کسی نقائص یا اصالح کے مدنظر تجاویز شناخت کرنے کے لیے آپریشنز میں موجود ڻیموں کے ذریعہ انجام  •

 یافتہ کام کی آن سائٹ مانڻیرنگ اور اس کا معائنہ انجام دینا؛ اور
 یجمنٹ اور عملہ کو مناسب تربیت موصول ہوتی ہے۔مین NYCHAیقینی بنانا کہ  •

 : سسڻم پیما چیلنجوں پر باقاعده رپورڻنگ فراہم کریںE.1حکمت عملی  
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EH&S  اور کمپالئنس نظام سے متعلق، پورڻفولیو پیما ان چیلنجوں پر رپورٹ کرتی ہے جوNYCHA  کوHUD  ایگریمنٹ
مشترکہ طور پر ہر ماه آپریشنز  EH&Sیں۔ مثالً، کمپالئنس اور یا دیگر قوانین اور ضوابط پر عمل کرنے سے روکتے ہ

اور ایگزیکیڻو ڻیم کے نام "سیسہ سے استثناء کی رپورٹ" جاری کرتے ہیں۔ رپورڻیں اس کے مشترک لیڈ کمپالئنس 
 ) کے نتائج بتاتی ہیں۔Lead Compliance Assurance Programاشیورنس پروگرام (

EH&S ر تجزیے کی بنیاد پر اپنی تخصیصی ڻیموں کے نتائج کو سمیڻتے ہوئے ہر ماه ایک رپورٹ فیلڈ مانیڻرنگ اور دیگ
کے پاس ایگریمنٹ کی ہر اساس کے لیے وقف شده نگرانی ڻیمیں موجود ہیں، جس میں لیڈ  EH&Sبھی جاری کرتی ہے۔ 

اتی ہے)، ہیڻنگ اوور سائٹ ڻیم، انڻیگریڻڈ اوور سائٹ ڻیم، انڈور ایئر کوالڻی ڻیم (جو دیگر آئڻمز سمیت پھپھوند کا مسئلہ نمڻ
 پیسٹ مینیجمنٹ اوور سائٹ ڻیم اور ایلیویڻر اوور سائٹ ڻیم شامل ہے۔ 

کے ذریعے  EH&Sہم آہنگ رپورڻنگ آپریشنز اور ایگزیکیڻو ڻیم کو قابل عمل تجاویز فراہم کرتی ہے، پھر کمپالئنس اور 
۔ اس رپورڻنگ اور فیڈ بیک کے ڈھانچے کو ہم سسڻم پیما پراسیس میں مابعد کی ہر رپورٹ میں اس کو ڻریک کیا جاتا ہے

اصالحات کو تحریک دینے یا متحد بنیاد پر پورے ورک فلو میں پائے جانے والے عمومی نقائص کا ازالہ کرنے کے 
 لیے استعمال کریں گے۔ 

طح کی : سسڻم پیما شش ماہی خطرے کی تشخیص کا تجزیہ اور پراپرڻی کی سE.2حکمت عملی  
 آن سائٹ مانیڻرنگ اور تکنیکی اعانت انجام دیں

ڈیڻا ایناالئڻکس کا استعمال کر کے تمام ڈیولپمنڻس میں کارکردگی کو ڻریک کرنے کے لیے، کمپالئنس ڈپارڻمنٹ نے 
) کے Performance Tracking and Analytics Department, PTADپرفارمنس ڻریکنگ اینڈ ایناالئڻکس ڈپارڻمنٹ (

اشتراک سے، خطرے کے نظم و نسق کا ایک الئحہ عمل فروغ دیا جس میں کلیدی ڈیڻا پوائنڻس کا استعمال کر کے یہ 
ایگریمنٹ اور دیگر قوانین اور ضوابط کے عدم تعمیل کا سب سے بڑا خطره  HUDتعین کیا گیا کہ کن ڈیولپمنڻس میں 

ولپمنڻس کا تجزیہ کرنے کے لیے، اور ایک الگورتھم بنانے کے نے کام کر کے پوری ڈی PTADالحق ہے۔ کمپالئنس اور 
لیے کلیدی اشاریوں کا ایک پیمانہ مرتب کیا جو ان اشاریوں کی پیمائش کرتا ہے اور کسی ڈیولپمنٹ کو خطرے کی 

تے یہ تعین کر سک PTADتشخیص کا اسکور تفویض کرتا ہے۔ اسکورنگ کا یہ الگورتھم استعمال کر کے، کمپالئنس اور 
ہیں کہ تعمیل کی نگرانی، تکنیکی اعانت اور انضمام کی کوششوں کے معاملے میں کن ڈیولپمنڻس کو اضافی فوکس کی 

ایگریمنٹ سے متعلق اشاریے اس پیشقدمی میں سب سے اہم ہیں اور اسی وجہ سے  HUDضرورت ہے۔ آپریشنز اور 
ے نظم و نسق اور مکینوں اور کارکنان کے لیے معیار بیشتر اشاریوں پر مشتمل ہیں۔ تاہم، ڈیولپمنڻس کے روز مره ک

 زندگی سے متعلق متعدد اشاریے بھی شامل کیے گئے ہیں۔

اس کے بعد کمپالئنس اس خطرے کی تشخیص کا استعمال کر کے کم اسکور والی ڈیولپمنڻس میں آن سائٹ مانیڻرنگ کا 
 شیڈول طے کرتا ہے۔

 آن سائٹ مانیڻرنگ:

، کوالڻی اشیورنس ڈپارڻمنٹ کے اشتراک سے، خطرے کی تشخیص سے ماخوذ تجزیے EH&S کمپالئنس ڈپارڻمنٹ اور
 QAسے الگ بنیاد پر ڈیولپمنڻس میں ہر ماه دو آن سائٹ مانیڻرنگ پروجیکٹ انجام دیتی ہے۔ کئی ہفتوں میں، کمپالئنس، 

اور عمل آوری کے شعبوں  (مجموعی طور پر "آن سائٹ مانیڻرنگ ڻیم") پراپرڻی کے عمومی نظم و نسق EH&Sاور 
میں تفتیشات انجام دیتی ہے بشمول: حرارت، ایلیویڻرز، کیڑے مکوڑے، یومیہ معائنے اور کوڑا، ساالنہ دوباره تصدیق، 

ریزیڈنٹ فائلز، کرایے کی وصولی، عمومی مینیڻننس اور مرمت، ریسائیکلنگ اور جاروب کشی، پھپھوند، سیسہ، 
شکایات، خالف ورزیاں، جرم، خالی اسامی کی شرحیں اور تحصیل۔ آن سائٹ  سگریٹ نوشی کی عالمتی تختی اور

 ایگریمنٹ کے ذریعے محیط عنوانات اور زیاده خطرے والے دیگر شعبوں کی تفتیش کرتی ہے۔  HUDمانیڻرنگ ڻیم 

ڻرنگ رپورٹ کا ڈیولپمنٹ میں آن سائٹ مانیڻرنگ ڻیم کا کام مکمل ہو جانےپر، ڻیم ایک ساتھ کام کر کے آن سائٹ مانی
) دنوں کے اندر یہ رپورٹ ڈیولپمنٹ، نیز سینئر 30مسوده تیار کرتی ہے۔ اس کے بعد آن سائٹ وزٹ سے لگ بھگ تیس (

آپریشنز، اور ایگزیکیڻو کے عملہ کو جاری کی جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ کے عملہ پر مانیڻرنگ کے عمل کے دوران پائے 
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قرره وقت اور ڈیلیوری کے قابل آخری تاریخوں کے ساتھ ایک اصالحی جانے والے نقائص کا ازالہ کرنے کے لیے م
منصوبۂ عمل تیار کرنا الزم ہے۔ اس کے بعد کمپالئنس براه راست ڈیولپمنٹ کے عملہ کے ساتھ کام کر کے ایک آن الئن 

ار اپ ڈیڻس فراہم کرنا ڻریکر کے ذریعے نقائص کو ڻریک، ان کا نظم اور انہیں بند کرتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے عملہ پر ہفتہ و
الزم ہے جو پائے جانے والے نقائص میں اصالحات کا مظاہره کرتی ہوں اور بروقت انداز میں یہ اپ ڈیڻس فراہم کرنا 
الزم ہے تاکہ رپورٹ کے ساتھ تعمیل حاصل ہو۔ جب کوئی ڈیولپمنٹ بیشتر نقائص کو کامیابی سے مکمل کرتی ہے تو 

 ہی ڈیولپمنٹ کے عملہ کو ایک کلوز آؤٹ میمو جاری کیا جاتا ہے۔ ایک سینئر آپریشنز ڻیم کےساتھ

 تکنیکی اعانت:

جب کسی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کو متعدد شعبوں میں یا رپورٹ میں پائے جانے والے ایک شعبے میں نقائص کو درست 
م واپس بھیجتی ہے۔ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو، تکنیکی اعانت فراہم کرنے کے لیے کمپالئنس آن سائٹ ایک ڻی

کے معیاری طریق کار  NYCHAڈیولپمنٹ کے لیے آن سائٹ مانیڻرنگ ڻیم کی رپورٹ کے نتائج کی بنیاد پر، کمپالئنس 
اور نقص(نقائص) کے شعبے پر محیط کسی قابل اطالق قوانین یا ضوابط کا استعمال کر کے عملہ کے لیے ایک ڻیکنیکل 

) تیار کرتی ہے۔ کمپالئنس اہدافی ڈیولپمنٹ کے لیے آن سائٹ Technical Assistance Guide, TAGاسسڻنس گائیڈ (
مانیڻرنگ رپورٹ میں بیان کرده نقص کے ہر شعبے کے ساتھ مخصوص اصالحی اقدامات اور رہنمائی کو ضم کرتی 

قابل کو ان مخصوص عملہ/ڻائڻلز کی سمت موڑا گیا ہے جو نقص کے لیے بیان کیے گئے تھے اور/یا جو  TAGہے۔ 
 اطالق معیاری طریقۂ کار، قانون یا ضابطے کی تعمیل کرنے/تعمیل یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 

کا جائزه لینے کے لیے ڈیولپمنٹ کے دورے کا شیڈول طے کرتی ہے۔ دورے سے قبل، کمپالئنڻس ڻیم  TAGکمپالئنس ڻیم 
مینیجر، اور پراپرڻی مینڻیننس سپروائزر کے پاس  )، پراپرڻیRegional Asset Manager, RAMریجنل اسیٹ مینیجر (

جمع کراتی ہے۔ دورے والے دن، کمپالئنس ڻیم پراپرڻی مینیجر،اور پراپرڻی مینڻیننس  TAGان کی واقفیت کے لیے 
سپروائزر (یا دیگر مناسب پوائنٹ والے فرد) اور/یا ابتدائی آن سائٹ مانیڻرنگ میں شرکت کرنے والے عملہ (یا آن سائٹ 

کا جائزه لینے کے لیے ڈیولپمنٹ میں آتی ہے۔ دورے کا خاص مقصد عملہ  TAGمانیڻرنگ رپورٹ میں نامزد فرد) کے 
کو آن سائٹ تکنیکی اعانت فراہم کرنا، عملہ کو درپیش ہو سکنے والے کسی سوال کا جواب دینا، اور نقائص کو ڻھیک 

کام کرنا ہے۔ یہ دورے اس ڈیولپمنٹ کے لیے ابتدائی آن کرنے کے لیے اضافی مقرره وقت اور تاریخیں طے کرنے کا 
 سائٹ مانیڻرنگ رپورٹ کے اجرا کے کئی ہفتوں بعد ہوتے ہیں۔

 : بلڈنگ سسڻمز کی ناکامی کی بنیادی وجہ کے تجزیے کریںE.3حکمت عملی  

EH&S رز کے تعلق سے "ناکامی کی ایلیویڻر اوور سائٹ ڻیم تیس دن کی مدت میں بار بار بجلی گل ہو جانے والے ایلیویڻ
کی ہیٹ اوور سائٹ ڻیم باره گھنڻے سے زیاده دیر تک بجلی گل  EH&Sکی بنیادی وجہ کا تجزیہ" کرتی ہے۔ اسی طرح، 

ہونے کا مسئلہ حل کرنے کے تعلق سے "ناکامی کی بنیادی وجہ کا تجزیہ" کرتی ہے۔ تجزیے سسڻم یا ڈیوائس کے ساتھ 
اون مخصوص ہوتے ہیں اور ان حصوں، عملہ کاری یا دیگر آئڻمز کو شناخت کرتے ہیں جو کسی سنگین ناکامی میں مع

 ہوئے ہو سکتے ہیں۔ 

براه راست ایلیویڻر سروس اور ریپیئر ڈپارڻمنٹ یا ہیڻنگ مینیجمنٹ سروسز ڈپارڻمنٹ کو تجاویز فراہم  EH&Sاس کے بعد 
یہ ڻریک کرے گی کہ آیا تجاویز کو ان بلڈنگ سسڻمز کے لیے الگو کیا گیا ہے، اور مستقل بنیاد پر  EH&Sکرتی ہے۔ پھر 

 اذ کی حیثیت پر رپورٹ تیار کرتی ہے۔ ہر آئڻم کے لیے نف

 )Information Technology, ITاطالعاتی ڻیکنالوجی ( 

ایجاد اور ڻیکنالوجی کی معرفت نئے کاروبار اور عمل آوری کی لیاقتیں فعال کرنا مکینوں کے تجربے کو تقویت دینے 
یے اہم ہے۔ چیف انفارمیشن آفیسر کے بنیادی اعمال اورسروسز کو کامیابی سے تبدیل کرنے کے ل NYCHAکے لیے 

)Chief Information Officer, CIO ،کی سربراہی میں (NYCHA  کےIT  ڈپارڻمنٹ نے ازیں قبل بنیادی آپریشنل
 ITمیں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کے تئیں  NYCHAسپورٹ فنکشن کے بطور جنرل مینیجر کو رپورٹ کیا تھا۔ تاہم، 

اور اثر پذیر ہونے کے لیے، اس پر تمام محکموں کا تعاون کرنے والے کلیدی فیصلوں میں  کے مزید سرگرم، تیز فہم
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کو رپورٹ کرنے والے  CAOسرگرمی کے ساتھ شرکت کرنا الزم ہے۔ ڻرانسفارمیشن پالن کے حصے کے بطور، 
 کو موافق بنایا جائے گا۔ ITسنڻرل سپورٹ فنکشن کے بطور 

ڈپارڻمنٹ کی کسڻمر سروس کے معیار  ITکے ڈیلیوری ماڈل کو بہتر بنانے اور سروس  ITنے  NYCHAمیں،  2020مئی 
کے دیگر محکموں اور کلیدی مستفیدین کے ساتھ رشتے کو عروج دینےکے لیے  NYCHAاور اثر پذیری، معتبریت اور 

ماری ڻیکنالوجی ڈپارڻمنٹ کو محیط ہے، جو نہ صرف ہ ITبحال کیا۔ اصالح کی اس کوشش کا دائره پورے  CIOایک نیا 
کے راه عمل میں بلکہ، اس سے اہم طور پر، بنیادی اصولوں اور سرایت شده پراسیس میں تبدیلی کا متقاضی ہے جس نے 

 کی قیاسی قدر کو متشکل کیا ہے۔ ITپوری تنظیم میں داخلی ثقافت اور 

 کے لیے ایک اجتماعی اسڻریڻجک ڈائریکشن تیار کریں  F.1 :ITحکمت عملی  

NYCHA  کاIT  :ڈپارڻمنٹ تین مراحل میں اسڻریڻجک ڈائریکشن تشکیل دے گا 

 کی پختگی اور طمانیت کا اندازه لگائیں  IT: موجوده 1مرحلہ  

NYCHA  کیIT  پختگی کی تشخیص کرنے کے لیے ایک خود مختارIT ایڈوائزری فرم بحال کرے گی اور ہمار ےIT 
پروڈکڻس اور سروسز گاہک کے حوالے سے طمانیت کی موجوده سطح کی اساس بنائے گی۔ ان مشغولیتوں کا نتیجہ قابل 

کے نظم و نسق، نیز تجویز کرده قلیل و طویل مدتی  ITکی  NYCHAکی تنظیموں کو سامنے رکھتے ہوئے  ITموازنہ 
 اصالحات پر مشتمل ہوگا۔ 

 کام اور اپلیکیشن آرکڻیکچر کی قدر پیمائی کریں : بنیادی ڈھانچے کے استح2مرحلہ  

IT  ،ڈپارڻمنٹ نے ایک خود مختار ڻیکنالوجی سے متعلق مشاورتی فرمGCOM Software LLC  کو بحال کیا تاکہ ایک
ڈیڻا سنڻر کی میزبانی کرنے والے آرکڻیکچر  ITشروعاتی، جامع بنیادی ڈھانچے کی تشخیص مکمل کی جائے اور ہمارے 

کام سازی اور جدید کاری کے لیے تجاویز فراہم کریں۔ ایک منصوبۂ عمل اور ڻیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی کی استح
تجویز کرده حکمت عملی فروغ دینے سے پہلے ہیومن ریسورسز، آپریشنز اینڈ کیپڻل پروجیکڻس ڈویژن سمیت دوسرے 

ہاؤسنگ کی درخواست کے انحصارات کو حل کرنے محکموں کے ساتھ ان تجاویز کا جائزه لیا جائے گا۔ ہماری لیگیسی 
پبلک ہاؤسنگ اور لیزڈ ہاؤسنگ کا تعاون کرنے والے مشن کے  ITکی  NYCHAکے لیے متوازی عملی دھارے میں، 

لیے اہم نظاموں کے مدنظر بنیادی کاروباری تقاضے ضبط تحریر میں النے کے لیے فریق ثالث کی خدمات حاصل کرے 
ے کیسز کو اپنی حالیہ حسب ضرورت درخواستوں کے موافق بنائیں گے اور جدید تر اور امکانی گی۔ ہم ان استعمال ک

) سافٹ ویئر اور commercial off-the-shelf, COTSطور پر الگت کے لحاظ سے مؤثر کمرشیل آف دی شیلف (
 سروسز کو سامنے رکھ کر ان کی قدر کو جواز دیں گے۔ 

 یکنالوجی کی جدید کاری کا منصوبہ شائع کریں کی حکمت عملی اور ڻ IT: 3مرحلہ  

NYCHA  کیIT  تشخیصات کے نتائج کو اسڻریڻجک پالننگ ورکشاپس سے حاصل شده آؤٹ پٹ اورKPMG  کی رپورٹ
کے آگے بڑھنے والے  ITسے حاصل شده تجاویز کے ساتھ مال کر محکمے کے مشن، رہنمائی کرنے والے اصول اور 

کاروبار سے تحریک یافتہ پیشقدمیوں کا ایک سلسلہ نیز قابل پیمائش مقاصد کی تجویز کریں  CIOاہداف کا تعین کرے گی۔ 
گے جن کا مقصد تشخیصات سے شناخت شده خلیج کو پاڻنا اور مجموعی طور پر ہمارے کاروباری اور تکنیکی اہداف 

 حاصل کرنے کے لیے محنت سے ایک فوری راه حاصل کرنا ہے۔
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ی اہم خدمات اور مشغولیتوں میں انڻر اور انڻرا ڈپارڻمنڻل تقسیم کو بند ک F.2 :ITحکمت عملی  
 کریں 

NYCHA IT  ایسے پارڻنر کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے جن کے اہداف ان کے کسڻمرز کے کاروبای اہداف سے
کو فی الحال سسڻم فراہم کرنے اور اس کی دستیبابی  ITموافق ہوں۔ تاہم، بیشتر داخلی اور خارجی مستفیدین کے لیے، 

کو اتھارڻی میں بے مثال  ITے دو سالوں میں، برقرار رکھنے کے لیے ایک یوڻیلیڻی یا ذریعہ قیاس کیا جاتا ہے۔ پچھل
تبدیلی کی شرح کا سامنا ہوا ہے، جس کا نتیجہ ایسے ماحول کی شکل میں برآمد ہوا ہے جو سب سے زیاده ردعمل 

کرنے واال ہے اور جو کاروبار کو حسب ضرورت بنیاد پر مشغول کرتا ہے۔ وقت گزرنے پر، کاروباری محکمے کے 
یونٹ سے دوسری یونٹ میں مختلف ہوتی ہے، جو وسائل کی غیر متوازن تفویض کی  ITح ایک ساتھ مشغولیت کی سط

سمت لے جاتی ہے۔ اس کے عالوه، ہمارے داخلی پراسیس علیحده اور، بعض معامالت میں، فالتو ہیں جو گاہک کا الگ 
کے مطالبے اور  ITاور ناقابل نظم  تھلگ تجربہ تخلیق کرتے ہیں۔ اس غیر مرکزیت یافتہ مشغولیت کا نتیجہ ناقابل قیاس

بندی کو فروغ دینے والی ثقافت کی شکل میں برآمد ہوتا ہے، جو ہماری سروس ڈیلیوری کی کوالڻی کے لیے ضرر 
 رساں ہے۔

کاروباری ضروریات اور تفویض کرده محکموں کی توقعات کو سمجھنے اور تکمیل کے پورے پراسیس میں ان کی 
 ,business relationship managersرنے کے لیے وقف شده بزنس ریلیشنشپ مینیجرز (درخواستوں کی نگہبانی ک

BRMs ،کے ساتھ (IT  اورNYCHA  کے دیگر محکموں کے بیچ اسڻریڻجک پارڻنرشپ کو گاہک کے تجربے کے نظم
افذ کرے گی، انڻیک پراسیس ن ITایک نیا  ITکی  NYCHAو نسق کا الئحہ عمل تشکیل دے کر مستحکم بنایا جائے گا۔ 

کی لیاقتوں اور اسڻریڻجک ترجیح بندی  ITجو گاہک کے تمام مطالبوں کو گرفت میں لینے اور ان کا نظم کرنے اور 
کے استفاده کننده کی توقعات کو جوڑنے کے لیے اچھی طرح سے بیان کرده طریقہ ہے۔ اس کے عالوه، فالتو چیزوں 

حدود و قیود قائم کرنے اور اینڈ ڻو اینڈ کسڻمر سروس کے تجربے میں کو ختم کرنے، پروڈکٹ کی ڈیلیوری پر آزادانہ 
 اپنے فنکشنز اور سروسز کو دوباره ہم آہنگ کرے گی۔ ITیکسانیت النے کے لیے 

 : سائبرسڻی پروگرام بنانا اور ڻیسڻنگ کا فنکشن بہتر بنانا F.3حکمت عملی  

د میں ایسی نجی اور حساس معلومات کو بحفاظت بڑی تعدا NYCHAملک کی سب سے بڑی پبلک ہاؤسنگ کے بطور، 
کی متعدد درخواستوں، اس نیٹ ورک کے بنیادی  NYCHAاسڻور، ان کا ڻرانزیکشن اور تحفظ کرنے کا ذمہ دار ہے جو 

ڈھانچے اور ہمارے عملہ کی تردید کرتی ہے۔ سائبرسڻی کے حملے کا خوف، داخلی سسڻم کی خرابی یا معلومات کا 
اپنے اولین چیف انفارمیشن  NYCHAیکورڻی کی ظاہری ہیئت کی مضبوطی پر انحصار کرتا ہے۔ انکشاف ہماری س
سیکورڻی آڈٹ فنکشن  IT) کو بحال کر کے موجوده Chief Information Security Officer, CISOسیکورڻی آفیسر (

 توسیع کرے گا۔کے رسک مینیجمنٹ پروگرام میں  ITکی لیاقت کی توسیع ایک جامع سائبر سیکورڻی اور 

) کے پراسیس IT Service Management, ITSMسروس مینیجمنٹ ( F.3 :ITحکمت عملی  
 کے سلسلے میں معیار بنائیں 

IT  کے اعمال میں یکسانیت النے کے لیےNYCHA  کیIT  ایکITIL  کے بہترین طرز عمل کا الئحہ عمل اور ڻولز اور
پلیٹ فارم،  ITSMنے ایک سرکرده  NYCHAمیں،  2019نومبر  پراسیس کا ایک وابستہ ڻول متعارف کروائے گی۔

ServiceNow  کا اپنا اولین ماڈیول الگو کیا لیکن ابھی تک پراسیس کے نقائص، تبدیلی کے مدنظر تربیت اور عملہ کی
کے پر مبنی پراسیس  ITILنئے  NYCHAتیاری کی کمی کے سبب پروڈکٹ کی پوری لیاقت کو بڑھانے پر قادر نہیں ہے۔ 

فنکشن تیار کرے گا جس میں واقعہ، مسئلہ،  ITSMایڈاپشن اور ڈپارڻمنٹ پیما انضمام کا نظم کرنے کے لیے ایک تن تنہا 
اور تبدیلی، نظم و نسق، سروس اسیٹ، اور کنفیگریشن مینیجمنٹ اور تین علیحده ہیلپ ڈیسکوں کی ایک مستحکم سروس 

کی  NYCHAکا کالئنٹ سروسز سنڻر شامل ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچے کے پورے سیٹ،  1ڈیسک میں بالیدگی اور ایک درجہ 
IT کوں اور مستفیدین کو جو اپلیکیشن اور سیکورڻی پروڈکڻس اور سروسز فراہم کرتی ہے ان کے سلسلے میں ہمارے گاہ

 معتبریت بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ 
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 کمیونڻی انگیجمنٹ اینڈ پارڻنرشپس  

کے  NYCHA) کا محکمہ Community Engagement & Partnerships, CEPکمیونڻی انگیجمنٹ اینڈ پارڻنرشپس (
کو اہم پروگراموں اور خدمات سے جوڑتا ہے اور ایجنسی کی کلیدی ترجیحات کے سلسلے میں مکینوں کو  مکینوں

کی ریزیدنٹ  NYCHAمعاشی موقع، نوجوانوں، بزرگوں اور سماجی خدمات کے شعبوں میں  CEPمشغول کرتا ہے۔ 
ے اور شراکتوں، پروگراموں اور ) کے جامع نیٹ ورک کا تعاون کرتا ہResident Associations, RAایسوسی ایشن (

 چھ محکموں کی معرفت مکینوں اور پارڻنرز کے ساتھ کام کرتا ہے: CEPپیشقدمیوں کا نظم کرتا ہے۔ 

: مکین کی رائے، تعلیم اور آگہی کی آبیاری کرنے کے لیے )Resident Engagement, REDریزیڈنٹ انگیجمنٹ (
تعاون  REDکے جامع ریزیڈنٹ ایسوسی ایشن نیٹ ورک کا  NYCHA۔ کلیدی پیشقدمیوں پر مکینوں کو مشغول کرتا ہے

یوتھ کونسلز  REDکے انتخابات، تربیت اور ڻیننٹ پارڻیسیپیشن فنڈز کے بندوبست پر نگاه رکھتا ہے۔  RAکرتا ہے، بشمول 
قیادت دیگر گروپوں اور "سینئر چمپیئن" کے نیٹ ورک یا سینئر والنڻیئر نیٹ ورک کا بھی نظم کرتا ہے، مکینوں کی زیر 

 کا تعاون کرتا ہے اور کلیدی پروگراموں جیسے ریزیڈنٹ لیڈرشپ اکیڈمی پر نگاه رکھتا ہے۔

: نئی تعمیر اور/یا ڻھوس باز آباد کاری اور جدید کاری کے )Community Development, CDکمیونڻی ڈیولپمنٹ (
عوامی میڻنگوں اور ورکشاپس کی سہولت  CDپروجیکڻوں کے تعاون میں اہدافی، اسڻریڻجک مشغولیت کو نافذ کرتی ہے۔ 

ز آباد بہم پہنچاتی ہے، رائے کی ترغیب دینے، آگہی اور سمجھ بوجھ بڑھانے اور ہماری ریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ اور با
کاری پورڻفولیو کے اندر مکنیوں کے لیے پوری تبدیلی کا تعاون کرنے کے لیے انفرادی نوعیت کی مشغولیت انجام دیتی 

 ہے۔ 

: )Resident Economic Empowerment & Sustainability, REESمکینوں کا معاشی تفویض اختیار اور استقامت (
، کاروباری ترقی، تعلیم بالغان اور تربیت، اور مالی خواندگی اور اثاثہ مکینوں کو چار کلیدی شعبوں:مالزمت اور ترقی

 REESکی تیاری میں پروگراموں، پالیسیوں اور شراکتوں کے ذریعے اپنی آمدنی اور اثاثے بڑھانے کا اختیار دیتا ہے۔ 
ور بزنس پاتھ وے ریزیڈنٹ ڻریننگ اکیڈمی، فیملی سیلف سفیشیئنسی پروگرام ا NYCHAکلیدی پروگراموں، بشمول 

کی بحالی کے دیگر تقاضوں سے بھی مربوط  NYCHAاور  3مکینوں کو سیکشن  REESپروگراموں کا نظم کرتی ہے۔ 
 کرتی ہے۔

کے مکینوں کو نوجوانوں، بزرگوں  NYCHA: شراکتوں کے ذریعے، )Family Partnerships, FPDفیملی پارڻنرشپ (
ہ داری کے مسائل حل کرنے اور طویل مدتی استحکام کا تعاون کرنے کے اور سماجی خدمات سے مربوط کرتا ہے۔ کرای

لیے "خطرے میں مبتال" مخصوص آبادی کے لیے انفرادی سماجی خدمت کی تشخیصات اور ریفرلز فراہم کرتی ہے۔ 
FPD یدی سڻی سے کفالت یافتہ کمیونڻی اور سینئر سنڻر فراہم کنندگان کے ساتھ شراکتوں کا نظم کرتی ہے اور کل

 پروگراموں جیسے فیملی ری انڻری پروگرام پر نگاه رکھتی ہے۔ 

: مکینوں کو تدارکی صحت کے وسائل سے مربوط کرنے، اندرون کا صحت )Health Initiatives, HIہیلتھ انیشییئڻوز (
بخش تر ماحول تخلیق کرنے، اور صحت میں مکینوں کی قیادت کی آبیاری کرنے کے لیے شراکتوں اور بین ایجنسی 

م میں واقع فارموں کا نظ NYCHAاور  NYCHAکلیدی پروگراموں، بشمول اسموک فری  HIکوششوں کاتعاون کرتی ہے۔ 
 کرتی ہے۔

اور دیگر مسابقتی  PPOffice of Public Private Partnerships, OP( :CEPآفس آف پبلک پرائیویٹ پارڻنرشپس (
سرکاری اور نجی فنڈ دہندگان  OPPPایجنسی کی گرانڻس کے لیےمرکزیت یافتہ گرانٹ کا نظم و نسق فراہم کرتی ہے۔ 

 ؤسنگ کے لیے الئزن کے بطور کام کرتی ہے۔کے تعلقات کا نظم کرتی ہے اور فنڈ فار پبلک ہا

CEP  کے محکمے فی الحال "زون" کا سروس ماڈل یابورو پر مبنی ماڈل استعمال کرتے ہیں، جس کی بنیاد تعاملی شعبے
پر ہوتی ہے۔ مقامی سطح پر، عملہ مکین قائدین اور کلیدی خارجی مستفیدین، مقامی خدمت فراہم کنندگان اور مقامی 
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NYCHA کے ساتھ کام کر کے  آفسزNYCHA  کے مکینوں کو اعلی معیار کی خدمات سے جوڑتا اور انہیں مشغول کرتا
 ہے۔

 CFR §964 24پر گفت و شنید کریں اور  MOUکے ساتھ ایک نئے  G.1 :CCOPحکمت عملی  
 کے تحت مشغولیت کو مستحکم بنائیں

NYCHA جنوری میں، سربراه نے سڻی  ے کی ضرورت ہے۔کو ریزیڈنٹ لیڈرشپ کے ساتھ اپنی شراکت کو مستحکم بنان
) کے ساتھ ایک نئی مفاہمتی قرار داد Citywide Council of Presidents, CCOPوائیڈ کونسل آف پریسیڈنڻس (

)memorandum of understanding, MOU پر مباحثہ شروع کیا، جس سے اس امر کو رسمی شکل ملے گی کہ (
NYCHA  24اور ریزیڈنٹ لیڈرشپ CFR §964  کی شرائط کے تحت کس طرح باہمی تعاون کریں گے، جس کے لیے
NYCHA  کو اتھارڻی کے "مجموعی مشن اور آپریشن" کے "تمام پہلوؤں" میں مکین کی شرکت کو ضم کرنے کی

ل میں مکینوں کی انجمنوں، مکینوں کے نظم و نسق سے متعلق کارپوریشنز، مکین کی تربیت اور اس اصو ضرورت ہے۔
  مکین کے لیے مواقع سے متعلق رہنما اصول شامل ہیں۔

MOU  ان میں سے بہت سارے رہنما خطوط کو حل کرے گا، بشمول: ریزیڈنٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات اور مکین کی
اور مکین کی قیادت کےبیچ میڻنگوں کا تعدد، اصل اصالحات  NYCHAبورڈ تک  NYCHAشرکت؛ مکین کی سطح سے 

پر مکین کی رائے، پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی، اور مکین کی خدمات کو بڑھانا، اور مشترکہ طور پر زیر قیادت مکین 
ہمیں اپنے نئے مجتمع  — ہی مکینوں کے ساتھ واحد رابطے کا مقام نہیں ہیں RAsکی طمانیت کی تشخیصات فروغ دینا۔ 

کے حصے کے  MOUشده مشن کی بنیاد پر، ہر مکین کےساتھ رشتے کی نئے سرے سے صراحت کرنی ہوتی ہے۔ 
مکینوں کو تصرف، عمومی نظم و نسق، مینڻیننس،  NYCHAطور پر اور ہماری مشترکہ فیصلہ سازی کی حمایت میں، 
، جدید کاری کی ترجیحات، اور نفاذ کے لیے منصوبہ بند کسی سیکورڻی، مکین کی تربیت اور مالزمت، سماجی خدمات

کے مستقبل کو جان لینا اور اس  NYCHAنئی پیشقدمیوں سے متعلق رو بہ عمل گروپوں میں شامل کرے گا۔ ہر مکین کو 
اپنے مواصلتی چینلز سے فائده اڻھا کر یقینی بنائے گا کہ   NYCHAپر رائے پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔

درست اور بروقت انداز میں معلومات جلدی سے شیئر  رانسفارمیشن پالن نافذ ہونے کے دوران مکین باخبر رہتے ہیں۔ڻ
کرنے کے لیے، اس میں کلیدی پیشقدمیوں اور نئے ڻولز سے جڑی ہوئی معلوماتی مہمیں، جیسے ڈیولپمنڻس میں اسمارٹ 

 اور موقع تک رسائی کا پابند عہد رہنا ضروری ہے۔ہمیں ان کی رواں ہاؤسنگ سیکورڻی  اسکرینز، شامل ہیں۔

 : کیمونڻی پارڻنرز کے ساتھ مشغولیت مستحکم کریں G.2حکمت عملی  

ہماری مشغولیتوں  کی جانب سےشراکت کی ایک نئی سطح درکار ہوتی ہے۔ NYCHAکمیونڻی پر مبنی تنظیموں کو 
یں سست رفتار ہو سکتے ہیں اور ہماری تبدیل ہوتی ترجیحات میں،ہم نے سنا کہ ہم امید افزا پروگراموں کا پابند ہونے م

نے ایک کامیاب شراکت پر مبنی خدمت کے   NYCHAپارڻنرز کو مصیبت میں مبتال محسوس ہوتا ہوا چھوڑ سکتی ہیں۔
میل جول کا ماڈل، نیز عوامی رہائش کے مکینوں کے ساتھ مخصوص پروگراموں اور خدمات کا ایک سوئٹ تیار کیا ہے۔ 

اہم، شراکت کے مواقع کو گہرائی تک لے جانے اور مکینوں کو مزید وقف شده عملہ فراہم کرنے کے لیے نئی سرمایہ ت
 کاری کی ضرورت ہے۔

CEP  مکینوں کو افرادی قوت، بزرگوں، نوجوانوں اور سماجی خدمات سے جوڑنے کے لیےNYCHA  کے ساتھ ہم
سے زائد کمیونڻی پر مبنی پارڻنرز کے باضابطہ نیٹ ورک کانظم کرتی ہے۔ اس  150شراکتی طور پر کام کرنے والے 

، فنڈ فار پبلک ہاؤسنگ کے CEP نیٹ ورک کو مضبوط کرنے اور مکینوں کے لیے تعاون کو گہرا کرنے کے لیے،
کے موجوده پروگراموں کو وسیع کیا جائے اور  NYCHAتوسط سے، نجی طور پر فنڈ یافتہ کوشش شروع کرے گا تاکہ 

عملہ کو بڑھایا جائے، کلیدی شراکت پر مبنی کوششوں کے مدنظر گنجائش کی پیمائش کی جائے، اور ایسے نئے 
 کے بلیوپرنٹ پالن سے موافق ہوں۔ NYCHAں جو پروگرام اور شراکتیں فروغ دی جائی
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 : معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مکینوں کے ساتھ شراکت کرناG.3حکمت عملی  

NYCHA  کے مکینوں کی اکثریت اصولوں کو جانتی اور ان پر عمل کرتی ہے۔ پھر بھی، اگر کوئی مکین ردی کو درست
یوں کے ساتھ احترام کا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو یہ ہر مکین اور پراپرڻی میں طریقے سے ضائع نہیں کرتا ہے یا اپنے پڑوس

موجود عملہ کے ممبروں کے معیار زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات ڈال سکتا ہے۔ فی الحال، صورتحال اس مقام تک 
اس کے بعد کرایہ پہنچ رہی ہے جہاں پراپرڻی مینیجر پر کسی مکین کے خالف رسمی شکایت شروع کرنا ضروری ہے، 

کو  NYCHAدار کو انتظامی سماعت کے لیے الیا جاتا ہے، یا عدالت میں مکین کے خالف کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ 
معیار زندگی کے مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے مکینوں کی شراکت میں کام کرنے کا ایک کارگر اور مؤثر طریقہ 

سوسی ایشنز مکینوں کے حامیوں کے بطور ایک اہم فنکشن انجام دیتی ہیں اور اہم نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریزیڈنٹ ای
فیصلوں کی میز پر ان کی نشست ہونی چاہیے، لیکن ہمیں مکینوں کے اس مخصوص گروپ کو بھی فعال بنانے کا کام 

اتھوں ہاتھ کام کے ساتھ ہ NYCHAکرنا ہے جو معیار زندگی سےمتعلق اصالحات پر مکینوں کی رائے لینے کے لیے 
  کرنے میں مدد کر سکیں اور مسائل پیدا ہونے سے پہلے اور اس کے بعد تعلیم اور نفاذ میں تعاون کر سکیں۔

NYCHA  ڈیولپمنٹ کی سطح پر سخت تعلیم، آگہی اور تعمیل کی مہمیں فراہم کرنے کے لیے گرین سڻی فورس جیسی
مکینوں کو وظیفہ اور تجرباتی آموزشی مواقع فراہم  NYCHAتنظیموں سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اس ماڈل کے ذریعے، 

ں تعاون مل سکتا ہے۔ جن پیش قدمیوں کے کرنے پر قادر ہوگی جس سے ان کے طویل مدتی کیریئر کو آگے بڑھانے می
اپنے نئے اسموک فری ایمبیسڈر ماڈل کی نقالی  NYCHAلیے کل وقتی پیمان عہد کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے، 

کرے گی جو اس شعبے میں لیز کے نفاذ کے امکانی مسائل کا کافی سرگرم انداز میں ازالہ کرنے کے لیے ہمسر کی 
ت فراہم کرنے کے لیے مکینوں کو بحال کر رہا ہے۔ دیگر ہاؤسنگ اتھارڻیز ہر پراپرڻی میں تعلیم اور دیگر مشغولی

میں ان متوازی ماڈلز کو بروئے کار النا مکینوں کو بااختیار  NYCHAریزیڈنٹ ایمبیسڈرز کی ڻیم کو وظیفہ ادا کرتی ہیں۔ 
  بنانے اور اصولوں کو الگو کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔

ونڻی کی سطح کی مشغولیت معیار زندگی کو بہتر بنانے کا ایک کلیدی جز ہے، مگر پراپرڻی مینیجمنٹ کو یوں تو کمی
مخصوص مکینوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہونے کے بعد لیز کے نفاذ میں انفرادی مداخلت کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس 

ہے جس کو انتظامی سماعت یا کرایہ داری  ہاؤسنک اسسڻنٹ ڻرینیز کی تجویز کرتی NYCHAخال کو بھرنے کے لیے، 
کا پراسیس کھلنے سے پہلے اس کو ختم کرنے سے قبل مسئلے کو حل کرنے کے لیے پراپرڻی مینیجمنٹ کےساتھ کام 

کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ہاؤسنگ اسسڻنٹ ڻرینیز ساالنہ دوباره تصدیق میں مکینوں کی مدد کر سکتے ہیں؛ کرایہ دار 
ے کی کارروائیوں میں آن بورڈ؛ غیر رسمی کانفرنس میں اعانت؛ بجلی گل ہونے اور ہنگامی حاالت کے کو لیز بڑھان

 مدنظر کرایہ دار کو اطالع؛ اور کرایہ دار کے نئے مقامات فراہم کرتے ہیں۔ 

 [کال آؤٹ باکس]: تکثیریت کی شمولیت اور برابری 

NYCHA و متنوع اور شمولیتی ہو اور برابری کو پروان چڑھاتی ہو۔ ان ایک ایسی جائے کار فراہم کرنے کا پابند عہد ج
 کے اہداف کو اختیار کرے گی، جو (EO45) 45سڻی کے ایگزیکیڻو آرڈر  NYCHAاہداف کو آگے بڑھانے کے لیے، 

سڻی کے تعاون سے،  NYCHAبرابری، شمولیت اور موقع کے تئیں نیو یارک سڻی کے پیمان عہد کی نمائندگی کرتی ہو۔ 
ایک سالہ پراسیس کر کے یہ تجزیہ کرے گی کہ کس طرح طرز عمل، پالیسی اور تنظیمی ڈھانچہ نابرابری میں تعاون 

بری کا ازالہ کرتا ہے؛ اور ہمارے نئے آپریشن کے کرتا ہے؛ کارکردگی کے اقدامات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نابرا
کے  EO45ڈھانچے اور کارکردگی کے الئحہ عمل کو نسلی اور سماجی برابری کے اصولوں کو موافق بناتا ہے تاکہ 

بہترین طرز عمل اور سیکھے گئے اسباق شیئر کرنے کے لیے اس  NYCHAمقاصد کو پورا کیا اور آگے بڑھایا جائے۔ 
 ی ڻرانسفارمیشنز سے گزرنے والی سڻی کی دیگر ایجنسیوں کی آموزشی کمیونڻی کو بھی شامل کرے گی۔ سے ملتی جلت

 
 [کال آؤٹ باکس]: فنڈ فار پبلک ہاؤسنگ
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فنڈ فار پبلک ہاؤسنگ نیو یارک سڻی ہاؤسنگ اتھارڻی کے مکینوں کے مواقع اور معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے، 
نگ کی اہمیت کو اونچا اڻھانے کے لیے وسائل اور تعلقات تخلیق کرتی اور ان سے فائده جبکہ ہماری سڻی میں پبلک ہاؤس

) تنظیم کے بطور، فنڈ فار پبلک ہاؤسنگ نیو یارک کے باشندوں کو ایسی معیاری 501c3اڻھاتی ہے۔ غیر منفعتی (
ا، شمولیتی اور محفوظ ہو، کے اہم مشن کو بلند اور اس کا تعاون کرتی ہے جو دیرپ NYCHAہاؤسنگ فراہم کرنے کے 

 جبکہ معاشی حرکت پذیری کے مواقع کی آبیاری کرتی ہو۔
  

 2025ویژن 

فنڈ فار پبلک ہاؤسنگ قیادت کے فروغ، افرادی قوت کی صالحیتوں اور صحت بخش طرز زندگی میں سرمایہ لگائے 
یں ہماری عہد بستگی کے شاہکار کے تمام مکینوں کے لیے معاشی موقع کی تخلیق اور مساوات کے تئ NYCHAگی، نیز 

 سال کی عمر) پر فوکس کرے گی۔  24-14نوجوانوں اور نوعمر بالغوں ( 100,000کے  NYCHAکے بطور 

کی معیشت کی بحالی اور  NYCکے ڻرانسفارمیشن پالن کو پورا تعاون پیش کرے گی اور  NYCHAفنڈ فار پبلک ہاؤسنگ 
  کے مکینوں کے اثر کو اونچا اڻھائے گی۔ NYCHAمستقبل میں تکثیریت اور برابری پر 

  
 اقدار/کام کرنے کے اصول

 ہم ایمانداری، شفافیت، اور جوابدہی کے ذریعے اعلی ترین اخالقیات کا مظاہره کرتے ہیں  اخالقیات:

کے ڻرانسفارمیشن پالن کو گلے لگانے اور اس میں تعاون کرنے کے لیے پارڻنرز، عوام اور  NYCHAہم  مشغولیت:
 مکینوں کو مشغول کریں گے، اور انہیں تقویت پہنچائیں گے۔ 

ہم مکینوں کو با اختیار بنانے اور معاشی مواقع بڑھانے کے لیے پروگرامز بنا کر اور انہیں نافذ کرکے اپنے برابری: 
 یے برابری کو پروان چڑھاتے ہیں۔ مکینوں کے ل

 
  تک) 12/20اہداف (اسڻریڻجک پالن 

 زیاده اثر والے پروگرام •
o  لیڈرشپ ڈیولپمنٹ یوتھ کونسل، ریزیڈنٹ لیڈرشپ، ریزیڈنٹ انگیجمنٹ/کنکشنز، فیملی

 لیڈرشپ/ایکنامک موبلیڻی
o  ،ورک فورس اسکلز/ اپارچونڻیزNYCHA  ،کیریئرز، بزنس پاتھ ویزNYCHA پرینیورشپنڻریا 

(NYCHApreneurship)ایجوکیشن ، 
 ہیلتھ کمیونڻی ہیلتھ ایمبیسڈرز، ہیلدی انوائرنمنٹ/ فڻنس/ ایگریکلچر ہیلتھ/ فوڈ، وائلنس پریوینشن  •

  
 پروموشن اینڈ کمیونیکیشنز  NYCHAپاور فل  •

  
 فنڈ ریزنگ سکسیس •

  
 گڈ گورننس •

  
 یکسیلنسایڈمنسڻریڻو ا •

 مساوی موقع  
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) کے ڻھیکیداروں کی جانب سے مالزمت، Department of Equal Opportunity, DEOمحکمہ برائے مساوی موقع (
 پبلک 

 DEOہاؤسنگ، اور موجوده اجرتوں کی ادائیگی میں مساوی موقع کی تعمیل کو فروغ دیتی اور اس پر نگاه رکھتی ہے۔ 
میں  NYCHAکا مشن ان افراد کے لیے ایجنسی پیما مساوی موقع، شمولیت، اورعدم امتیاز کو پروان چڑھانا ہے جو 

کے ڻھیکیداروں سے ادائیگی پاتے ہیں۔  NYCHAیا  کی خدمات موصول کرتے ہیں، NYCHAرہتے یا کام کرتے ہیں، 
DEO  امتیازی سلوک کی تفتیشات کرتا ہے اور مساوی موقع کی تربیت اور اعانتی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ہم شمولیت کی

قدر کرتے ہیں اور مساوی موقع کی خدمات فراہم کرتے ہیں جس میں نسل، رنگ، صنف/جنس (بشمول حمل، صنفی 
، ملکی بنیاد، معذوری، پردیسی حیثیت اور شہریت کی حالت، عمر، ازدواجی حیثیت، کنبہ جاتی حیثیت، شناخت)، مذہب

ملڻری کی حیثیت، شراکت کی حیثت، پہلے سے متعین جینیاتی خصوصیات، صنفی رجحان، گرفتاری یا سزا یابی کے 
یڈٹ کی سرگزشت، نگراں کی حیثیت، سابقہ ریکارڈ، بے روزگاری کی حیثیت، سابقہ غالمی کی سرگزشت، کنزیومر کر

 یا گھریلو تشدد کے متاثر کے بطور حیثیت، جنسی جرائم، تعاقب یا معاشقے میں تشدد کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔

 خارجی امور  

 Department ofخارجی امور میں آفس آف انڻرگورنمنڻل ریلیشنز اور ڈپارڻمنٹ آف کمیونیکیشنز (
Communications, DOCں شامل ہیں۔ آفس آف انڻرگورنمنڻل ریلیشنز ریاست اور سڻی کے قانون ساز اداروں ) دونو

کے الئزن کے بطور کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ نگرانی کے مسائل،  NYCHAاور متعدد سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ 
کونسل کے ممبروں کے  قانون سازی یا اتھارڻی کے اعمال کی نسبت سے موزونیت کے امور پر ریاستی مقننہ اور سڻی

کا ساالنہ قانون سازی پروگرام بھی تیار کرتا ہے اور ریاستی قانون ساز کے ذریعے  NYCHAساتھ کام کرتا ہے۔ یہ آفس 
غور و خوض کے لیے قانون سازی کی تیاری میں ال ڈپارڻمنٹ کی اعانت کرتا ہے نیز قانون سازی کی ان دیگر تجاویز 

 کے پروگراموں یا فنکشنز پر اثر ڈال سکتے ہیں۔  پر تبصرے کرتا ہے جو ایجنسی

متعدد مواصلتی چینلز کی معرفت میڈیا، مکینوں،  DOCکے شانہ بشانہ کام کرتا ہے۔  DOCانڻرگورنمنڻل ریلیشنز 
کی پیغام رسانی کو فروغ دیتا اور ان  NYCHAمالزمین، کمیونڻی پارڻنرز اور عوام الناس سمیت متعدد سامعین کے لیے 

ہنچاتا ہے۔ محکمہ ہذا عنوان کے لحاظ سے اور رواں مسائل پر انکوائری کے کلیدی مقام اور میڈیا تک رسائی کے تک پ
کی  NYCHAیقینی بناتا ہے کہ  DOCبطور بھی کام کرتا ہے۔ دیگر محکموں اور خارجی پارڻنرز کے باہمی تعاون سے، 

  نمائندگی درست طریقے سے اور ہم آہنگ طور پر کی جاتی ہے۔

NYCHA  :میں مواصالت کا انتظام چار اہم شعبوں کے گرد کیا جاتا ہے 

 کی جانب سے نیوز میڈیا کے ساتھ تمام روابط۔  NYCHAمیڈیا ریلیشنز، بشمول  •

 جرنل۔  NYCHAکی لسانی خدمات یونٹ اور ریزیڈنٹ پبلیکیشنز جیسے  NYCHAریزیڈنٹ کمیونیکیشنز، بشمول  •

کا ڻویڻر  NYCHAکی عوامی رخ والی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا جیسے  NYCHAڈیجیڻل کمیونیکیشنز، بشمول  •
 ہینڈل اور فیس بک صفحہ۔ 

 کنیکٹ پر موجود ہیں ان میں ایمپالئی کمیونیکیشنز۔  NYCHAڈیجیڻل اور پرنٹ بشمول جو  •

 اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن  

میں ہوئی تھی اور ہم  2019) کی تخلیق Office of Strategy & Innovation, OSIآفس آف اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن (
کے تمام حصوں  NYCHA مکینوں کو جس طریقے سے خدمات ڈیلیور کرتے ہیں اس میں مثبت تبدیلیاں النے کے لیے یہ

کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اسڻریڻجک پالننگ اور پرفارمنس مینیجمنٹ ڻیموں کو متحد کرتے ہوئے، ہدف یہ یقینی بنانا ہے کہ 
ہم تعاملی کارگزاری اور مکین کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے سروس کے ڈیزائن اور ڈیڻا سے تحریک یافتہ 

 لز استعمال کرتے ہیں۔تکنیکیں، نیز تعارفی اختراعی ڻو
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 : ڈیڻا گورننس تشکیل دینا J.1حکمت عملی  

درست طریقے سے حاصل کیے جانے، برقرار رکھے جانے اور بروئے کار الئے جانے پر، بروقت اور قابل عمل 
جیسی بڑی اور پیچیده تنظیموں کے لیے آپریشنز کے معیار کو تبدیل کرنے  NYCHAمعلومات کے استعمال کے ذریعے 

اپنی سرگرمیاں انجام دینے جیسے کسی اپارڻمنٹ میں مرمت کرنے،  NYCHAڈیڻا ایک طاقتور اثاثہ ہو سکتا ہے۔  میں
مکینوں کی ساالنہ دوباره تصدیقات مکمل کرنے، سامان اور رسد حاصل کرنے، ڈیولپمنٹ میں ڻھوس اصالحات النے، 

کو ادائیگیاں پراسیس کرنے کے لیے پیچیده اور  کے مکان مالکوں کے ساتھ ڻرانزیکشن کرنے، اور وینڈرز 8سیکشن 
متعدد نظاموں کو بروئے کار التا ہے۔ متعدد صفات والے الکھوں ریکارڈز ان نظاموں میں اکثر واضح اور ہم آہنگ 

اصولوں کے بغیر تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ڈیڻا گورننس ڈیڻا کے مؤثر استعمال کے لیے اصولوں، پالیسیوں، طریق کار، 
کو ڈیڻا کی ضخیم مقدار کے بارے  NYCHAارات کو منظم اور الگو کرنے کا طرز عمل موجود ہے۔ اس سے اور معی

لیے اعلی درجے کا اعتماد درکار یمیں کچھ بنیادی سوالوں کا جواب دینے میں مدد ملے گی: کیا صحیح فیصلے کرنے ک
رہے ہیں؟ کیا ہمارا ڈیڻا مامون اور محفوظ ہے؟ کیا ہم اپنے بڑے نظاموں میں ڈیڻا کی ال محسوس شیئرنگ حاصل کر 

 ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسی عمومی سمجھ بوجھ اور ہم آہنگ تعریفات ہیں جن پر واضح طور پر مواصلت کی جاتی ہے؟ 

ڈپارڻمنٹ کے غیر مرکزیت یافتہ ماڈل کا اراده ایجنسی کے ان  ITمجموعی ڻرانسفارمیشن پالن کے حصے کے طور پر، 
بوں کے ساتھ رشتوں کی صراحت کرنا اور انہیں مستحکم بنانا ہے جو متعدد نظاموں کے استعمال کنندگان چار بنیادی شع

اور پیش کرده معلومات کے صارفین ہیں: آپریشنز، اسیٹ اینڈ کیپڻل مینیجمنٹ، ریگولیڻری اینڈ کمپالئنس، اور فائنانس اینڈ 
کا تعاون کرنے کے لیے ڈیڻا گورننس کا الئحہ عمل اور  ایڈمنسڻریشن۔ عمل آوری، ڻیکڻیکل اور اسڻریڻجک فیصلوں

 دیگر تنظیمی پارڻنرز کے ساتھ ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ITپراسیس تشکیل دینے میں 

 کی مدد کرے گی: NYCHAایک انڻرپرائز ڈیڻا گورننس اور اسڻریڻجی درج ذیل فوائد حاصل کرنے میں 

ڈیولپمنڻس سے لے کر مرکزی دفتر کے محکموں تک پوری ایجنسی میں ڈیڻا سے تحریک یافتہ فیصلے کرنے  •
 کے لیے ایناالئڻکس کا فائده اڻھانے کی اضافی اہلیت 

اپنے روزمره کے کام میں ڈیڻا بروئے کار النے کے لیے پراپرڻی مینیجمنٹ اور صف اول کے عملہ کی بہتر  •
 اہلیت 

• NYCHA سے بوائلرز، ایلیویڻرز، چھت کے پنکھے وغیره کے مقام، حالت، اور دور حیات کی اسیڻس، جی
 اصالح یافتہ مرئیت جو منصوبہ بندی اور تدارکی مینڻیننس کے پراسیس کو مستحکم بنائے گی 

) میں کیپچر کرده اور Maximo, Siebel, Oracleایک انڻرپرائز پیما ڈیڻا ڈکشنری بنا کر سبھی متعدد نظاموں ( •
 رپورٹ کرده ڈیڻا کی اصالح یافتہ قطعیت

کے آپریشنز  NYCHAمتعینہ کرداروں جیسے کاروباری یونڻس میں سرایت شده ڈیڻا کے نگہبانوں کے ذریعے  •
 میں تمام پہلوؤں میں ڈیڻا مینیجمنٹ کے لیے الگو کرده جوابدہی اور درستگی

NYCHA ور خیال کرتی ہے جس میں درج ذیل مراحل شامل ڈیڻا گورننس کو تنظیم کے لیے ایک طویل مدتی ہدف کے بط
 ہوں گے: 

1. NYCHA ) کا ڈیڻا گورننس اسڻرکچر تیارکرنے کے لیے درخواست برائے تجویزRequest for 
Proposal, RFPکا اجرا ( 

2. NYCHA کے ڈیڻا گورننس آرگنائزیشن کی تشکیل 

 ڈیڻا گورننس آرگنائزیشن میں عملہ رکھنا .3

 فریم ورک اور ڻیکنالوجی کی تیاریڈیڻا گورننس پراسیس  .4

 ڈیڻا گورننس آرگنائزیشن کو چالنا .5
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 : نئی ڻیکنالوجی میں سرمایہ لگانا J.2حکمت عملی  

NYCHA  کے مالزمین اپنے کام انجام دینے کے لیے ہر روز ڻیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ وه ورک آرڈرز پر
Maximo  ،میں پراسیس کرتے ہیںOracle ے آرڈرز درج کرتے ہیں، مکینوں کی شکایات میں خریداری کSiebel  میں

تحریر کرتے ہیں، اور بے شمار دیگر ڻولز اور سسڻمز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن، ویسے تو یہ ڻیکنالوجیز مکینوں کی 
جاگزیں بہتر خدمت انجام دینے کی ہماری اہلیت کے لیے اہم ہیں، مگر وه بعینہ حالت کو برقرار رکھتے اور تبدیلیوں کو 

 بھی کرتے ہیں۔ 

کی تصویر دوباره بنانے، اور پراپرڻی مینیجر میں قائد بننے  NYCHAمکینوں کے لیے ہماری سروس کو بہتر بنانے، 
کے لیے، ہمیں عمده قسم کی ڻیکنالوجی میں سرمایہ لگانا الزم ہے جو ہماری عمارتوں اور سسڻمز میں ہی حاالت کی 

نے اثاثوں، جیسے حرارتی ساز و سامان کی ناکامیوں، یوڻیلیڻی کے استعمال، اور  NYCHAمرئیت فراہم کرے۔ مثالً، 
بیک فراہم کرنے کے لیے شاہکار نوعیت کے  اندرون میں درجۂ حرارت کے سینسر کی ریڈنگ کے تعلق سے بروقت فیڈ

 کر دیا ہے۔) کی تنصیب کا کام پہلے ہی شروع Building Management System, BMSبلڈنگ مینیجمنٹ سسڻم (

انڻراپرائز کے جغرافیائی اطالعاتی نظام  NYCHAیہ اور اسمارٹ بلڈنگ کی دیگر ڻیکنالوجیز کے عالوه، 
)Geographic Information System, GIS میں بھی سرمایہ لگائے گی جو پوری ایجنسی میں ضم ہے۔ انڻرپرائز (

GIS متعدد صارفین مکانی ڈیڻا کو شیئر اور اس کا تجزیہ کر  وہاں پر متحد کرنے واال ایک ڻول ہوگا جہاں محکموں میں
کی پراپرڻیز کا "ڈیجیڻل  NYCHA، جغرافیائی لحاظ سے واقع 3Dکے پس پرده حقیقی اختراع  GISسکتے ہیں۔ انڻرپرائز 

کے ورک آرڈرز کو عمارت کی کارکردگی اور  Maximoجڑواں" ہوگا جس کے ساتھ اسیٹ مینیجمنٹ کا عملہ بروقت 
 کیفیت کے دیگر ڈیڻا کے ساتھ مرئی بنا سکتا ہے۔

م کرے گا اور اہم ڈیڻا آپریشنز اور کیپڻل کے بیچ ڈیجیڻل باہمی تعاون کو پروان چڑھائے گا، کاموں کو تقسی GISانڻرپرائز 
 ,Physical Needs Assessmentکو ایک واحد مقام: اثاثہ کی عمر، کارآمد زندگی اور وارنڻیز؛ فزیکل نیڈز اسیسڻمنٹ (

PNA سے کیفیت کے ڈیڻا؛ اور بلڈنگ مینیجمنٹ سسڻم سے کارکردگی کے ڈیڻا پر مجتمع کر کے اثاثہ کی جامع منصوبہ (
ا کا انضمام نافذ ہونے پر، ڈیڻا مینیجمنٹ ڻیمیں اثاثہ کی کارکردگی کے لیے پراکسی کے بطور بندی کا اہل بنائے گا۔ ڈیڻ

ورک آرڈرز اور دیگر ڈیڻا کا استعمال کر سکتی ہیں، جو، مکانی لحاظ سے تجزیہ کیے جانے پر، وسائل کی تقسیم، 
 ۔سرمایہ کے انتخاب کے پراسیس اور ہمہ جہت بلڈنگ مینیجمنٹ کو مطلع کریں گی

مزید کارگر طریقے سے عمارتوں کا منصوبہ بنانے، ڈیزائن تیار کرنے اور تعمیر کرنے کے  NYCHAاس کے عالوه، 
) کے پیشہ ور architecture, engineering, and construction, AECلیے آرکڻیکچر، انجینئرنگ، اور کنسڻرکشن (

 Building Informationانفارمیشن ماڈلنگ (افراد کے ذریعہ استعمال کیے جانے والے ایک پراسیس، بلڈنگ 
Modeling, BIM کو اختیار کر کے ڻیکنالوجی سے متعلق قلب ماہیئت کر رہی ہے۔ (BIM  اثاثوں کے بارے میں تفصیلی

سے مطابقت پذیر ہوتی ہیں، ایسا اس لیے کر رہی کہ  GISپریزنڻیشنز تیار کرتا ہے جو  3Dمعلومات کو ضم کرتا ہے اور 
وجیکڻس کے ڈیزائنرز آپریشنز کے مینڻیننس کے عملہ کی طرح وہی معلومات چھوڑ رہے ہیں۔ اس انضمام کا کیپڻل پر

نتیجہ منصوبہ بندی سے ڈیزائن تک تعمیر تک مینڻیننس تک الئن آف سائٹ ہے۔ یا، دوسرے طریقے سے اسے بیان کریں 
 سازی۔ تو، کسی عمارت کے دور حیات میں ہر مرحلے پر ڈیڻا سے باخبر فیصلہ

کو با  NYCHA-Stat: عمل آوری سے متعلق فیصلوں کی التجا کرنے کے لیے J.3حکمت عملی  
 اختیار بنانا

"اگر آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے ہیں تو، آپ اسے بہتر نہیں بنا سکتے ہیں" ایک قول ہے جو اکثر و بیشتر نظم و 
۔ اس منصوبے میں پیش کرده تنظیمی اہداف پورے سے منسوب کیا جاتا ہے Peter Druckerنسق سے متعلق مفکر 

کے عملہ کے پاس کارکردگی کا جائزه لینے کے لیے واضح طور پر بیان کرده پیمانے اور  NYCHAکرنے کے لیے، 
میں اتھارڻی پروڈکڻیویڻی ڻریکنگ سسڻم  2001نے اصولی طور پر  NYCHAمنظم پراسیس ہونا ضروری ہے۔ 

)Authority Productivity Tracking System, APTS کو ایک ڻول کے بطور الگو کیا تاکہ مینیجرز کو ذمہ دار (
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کے ایگزیکیڻوز کو ڈیڻا کا تجزیہ کرنے اور ایک مزید کارگر اور مؤثر ڈیلیوری حاصل  NYCHAقرار دیا جائے اور 
د و شمار، رجحانات اور کے حالیہ اعدا NYCHAکرنے کی اہلیت فراہم کی جائے۔ یہ پراسیس متعدد اعادوں سے گزرا جو 

) کی میڻنگوں کا سبب بنا۔ یہ میڻنگیں گزشتہ سالوں میں کبھی Statistics, Trends, and Tracking, STATڻریکنگ (
کا اراده اتھارڻی کی تمام سطحوں پر باقاعده  NYCHAکبھار ہوتی رہی ہیں۔ ڻرانسفارمیشن پالن کے حصے کے بطور، 

 نسق کو فوقیت دینا ہے۔  اور ہم آہنگ کارکردگی کے نظم و

NYCHA STAT  کی ماہانہ میڻنگیںNYCHA  پیما، بورو، مضافات اور ڈیولپمنٹ کی سطح پر کارکردگی کا پوری طرح
سے شفاف جائزه لینے کے لیے ایگزیکیڻو کے عملہ کو ایک ساتھ الئیں گی۔ ان میڻنگوں کے دوران، نیبرہوڈ ڈائریکڻرز 

وائزرز تک پراپرڻی مینیجمنٹ ڻیم کے ممبران سے کارکردگی کے کلیدی پیمانوں، سے لے کر پراپرڻی مینڻیننس سپر
جیسے کرایہ وصولی، کرایہ نا دہندگی، ساالنہ دوباره تصدیقات، مینڻیننس اور ہنرمند ڻریڈز کے ورک آرڈرز، وینڈر کے 

ر رجحانات کی وضاحت ورک آرڈرز، اپارڻمنٹ کی تیاری کا وقت اور دوباره تصرف کے لیے ڻرن اراؤنڈ کے وقت پ
کرنے کی توقع کی جائے گی۔ امدادی محکموں جیسے بجٹ، ہیومن ریسورسز، اور ال کے اعلی سطح کے نمائندے 

میڻنگوں میں حاضر ہوں گے اور وه مشکل طلب یا پریشان کن مسائل پر مفید بصیرتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ پراسیس 
بھی نمایاں کرتا ہے جہاں عملہ کو اعانت یا مزید تربیت درکار ہے۔ فالو اپ یا جوابدہی پر زور دیتا ہے مگر ان شعبوں کو 

اصالحی کارروائی کے طالب تمام آئڻمز کو ڻریک کیا جاتا ہے، اگر ضروری ہو تو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور بروقت 
 انداز میں حل کیا جاتا ہے۔

پراسیس میں کیپڻل  NYCHA STATعالوه، پراپرڻی مینیجمنٹ کے محکموں کے لیے کارکردگی کے جائزے کے 
ایگریمنٹ (پھپھوند، کیڑے  HUDپروجیکڻس اور پروکیورمنٹ جیسے کلیدی محکموں کا جائزه شامل ہوگا۔ میڻنگیں 

کی  NYCHAمکوڑے، سیسہ، ایلیویڻرز، اور حرارت) کے اساسی شعبوں پر مشتمل پیمانے کو بھی نمایاں کرتی ہیں تاکہ 
 اعی، باہم مربوط نظریہ دیا جائے۔کارکردگی کا ایک اجتم

کے اصولوں کو  NYCHA STATکی بڑی میڻنگیں ماہانہ بنیاد پر ہوں گی، مگر اس کا ویژ ن  NYCHA STATیوں تو 
ایجنسی کے روزمره کے اعمال میں سرایت کرنا ہے۔ ہاؤسنگ اسسڻنڻس کے ساتھ ان کے ساالنہ جائزوں سے متعلق 

ی مینیجرز سے لے کر، اس پراپرڻی میڻنیننس سپروائزر تک جو اس دن کے ورک روزانہ چیک ان کرنے والے پراپرڻ
آرڈرز کا جائزه لیتا ہے، پروکیورمنٹ کے عملہ تک جو سپالئیز کی روداد پر نگاه رکھتا ہے، تمام محکموں کے لیڈز سے 

تاکہ ان شعبوں کو شناخت کیا ہفتے میں کم از کم ایک بار عملہ کے ساتھ اس پیمانےکا جائزه لینے کی توقع کی جاتی ہے 
 NYCHA STATجائے جن کو توجہ درکار ہے اور جہاں ابتدائی مداخلت نتائج کو زبردست حد تک بہتر بنا سکتی ہے۔ 

 ہمارے مکینوں کو کالس سروسز میں بہترین ڈیلیور کرنے کے لیے درکار نظم و ضبط اور فوکس کو جاگزیں کرے گا۔

 ال ڈپارڻمنٹ  

کو قانونی مشاورت اور  NYCHAایگزیکیڻو نائب صدر برائے قانونی امور اور جنرل قونصل اور ال ڈپارڻمنٹ کے اڻارنیز 
نمائندگی فراہم کرتے ہیں۔ ال ڈپارڻمنٹ درج ذیل دو پریکڻس گروپوں میں منقسم ہے: اسڻریڻجک پیشقدمیاں اور خصوصی 

رہائش اور مالزمت میں مقدمہ بازی؛ اپیلز، کارپوریٹ امور؛ ریئل  پالیسیاں؛ مزدور کے تعلقات اور مالزمت؛ منصفانہ
اسڻیٹ اور معاشی ترقی؛ کمرشیل مقدمہ بازی؛ عمومی مقدمہ بازی؛ دیوانی مقدمہ بازی؛ مالزم کی تادیب؛ رہائش میں 

 مقدمہ بازی؛ اور دیوانی ہرجانے۔

اس ڻرانسفارمیشن پالن کے حصے کے بطور، ال ڈپارڻمنٹ کمیونڻی انگیجمنٹ اینڈ پارڻنرشپس، اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن 
مکین کے لیز کی شرائط کے اپنے  NYCHAاور مینیجمنٹ سروسز ڈپارڻمنٹ کے ساتھ کام کرکے جائزه لے رہا ہے کہ 

ٹ ڈپارڻمنٹ کے ساتھ ایک نئی پروکیورمنٹ پالیسی مینوول پر نفاذ میں کس طرح بہتری ال سکتی ہے، نیز سپالئی مینیجمن
 بھی کام کر رہی ہے۔

کو ہماری پراپرڻیز  NYCHA –ہماری بہت ساری مشغولیتوں کے دوران، عملہ اور مکینوں نے ایک ہم آہنگ تھیم اڻھائی 
 تر کام کرنے کی ضرورت ہے۔لیے اپنے اصولوں کو نافذ کرتے ہوئے بہیمیں مکینوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے ک
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: زیاده ڻیکس والی پراپرڻی کی سطح کے عملہ کا بوجھ کم کریں اور مضافات K.1حکمت عملی  
 کی سطح پر ہم آہنگ کاروباری پراسیس نافذ کریں

کا تقاضا ہے کہ ہاؤسنگ اسسڻنڻس اور پراپرڻی مینیجرز کرایے کی عدم ادائیگی اور لیز کی دیگر  NYCHAفی الحال، 
کے ال  NYCHAف ورزیوں کے مدنظر مکینوں کے خالف کرایہ داری کے خاتمہ کی قانونی کارروائی شروع کریں۔ خال

ڈپارڻمنٹ اور پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی ایڈمنسڻریشن کو اس امر میں معمولی مرئیت حاصل ہے کہ کون سے کیسز اور کیوں 
میں دکھانا، دونوں کے لیے قانونی کارروائی سے اعلی الئے جائیں۔ اس کے عالوه، فائلیں مرتب کرنا اور انہیں عدالت 

درجے کی واقفیت ضروری ہے، ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں اکثر ہاؤسنگ اسسڻنڻس اور پراپرڻی مینیجرز پر عائد کیا 
جاتا ہے جو اس کے بعد پراپرڻیز میں اپنے دیگر کاموں پر فوکس کرنے یا لیز کو نافذ کرنے پر فوکس کرنے کے بیچ 

 یصلہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ ف

ال ڈپارڻمنٹ، پبلک ہاؤسنگ ڻیننسی ایڈمنسڻریشن اینڈ آپریشنز لیز کے نفاذ کی کارروائیوں کے لیے ایک نیا کاروباری 
پراسیس ڈیزائن کریں گے۔ ایک ابتدائی امر کے بطور،ال ڈپارڻمنٹ خود کو نئے نیبرہوڈ ماڈل کے جغرافیائی ڈھانچے سے 

بنائے گا اور پراسیس کے شروع میں براه راست طور پر پراپرڻی مینیجمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا۔ موافق 
اڻارنیز پراپرڻی مینیجمنٹ کے ساتھ کام کر کے تعین کریں گے کہ آیا کرایہ داری کے عمل کے خاتمہ کی کارروائی ہونی 

 ہوگی۔ چاہیے، جس کی بنیاد اس مخصوص کیس کے حقائق اور حاالت پر

ایک رواں پائلٹ، مرکزیت یافتہ ہاؤسنگ کورٹ یونٹ کا جائزه لے گی اور تشخیص کرے گی کہ  NYCHAدوسری بات، 
آیا عدم ادائیگی کے تمام کیسز کے مدنظر پورے پورڻفولیو میں اس کی توسیع کی جانی چاہیے۔ توسیع شده ہاؤسنگ 

جائے گا۔ اسسڻنٹ مینیجرز اور ہاؤسنگ کورٹ کا عملہ ہر بورو کورٹ یونٹ کو نیبرہوڈ ماڈل کے ساتھ بھی موافق بنایا 
کو تفویض کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کچھ عملہ کو علیحده طور پر ہرلیم اور ریڈ ہک کے مضافات کو تفویض کیا 

 جائے گا، جن کے پاس علیحده ہے
 

مرمتوں کو ڻریک کرے گی، مکینوں ایک توسیعی ہاؤسنگ کورٹ یونٹ مرکزی لحاظ سے عدالت کے ذریعہ آرڈر کرده 
میں سروس کی درخواستیں بنائے گی۔  Siebelسے ملے گی، عدالت میں حاضری دے گی، کیس فائلیں تیار کرے گی اور 

عدم ادائیگی کے کیسز کی پراسیسنگ کو مرکزی بنانے سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ پراپرڻی پر مبنی 
مینیجرز کے پاس پراپرڻی میں، دیگر قانونی کارروائیوں پر فوکس کرنے کے لیے مزید ہاؤسنگ اسسڻنڻس اور پراپرڻی 

 وقت ہے، جس میں اصولوں اور ضوابط کی دیگر خالف ورزیاں شامل ہیں۔

اس کے عالوه، ال ڈپارڻمنٹ اور ہاؤسنگ کورٹ یونٹ کو آپریشنز کے جغرافیائی ڈھانچے کو موافق بنانے سے، اڻارنیز 
روائی میں مہارت کے حامل دیگر عملہ کے پاس اب ہر کیس آگے بڑھنے پر ایک رابطے کا مقام ہوگا۔ اور قانونی کار

مواصلت کی واضح الئنیں تشکیل دینا پراسیس میں اضافی مرئیت فراہم کرے گا اور ایک فرد کو یہ اندازه لگانے دے گا 
 کہ کیسز کو اس پراسیس کے اگلے مرحلے میں کیسے لے جایا جائے۔

 : ہر کیس کے لیے فرنٹ لوڈڈ مداخلتیں تیار کرناK.2عملی  حکمت 

NYCHA  کے پاس یہ فیصلہ کرنےکے لیے کہ لیز کو نافذ کرنے کے لیے سب سے موزوں مداخلت کون سی ہو سکتی
ہے کیس کے حقائق کی نسبت سے کسی گھرانے کی سرگزشت پر نگاه ڈالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے، 

منڻس میں اس بارے میں ہم آہنگی کی کمی ہے کہ کون سے اصول نافذ کیے گئے ہیں اور کس حد تک وه نافذ پوری ڈیولپ
 کیے گئے ہیں۔ 

یکساں فیصلہ سازی کاتقاضا کر سکتی تھی جبکہ یہ بھی یقینی بنا سکتی تھی کہ ہم "عدم  NYCHAمعقول ڈیڻا کے ساتھ، 
تاخیر سے ادائیگی پر مشتمل کیسوں پر عدالت میں اپنی کوششوں پر بہتر  ناپسندیدگی" اور ہم آہنگ کرایے کی نادہندگی یا

کی گرانڻس،  HRAڈھنگ سے فوکس کریں۔ ہر کیس کے حاالت کی بنیاد پر، دیگر مداخلتیں، بشمول تیز رفتار مرمتیں، 
اخلتیں ہو سکتی ادائیگی کے منصوبے، یا سماجی خدمات لیز کے اصولوں کا نفاذ یقینی بنانے کے لیے مزید مناسب مد

 ہیں۔ یہ مداخلتیں عدالت میں ہمارے جانے سے پہلے ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہئیں۔
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 پورڻفولیو کی منصوبہ بندی 

NYCHA  بلین ڈالر کے سرمایے کی ضرورت ہے اور پیسے کی اس مقدار کو بڑھانے کا  $40کے ہاؤسنگ پورڻفولیو کو
کوئی موجوده راستہ نہیں ہے۔ یوں تو اصل پبلک ہاؤسنگ کا فائنانس ماڈل خود مکتفی ہونے کے لیے بنایا گیا تھا، مستقل 

ا کچھ بھی ہونا ثابت ادوار پر ڻھوس مرمتوں کی فنڈنگ کے لیے کرایے سے کافی محصول کے ساتھ، اس کا اس کے سو
ہے۔ کیپڻل سبسڈیز نے ضرورت کے ساتھ رفتار باقی نہیں رکھی ہے، اور بہت ساری ڈیولپمنڻس نئی سرمایہ کاری کے 

دو ادوار سے محروم ہو گئی ہیں۔ سرمایے کی یہ ضروریات مکینوں کے معیار زندگی پر نمایاں  —اگر تین نہیں تو  —
لہ کے لیے ایک ناقص دور تخلیق کرتی ہیں، جنہیں انہی مسائل کو بارہا ڻھیک کرنا اثر ڈالتی ہیں اور مینڻیننس کے عم

ضروری ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اصل، مطلوب درستگی نہیں آ رہی ہے۔ یہ لمحہ پورے پورڻفولیو میں نئی سرمایہ 
حکم، دیرپا وسیلے سے ہی خدمت انجام دی ہے مست 1935کو اس سڻی میں جس کی اس نے  NYCHAکاری النے، اور 

 کے بطور اس کی پوزیشن بنانے کا ایک موقع ہے۔

A.  کیپڻل پروجیکڻس 

) سوپر اسڻورم سینڈی ریکوری اور برگشتگی پروگرام Capital Projects Division, CPDکیپڻل پروجیکڻس ڈویژن (
 CPDیے ذمہ دار ہے۔ میں اپنائے گئے تمام ڻھوس تعمیری پروجیکڻوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ کے لNYCHAسمیت، 

کے ہاؤسنگ اسڻاک  NYCHAمیں، اسڻریڻجک لحاظ سے محدود وسائل تفویض کیے جاتے ہیں تاکہ اگلی نسل کے لیے 
 کی برقراریت یقینی بنائی جائے۔ 

ڻھوس سرمایے عام طور پر طویل مدتی پروجیکڻس ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے پراپرڻیز کے آپریڻنگ کے 
کو آگے  CPDتر بناتے یا انہیں افزوں کرتے ہیں۔ دس سالہ آؤٹ لک اور پانچ سالہ منصوبہ بندی کے دور نے حاالت کو بہ

دیکھنے اور ڈیڻا، تصورات اور مہارت کے ثبوت کے ساتھ فیصلے اخذ کرنے کا پابند بنایا، اس طرح اسے توانائی اور 
تراعی ڈیزائن کے معیارات، اور عمارت کی ڻیکنالوجیز، استقامت کے اس کے پورڻفولیو، آب و ہوا کی موافقت پذیری، اخ

کے مجموعی مشن، نیز ضابطے کی  NYCHAوغیره دیگر محاذوں پر ایجنسی کی رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں ال دیا۔ 
بہت سارے فنکشنز میں میل جول  CPDتعمیل، ڈیزائن، توانائی اور عمارتی سائنس میں مہارت کو پورا کرنے کے لیے 

کے سرمایہ پروگرام کی تبدیل ہوتی ضروریات کی  NYCHAنے فنکشن کے لحاظ سے  CPDی ہے۔ اس کے عالوه، بنات
 توقع کرنے کے لیے خود کو موافق بنایا ہے، ان کاموں کو تقسیم کرتے ہوئے جو ماضی میں موجود تھیں۔ 

بیرونی حصے جیسے چھت،  ) عمارت کے پشتہ والے پروجیکڻس، بشمول1( –کام کے زمرے اب چار عمومی شعبوں 
) عمارت کے نظام جیسے حرارت، ایلیویڻرز، پلمبنگ، گیس رائزر، زیر زمین بھاپ اور پانی 2راج گیری اور کھڑکیاں؛ (

) گراؤنڈز اور دیگر خارجی سائٹ کی 4) اپارڻمنٹ اور عمارت کی اندرونی آرائشیں، اور (3کی تقسیم کی الئنیں؛ (
 توانائی کی کارکردگی کے معاہدوں پر بھی عمل درآمد کرتا ہے۔  CPDمیں منقسم ہیں۔  سیکورڻی اور سائٹ کی اصالحات

NYCHA  کا کیپڻل پالن بنیادی ڈھانچے کی اصالحات، بڑی جدید کاری، دیگر منظم اپ گریڈز، مرمت،  2020کا
منصوبہ بند پیمان عہد میں  برگشتگی، اور ُسپر اسڻورم سینڈی سے خراب یا متاثر شده ڈیولپمنڻس کی قلعہ بندی کے مدنظر

بلین فراہم کرتا ہے۔ پالن کی بنیاد موجوده وفاقی کپڻل فنڈنگ آؤٹ لک، مقامی منتخب عہدیداران اور  7.114$لگ بھگ 
سڻی آف نیو یارک کی جانب سے فنڈنگ اور ُسپر اسڻورم سینڈی کے نتیجے میں تباہی سے متوقع بحالی کی جانب سے 

 فنڈنگ پر ہے۔ 

حطاط پذیر حرارت، ایلیویڻرز، چہرے مہرے اور چھتوں کو ڻھیک کرنے کے لیے سڻی اور وفاقی فنڈز میں یہ پالن ان
بلین پر مشتمل ہے۔ سڻی کے پالن میں سیسہ، پھپھوند، حرارت، ایلیویڻرز اور کیڑے مکوڑوں کو حل کرنے کے  $6.1
ل اینٹ اور چھت کے پروجیکڻوں کو پورا بلین شامل ہے۔ وفاقی پالن میں عمارت کے بیرونی حصوں، بشمو 1.2$لیے 

ملین شامل ہے۔ ریاستی پالن  114$میلن اور ایلیویڻرز ریپلیسمنڻس کو حل کرنے کے لیے مزید  791$کرنے کے لیے 
ملین شامل ہے۔ مجموعی طور پر، اس پالن  100$ملین اور ایلیویڻر ریپلیسمنڻس کے لیے  350$میں بوائلرز کے لیے 

سڻی آف نیو یارک سے ہے،  %38ساالنہ وفاقی کیپڻل گرانڻس سے،  %47بلین ڈالرز میں سے،  7.114$میں شامل کرده 
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دیگر وسائل (کمیونڻی ڈیولپمنٹ بالک گرانٹ، ڈیزاسڻر ریکوری اور دیگر)  %8اسڻیٹ آف نیو یارک سے آتا ہے، اور  7%
  39سے آتا ہے۔

درج ذیل میں سے کچھ حکمت عملیاں استعمال  CPDکیپڻل پروجیکڻوں کے اس اہم پائپ الئن پر ڈیلیور کرنے کے لیے، 
 کر رہا ہے۔

 

 : رواں داخلی تشکیل نو انجام دینا اور اہلیت سازیA.1حکمت عملی  .1

کو ضم کیا جہاں فنڈنگ نے وہاں پر سہ فریقی خود مختار پروگرام کے نظم و نسق کی فرموں   CPDحالیہ سالوں میں،
کے وسائل پیش آنے کا امکان نہیں ہے، جس سے اس کے تنظیمی نظم و نسق میں زیاده سے زیاده اثر پذیری کی سہولت 

نے مینیجرز اور عملہ کی جوابدہی بڑھانے کے لیے اور اسے صنعتی معیارات کے موافق بنانے کے  CPDملے گی۔ 
بھی مکمل کیا۔ رواں اصالح کی کوششوں میں ڻیکنالوجی کی دستیابی، فارموں  لیے ایک اسڻریڻجک تنظیمی نئے توافق کو

کو معیاری بنانا، اور داخلی پراسیس کو آسان بنانا اور پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے مختلف اختیارات کی کوشش کرنا شامل 
ئن کو پورا کرنے کے ہر محکمے سے ہو کر چلتا ہے اور مجموعی کوشش سے ال CPDہے۔ کیپڻل پروجیکٹ کا سلسلہ 

 پر تحریک یافتہ ہے۔ یہ اہم فنکشنز یوں ہیں: 

 NYCHA، دیگر CPDڈیڻا سے تحریک یافتہ فیصلہ سازی کا استعمال کر کے،  – سرمایے کی منصوبہ بندی •
) 4سالہ کیپڻل پالن تیار کرتا ہے۔ یہ ڈپارڻمنٹ چار ( 5کا  NYCHAڈویژنز اور ڈپارڻمنڻس کے اشتراک سے، 

سالہ کیپڻل پالن کی تیاری پر نگاه رکھتا ہے اور یقینی بناتا ہے  5تمل ہے: مالی منصوبہ بندی، جو یونڻس پر مش
بروقت انداز میں فنڈز کو پابند بناتا ہے؛ الگت کی تخمینہ کاری، جو منصوبہ بندی کے آغاز سے  NYCHAکہ 

وریات کی تشخیص اس کے بند ہونے کے وقت تک کیپڻل پروجیکڻوں کا تخمینہ لگاتا ہے؛ طبعی ضر
)Physical Needs Assessment, PNA یونٹ، جو (NYCHA  کے جامعPNA  کے پراسیس کا نظم کرتی ہے؛

اور کنڻریکٹ ایڈمنسڻریشن یونٹ، جو تمام آرکڻیکچرل/انجینئرنگ اور کنسڻرکشن مینیجمنٹ کے ڻھیکوں اور 
  ڻاسک آرڈز پر نگاه رکھتا ہے۔

صالح کاروں اور درون خانہ پیشہ ور افراد کا استعمال کر کے، ڈیزائن ڈپارڻمنٹ منصوبہ بند کام،  – ڈیزائن •
کو آرکڻیکچرل اور انجینئرنگ  NYCHAاور  CPDفوری ضروریات اور ہنگامی حاالت میں توازن بناتے ہوئے 

انجینئرنگ، اور  ) یونڻس پر مشتمل ہے: آرکڻیکچر،3کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈپارڻمنٹ تین (
) پیشقدمی ڈیزائن ڈپارڻمنٹ میں Connected Communitiesضابطہ/معیارات۔ ایوارڈ یافتہ کنکڻیڈ کمیونڻیز (

 آتی ہے۔ 
سسڻینیبلیڻی ایجنڈا کے نگہبان، اس ڈپارڻمنٹ پر توانائی اور پانی کی کارگزاری  NYCHA – توانائی اور استقامت •

کے کیمپسز میں  NYCHAفاذ، طویل مدتی استقامت کو بہتر بنانے والے کے نئے پرزوں کی منصوبہ بندی اور ن
 NYCHAڻھوس اصالحات، نئی ڻیکنالوجی اور طریقوں کو ڻیسٹ کرنے کے لیے پروگرام کی پیش روی، اور 

اور دوسروں کو تکنیکی اعانت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ دیرپا عمارتیں صحت بخش  CPDمیں موجود 
ر محکمہ ہذا سرمایہ،پھپھوند اور سیسہ سے متعلق پروجیکڻوں کی اعانت کرنے کے لیے اس عمارتیں ہیں، او

 Energy Performanceکے انرجی پرفارمنس کنڻریکٹ ( NYCHAکی توسیع کیا کرے گا۔ محکمہ ہذا 
Contracts, EPCs) نئے بلڈنگ مینیجمنٹ سسڻمز ،(Building Management Systems, BMS ردی کے ،(

کی چھتوں پر اور پارکنگ الڻس، وغیره میں کمیونڻی شیئرڈ سولر کا  NYCHAو نسق کے منصوبہ،  جامع نظم
 بھی نظم کرتا ہے۔ 

                                                       
 ۔2020سے ماخوذ کے مطابق کیپڻل پالن کی معلومات۔ مارچ   FY 2021– 2024اور چار سالہ مالی منصوبہ  FY2020بجٹ برائے  39
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پروجیکٹ مینیجمنٹ کی تین ڻیمیں اور دو معاہده بند پروگرام مینیجرز آغاز سے لے کر  – پروجیکٹ مینیجمنٹ •
ہم کرتی ہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ بندی اور کمیشننگ تک کیپڻل پروجیکڻس کا جامع سرسری نظر فرا

پروجیکڻس محفوظ طریقے سے، وقت پر، بجٹ کے اندر اور معاہدے کی دستاویزات میں بیان کرده کوالڻی 
کےساتھ فراہم کیے جاتے ہیں۔ ایک مرکزیت یافتہ آپریشنز یونٹ پروجیکٹ مینیجمنٹ کے عملہ کا تعاون کرنے 

ا ہے اور اس کے لیے عملہ تفویض کرتا ہے۔ کیپڻل پروجیکٹ کا دور کے لیے تعمیر کے معائنوں کا نظم کرت
حیات منصوبہ بندی، حصولیابی، تعمیر اور بندی کے مرحلے پر مشتمل ہوتا ہے جس کا نظم پروجیکٹ مینیجر 

 کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
بلین کی  $3.2محکمہ ہذا ُسپر اسڻورم سینڈی سے بحالی کے لیے وقف شده لگ بھگ  – بحالی اور برگشتگی •

فنڈنگ، طوفان سے شدید حد تک خراب شده عمارتوں کی برگشتگی کے اقدامات کی تنصیب پر نگاه رکھتا ہے۔ 
عمارتوں اور ان سے وابستہ نظاموں کا احاطہ کرتا ہے۔  220کیمپسز میں واقع  33یہ پروگرام چاروں بورو میں 

ڈیزائن کی حکمت عملیوں پر فوکس کرتے ہوئے  ریزیلیئنس محکمہ متعدد پائلٹ پروگراموں اور برگشتگی کے
NYCHA کے آئنده کالئمٹ ایڈاپڻیشن پالن پر بھی نگاه رکھتا ہے۔ 

خدمت کی عمدگی کی ثقافت کے تئیں پابند عہد، امدادی خدمات کا محمکہ مجموعی طور پر  – امدادی خدمات •
کے عملہ کی اعانت کرنے کا ذمہ  CPDانتظامی خدمات کی فراہمی کے ذریعے اپنے مشن کو پورا کرنے میں 

دار ہے، جس میں ہیومن ریسورسز کا نظم و نسق، الجسڻیکل مینیجمنٹ اور ڻھیکیدار کی ادائیگیوں کی 
پراسیسنگ، تجزیہ اور رپورڻنگ، تعمیر کے تحفظ اور معیار، کوالڻی کی یقین دہانی، داخلی تعمیل، اور تربیت 

 شامل ہے۔

 تحریک یافتہ اور اسڻریڻجک کیپڻل پالننگ نافذ کرنا : ڈیڻا سے A.2حکمت عملی   

PNA  ،پراسیس کے ذریعے اخذ کرده معلومات نیز آپریشنل ڈیڻا سے استفاده کرتے ہوئےCPD  ڈیولپمنڻس کے اندر کی
گئی سرمایہ کاریوں کے تحفظ اور استقامت کے لیے کام کا منصوبہ بناتے وقت منطقی عمارت کی تعمیر کو الگو کرتی 

کو سیل کرنے پھر عمارت کے نظاموں، داخلی  --چھتوں اور راج گیری کے کام--یہ ترتیب عمارت کے پشتہ  ہے۔
 آرائشوں اور گراؤنڈز میں پلڻنے سے شروع ہوتی ہے۔ 

اس طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے، حالیہ ایلیویڻر اور حرارتی پالنٹ کے ریپلیسمنڻس کے لیے جن ڈیولپمنڻس کا شیڈول 
 ھا ان کو درج ذیل پراسیس کی بنیاد پر شناخت کیا گیا تھا: بنایا گیا ت

کی حالت کی  PNAکے معائنے میں نوٹ کرده کمیوں کی بنیاد پر  PNAکے  2017باقی مانده کارآمد زندگی اور  •
 درجہ بندی۔ 

• PNA  کی درجہ بندیوں کو اچھی سے خراب تک پانچ نکاتی پیمانے پر تفویض کیا جاتا ہے۔ حالت کی درجہ
 ندیوں کی صراحت یوں کی گئی ہے: ب

: کمپونینٹ نیا ہے یا تقریباً نیا ہے؛ اپنا کام انجام دیتا ہے؛ کوئی مرمت درکار نہیں ہے اور اس اچھی .1
 میں کوئی کمیاں نہیں ہیں۔

: کمپونینٹ اپنا کام انجام دے رہا ہے؛ استعمال اور ڻوٹ پھوٹ کی کچھ نشانیاں اچھا اور مناسب کے بیچ .2
 ے؛ معمول کا مینڻیننس مطلوب ہو سکتا ہے۔دکھا رہا ہ

کمپونینٹ اپنی مفید زندگی کے درمیانی نقطے پر ہے؛ اپنا کام انجام دیتا ہے؛ کام کرتے رہنے  مناسب: .3
 کے لیے معمولی مرمتیں یا مینڻیننس درکار ہے۔

ہے؛ : کمپونینٹ اپنی مفید زندگی کے لگ بھگ تین چوتھائی حصے میں مناسب اور خراب کے بیچ .4
کچھ ناکامیوں یا ناکارگزاریوں کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا ہے؛ قریبی مدت میں ناکامی کا خطره ہے 

 اور کام کرتے رہنے کے لیے اہم مرمتیں درکار ہیں۔
: کمپونینٹ اپنی مفید زندگی کے اختتام پر یا اس کے قریب ہے؛ اپنے کام میں ناکام ہو گیا یا خراب .5

 بڑی کمیاں ہیں اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہونے واال ہے؛ اس میں 
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کارکردگی (بجلی گل ہونے کی تعداد)، ورک آرڈر کے ڻکٹ اور پرزوں کی دستیابی کی بنیاد پر آپریشنز کی  •
کے آپریشنز ڈویژن کے اندر ہیڻنگ اینڈ ایلیویڻر ڈپارڻمنڻس کے NYCHAیہ معلومات  -حالت کی درجہ بندی 

کے ذریعے ساالنہ بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ آپریشنز کی درجہ بندیاں ڈائریکڻر اور/یا ڈپڻی ڈائریکڻر 
کو ساالنہ سرمایے کی منصوبہ بندی کی تفویض کے  CPDالیکڻرانک طریقے سے ایکسل ورکشیٹ کے ذریعے 

 پراسیس سے مطلع کرنے کے لیے ہر سال کی دوسری یا تیسری سہ ماہی کے دوران فراہم کی جاتی ہیں۔
کی  NYCHAکو بڑھانے کے لیے اسکیل کی معیشتوں پر غور و خوض۔ اس کے عالوه، چونکہ سرمایہ کاری  •

عمارتیں خاص طور پر کیمپس کی سیڻنگ میں متعدد عمارتوں والی ڈیولپمنڻس کا حصہ ہیں، لہذا ایجنسی نے 
یویڻر سسڻمز تعین کیا ہے کہ حرارتی پالنٹ کے پورے نظام اور ڈیولپمنٹ میں آنے والی تمام عمارتوں کے ایل

کو بدلنا الگت کے لحاظ سے مزید مؤثر ہے، بجائے اس کے کہ بوائلرز یا ایلیویڻرز کی انفرادی تبدیلیاں کی 
جائیں۔ اگر ڻھیکیدار کسی سائٹ پر وسائل تعینات کرنے کے بعد ایک ڈیولپمنٹ میں متعدد بوائلرز یا ایلیویڻرز پر 

 اتھ وابستہ الگتیں کم ہو جاتی ہیں۔ کام کرتا ہے تو ڻھیکیدار کی حرکت پذیری کے س

نے ریپلیسمنٹ،  PNAکیپڻل پروجیکڻوں کے لیے متوقع الگتوں کا تعین درج ذیل ڈیڻا کے مآخذ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: 
RS Means  کا نیو یارک سڻی کے پروجیکڻوں کے لیے الگت نکالنے کا ڈیڻا اور اس سے ملتے جلتے پروجیکڻوں کے

کیپڻل پروجیکٹ  NYCHAلیہ ایوارڈ یافتہ تعمیری ڻھیکیداران کے مدنظر الگت کا تخمینہ نکاال۔ نیز کے حا NYCHAلیے 
 کی تفویضات میں تیزگام کرنے کا ایک فیکڻر الگو کرتا ہے۔

: جامع پروگرام کے نظم و نسق کے اطالعاتی سافٹ ویئر سسڻم کو مسلسل A.3حکمت عملی  
 اختیار کرنا

) پروگرام کے ball-in-courtر حاصل کیا، جو اعلی شفافیت، کالؤڈ پر مبنی، بال ان کورٹ (نے ای بلڈ CPDمیں،  2019
صارف کے موافق سافٹ ویئر ڈیڻا کے نظم و نسق کا ایک پلیٹ فارم بھی  نظم و نسق کا اطالعاتی سسڻم سافٹ ویئر ہے۔

ن سائٹ دستاویزات اور پروجیکٹ کی ہے جو عملہ کو اپنے لیپ ڻاپ، ڻیبلٹ یا اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے آ
 معلومات تک پوری رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ای بلڈر کو پچھلے پروجیکٹ مینیجمنٹ سافٹ ویئر کو بدلنے

 لیے حاصل کیا گیا، جس کو داخلی طور پر یا سافٹ ویئر بنانے والے کی جانب سے مزید تعاون حاصل نہیں ہوگا۔ یک

کے کیپڻل پراسیس میں پروجیکٹ چارڻر اور اس کے آغاز سے اس  NYCHAنے  CPDوقت سے، ای بلڈر کے آغاز کے 
کے بند ہونے تک اور کچھ صورتوں میں کمیشننگ تک لگ بھگ ہر مرحلے کے لیے کام کی روانی کو بیان کیا ہے۔ اب 

سے  700ر کمیشننگ تک ای بلڈر میں منصوبہ بندی/پروجیکٹ چارڻر سے لے کر ڈیزائن، تحصیل، تعمیر، کلوز آؤٹ او
میں  CPDزائد فعال پروجیکٹ ہیں۔ پروجیکڻوں کو پرانے سسڻم سے نو ماه کی مدت میں منتقل کیا گیا تھا، جس کے لیے 

اور اس سے باہر کے مستفیدین کے ساتھ قریبی باہمی شراکت کی ضرورت تھی۔ اس کے عالوه، پروجیکڻوں کو درست 
و مناسب فنڈنگ کی عکاسی کرنے کے لیے، تمام ڻھیکیداران، بشمول تقاضے طریقے سے ڻریک کرنے اور ڈیولپمنٹ ک

والے ڻھیکیداران یا بہت سارے ڻاسک آرڈرز (ہزاروں تک) والے تنہا ڻھیکیداران کو ڻاسک آرڈرز کے لحاظ سے علیحده 
ے ہزاروں نئی کیا گیا تھا اور مخصوص فنڈنگ نمبرز والے انفرادی پروجیکڻس کے بطور تفویض کیا گیا تھا۔ اس ن

Oracle  فنڈنگ نمبرز اور ہزاروں نئی پروجیکٹ فائلوں کی تخلیق کو الزمی قرار دیا۔ اسی طرح، سسڻم کا آرکڻیکچر
میں ہی ایک محکمے سے دوسرے محکمے تک پاس شده سیکڑوں  CPDرہنمائی اور شفافیت فراہم کرتا ہے؛ اس نے 

 فارموں کو بھی خارج کر دیا۔

CPD  کا کالؤڈ پر مبنی ای بلڈر کو اختیار کرناCOVID-19  کی صحت کی عالمگیر وبا پھوڻنے پر ایک بے پایاں اثاثہ
کے رہنما خطوط کی تعمیل کے سبب متاثر ہونے والے   CDCثابت ہوا، کیونکہ عملہ چاہے فنڈنگ کی وجہ سے یا

لہ نے کالؤڈ پر مبنی اس سافٹ ویئر کا استعمال کر کے پروجیکڻوں کو نشان زد کرنے پر قادر تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ، عم
دور سے کام کرنے کے ماحول میں فوری طور پر مرکزی کردار ادا کیا جس سے انہیں خلل کے بغیر کام کرتے رہنے 

کے مصدقہ پے رول آئڻمز عالمگیر وبا سے قبل والی  CPDمیں عالمگیر وبا کی بلندی کے دوران  NYCمیں سہولت ملی۔ 
پر ہی، جس کا اوسط پچہتر ملین ڈالر ماہانہ تھا، باوجودیکہ کام انجام پانے کا طریقہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے بیشتر سطح 
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حصے کا کریڈٹ ای بلڈر کے ال محسوس ڻرانزیکشن کی منظوری کے پراسیس کو دیا جا سکتا تھا، جس میں وینڈرز کی 
ہے کہ، کیپڻل پروجیڻکوں کا اکثریتی حصہ شیڈول پر رہا جبکہ  جانب سے الیکڻرانک عرضیاں شامل تھیں۔ اہم بات یہ

 حفاظت اور معیار کی یقین دہانی کو برقرار رکھا گیا تھا۔

CPD ) نے نیو یارک اسڻیٹ کے اپنے فنڈ یافتہ گرانٹ ڈسبرسمنٹ ایگریمنٹGrant Disbursement Agreement, 
GDA تفصیلی ڻریکنگ کے لیے ای بلڈر استعمال کرنا شروع کیا ) پروجیکڻوں کے ساتھ اثاثہ کے نظم و نسق کی مزید

) ڈیولپمنٹ میں حرارتی پالنڻس اور ایلیویڻرز کو بدلنے کے لیے 35کی پینتیس ( NYCHAملین  450$ہے، جس میں سے 
پروجیکڻوں کو انفرادی اثاثہ کے بطور ڻریک کیا جائے گا۔ تاہم، ای بلڈر میں اس سطح کے  GDAمختص کیا گیا ہے۔ 

دوسرے اختیارات بھی دریافت  CPDثاثے کی ڻریکنگ مکمل کرنے کے لیے مطلوب اضافی وسائل کو دیکھتے ہوئے، ا
 کر رہا ہے۔

سے یوڻیلیڻی میں تخفیف کی  HUD: بچتوں کو گرفت میں لینے کے لیے A.4حکمت عملی  
 درخواست کرنا 

HUD  کے نام ایک تجویز پرNYCHA  کام کر رہا ہے جو یوڻیلیڻی کی الگتوں سے تمام بچتوں کو گرفت میں لینے کے
ان معاون تعلقات  NYCHAلیے سلسلہ وار تبدیلیوں کی درخواست کرتی ہے چاہے یہ بچتیں جس طرح بھی حاصل ہوں۔ 

 Energy Performanceمیں موجود ہمارے رفقائے کار نے انرجی پرفارمنس کنڻریکڻس ( HUDکی شکر گزار ہے جو 
Contracts, EPCs میں سالوں تک ہمیں پیش کی ہے۔ آج تک (NYCHA  ،18$میں خود کے تیار کرده  2013ایک تنہاM 

EPC  ،310$میں پروجیکڻوں میں  2020سے آگے بڑھ کرM  کے استقامت کے ایجنڈے  2016کی فائنانسنگ کی، جو
نے سالوں میں آسان روشنی کے نئے پرزوں کی تہیں  کے توانائی پروجیکڻوں NYCHAکے ہمارے اہداف سے زائد ہے۔ 

کھولی ہیں تاکہ اسڻیم پالنڻس کو فائنانس کرنے کے لیے بچتوں کا استعمال کر کے پروجیکڻوں کو فائده پہنچایا جائے، 
گھریلو گرم پانی کے باہمی تعاون کو کمزور کیا جائے، اور عمارت کے نظم و نسق کے ایسے نظام نصب کیے جائیں جو 

 NYCHAڻینک والے کمروں میں آپریڻنگ کے حاالت اور اپارڻمنڻس میں آرام کے حاالت پر نگاه رکھ سکیں۔ چونکہ 
وسیع سلسلے کے ملے جلے فائنانسنگ کے وسائل کو یکجا کرتی ہے لہذا ہمیں بچت کی اپنی پیشقدمیوں کے پورے مالی 

اور یوڻیلیڻی کی شرح میں تخفیف کے الئحہ عمل  EPCفائدے تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تشکیل یافتہ 
 میں پیش آ سکتا تھا۔ NYCHAنے اس چیز کو پابند اور محدود کر دیا جو 

NYCHA  کا اراده درج ذیل تبدیلیوں کی درخواست کرنے کا ہے اور وه درخواست کے ہمراه بھیجنے اور حتمی عرضی
 دینے کے لیے ایک تجزیاتی تعاون تیار کر رہی ہے:

 ۔ام یوڻیلڻیز سے شرح میں تخفیف کا فائده قبول کرناتم .1

NYCHA ،کشنیانوائرنمنٹ پروڻڈپارڻمنٹ آف  کو نیو یارک پاور اتھارڻی (Department of Environmental 
Protection, DEP)  اور ہماری گیس یوڻیلیڻی کمپنیوں کے ساتھ شرح میں تخفیف کی ہماری کارروائیوں سے پورا مالی

 فائده حاصل کرنے کی اجازت دیں۔

 ۔تین سالہ پانی کی بنیادی الئن سے دستکشی .2

NYCHA  سال سے کم مدت کے ڈیڻا کے ساتھ بنیادی الئن تشکیل دینے کی اجازت دیں۔  3کوNYCHA  سالہ 2-1کے پاس 
حجم پیمائی کا ڈیڻا اور کچھ صورتوں میں جزوی سال کا ڈیڻا ہوگا جس کو نئے پرزوں کی فائنانسنگ کے مدنظر بنیادی 

الئنیں تشکیل دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے لیے فائنانس شده کام بجلی اور گیس کے پیمانوں کے ساتھ 
 پا رہے ہیں۔ انجام دیا جائے گا جو ہم وقت طور پر انجام 

یوڻیلیڻی کی بچتیں، بشمول منجمد اساس تیار کرنے کے لیے تمام دستیاب فنڈنگ کے ذرائع استعمال کرنے کی  .3
 اجازت دیں۔ 
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NYCHA  کو تمام دستیاب وسائل کا استعمال کر کے بدلے گئے ساز و سامان سے یوڻیلیڻی اور ردی میں کمی والے
کو اپنی رولنگ  NYCHAے کی اجازت دیں جس میں کیپڻل اینڈ آپریڻنگ فنڈز؛ پروجیکڻوں کا پورا مالی فائده حاصل کرن

اساس والی کھپت کی سطح کو منجمد کرنا اور چھوڻے ہوئے، نامکمل، یا غلط یوڻیلیڻی ڈیڻا کے مدنظر کوئی مطلوبہ 
ہوئی بھاپ کے  ایڈجسڻمنڻس کرنا؛ ایندھن میں متوقع تبدیلیوں جیسے قدرتی گیس سے بجلی یا قدرتی گیس سے خریدی

مدنظر مساوی کھپت میں ایڈجسڻمنڻس؛ موسم سے متعلق تصرف، یا ضابطے کی تعمیل میں ایڈجسڻمنڻس؛ اور اس سے 
 ملتے جلتے مالحظات بال تحدید شامل ہیں۔ 

4. EPC کی ترغیبات پر پابندیاں ہڻائیں۔ 

دستیاب ہیں اور پروجیکٹ کے کام کے یوڻیلیڻی کی ترغیبات سے ہو کر گزرنے والی تمام بچتیں  HUDیقینی بنائیں کہ 
کی توانائی کی ترغیبات (جیسے، منجمد اساس، اضافی سبسڈی) کی جانب  HUDکو موصول ہوئی ہیں۔  NYCHAلیے 
 کو فراہم کرده بچتیں اکثر و بیشتر حاصل شده بچتوں سے ہونے والے پورے مالی فائدے سے کافی کم ہیں۔ NYCHAسے 

ڈویلنگ  110,000ہوتی ہیں اورپورے  %15-10ترغیبات پر عائد پابندیوں سے تراشیده بچتیں اکثر تخمینی بچتوں کا 
  سے زیاده کی فائنانسنگ کر سکتی ہیں۔ 45M$یونڻس میں الگو کرده اضافی بلڈنگ سسڻم کے نئے پرزوں میں 

 گتوں کی اجازت دیں۔تخفیف شده الڈھانچہ بند فائنانس فار آپریشنز اور مینڻیننس کی  .5

ایڈوانسڈ ڻیکنالوجیز سے تخفیف شده الگتیں آپریشنز اور مینڻیننس دونوں کی الگتیں کم کر سکتی ہیں لیکن فریق ثالث کے 
کے مجوزه نیومیڻک ویسٹ لوپ پائلٹ پروجیکٹ سے  NYCHAڻھیکوں یا فائنانسنگ میں شامل نہیں کی گئی ہیں۔ مڻالً، 

لیمپ ڻیکنالوجی نصب کر کے حفاظت اور  LEDپر آنے کی توقع ہے۔  2سے گھٹ کر  +20ہاؤس کیپنگ کی عملہ کاری 
کے بیرونی الئڻنگ پروجیکڻس جن کی ڻھوس حد تک طویل تر لیمپ کی  NYCHAسیکورڻی بہتر بنانے کے لیے 

یں گھنڻے ہوتی ہے، جس کے نتیجے م 70,000کے مقابلے  24,000زندگی، خاص ہائی پریشر سوڈیم لیمپ کے لیے 
مزدور اور ساز و سامان کے تقاضے میں کمی آتی ہے۔ برگشتہ یا دیرپا ڻیکنالوجیز یا پبلک پرائیویٹ فائنانسنگ کی 

حکمت عملیوں میں یہ اور دیگر اختراعی طریقوں کی فنڈنگ تخفیف شده آپریڻنگ اور مینڻیننس کی الگتوں سے کی جا 
کی فائنانسنگ  120M$کمی کے مدنظر  10M$ہر کی ذاتی خدمات کے مزدور بجٹ میں  NYCHAسکتی تھی۔ 

NYCHA  کر سکی تھی۔ 
  

 کیپڻل پروجیکٹ مینیجمنٹ کی دیگر اصالحات نافذ کریں :A.5حکمت عملی  

CPD  ایسی اضافی تبدیلیاں الگو کرنے کے مرحلے میں ہے جو حالیہ طرز عمل کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہیں
 کی خدمات کی ڈیلیوری کو مستحکم بناتی ہیں۔ CPDکے مکینوں کو  NYCHAاور 

 کی پیشرفت کو نافذ کرنے کا خالصہ درج ہے: CPDذیل میں پیشقدمیوں، اور ہر پیشقدمی کو نافذ کرنے میں 

 کیپڻل پروجیکڻس کے طریق کار کا ایک اپ ڈیٹ شده مینوول تیار کریں۔ .1

ڈیٹ شده مینوول، جو تمام پروسیس کے مستفیدین کی عکاسی کرتا ہو تیاری کیپڻل پروجیکڻس کے طریق کار کا ایک اپ 
 میں تربیتی پروگرام کے ساتھ جاری ہونے کی توقع ہے۔ 2021کے مرحلے میں ہے اور 

 متعلقہ مستفیدین کے ساتھ پروجیکٹ کی حکمت عملی کی دستاویزات تیار کریں۔ .2

ی چل رہی ہے۔ ای بلڈر کا استعمال کرتے ہوئے تمام نئے پروجیکٹ کی حکمت عملی کی یکساں دستاویزات کی تیار
پروجیکڻس کو ایک "پروجیکٹ چارڻر" موصول ہوگا جو پروجیکٹ کے آغاز کے لیے صنعتی معیار کے عناصر کی 

گرفت کرے گا۔ ای بلڈر پروجیکٹ چارڻر پر عملہ کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ دیگر دستاویزات جیسے پروجیکٹ 
شن پالن، جس میں ڻائم الئنز، الگتوں، اور تنظیمی ڈھانچے سے متعلق تفصیلی معلومات شامل ہیں، ڈیلیوری ایگزیکیو
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پورے پورڻفولیو میں اس دستاویز کے رول آؤٹ کا تجزیہ کر  CPDکو چننده پورڻفولیوز کے لیے مکمل کیا گیا ہے اور 
 رہا ہے۔ 

 کلیدی معلومات کے اشاریے کا استعمال بڑھائیں۔ .3

نے کلیدی کارکردگی کی اشاریے کی  CPDیکنگ اینڈ ایناالئڻکس ڈپارڻمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، پرفارمنس ڻر
نشاندہی کی ہے جس میں پروجیکڻس شیڈول کے مطابق اور بجٹ کے اندر ہیں یا نہیں، حفاظتی وقوعہ کی شرحیں، 

 ید شامل ہیں۔پروجیکٹ ڻائم الئنز، ڻھیکیدار کا تحفظ اور کوالڻی پرفارمنس، وغیره بال تحد

CPD  ڈیڻا کا معیار اور ہم آہنگی اور اپ ڈیڻس کی ڻائم الئنز کو یقینی بنانے کا کام کر رہا ہے، نیز اضافی پیمانوں کی
نشاندہی کرنے کے لیے پورڻفولیو اور کاروباری تقاضوں کی قدر پیمائی کر رہا ہے۔ ای بلڈر میں رپورڻوں اور ڈیش 

عمل 'ایک نظر میں' اسڻوری بورڈز فراہم کرنے کے لیے نیز معاون معلومات دیکھنے بورڈز کے ذریعہ مرئی بنانے کا 
کے لیے ڈرل ڈاؤن کے مدنظر میکانزم تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دستیاب ہو جانے پر، عملہ کو نئی رپورڻیں دستیاب 

 وگی۔ہو جانے کے بعد انہیں استعمال کرنے اور حسب ضرورت بنانے سے متعلق تربیت موصول ہ

 ایک وقف شده شیڈولنگ ڻیم بنائیں۔ .4

CPD  ایک وقف شده شیڈولنگ ڻیم بنانے کے پراسیس میں ہے۔ ڻیم کے کردار اور ذمہ داریوں کی صراحت کر دی گئی
ہے اور نوکری کی وضاحتیں پوسٹ کر دی گئی ہیں۔ بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور شیڈولرز کے آن بورڈ ہو جانے 

 م کیا جائے گا۔پر تربیت کا اہتما

 پر داخلی آڈٹ کی سرسری نظر کو مستحکم بنائیں۔ CPDتعمیل اور  .5

پر داخلی آڈٹ کی سرسری نظر کو مستحکم بنانے کے سلسلے میں، داخلی کرداروں، ذمہ داریوں اور  CPDتعمیل اور 
ے محکمے کی نئی طریقۂ کار کی قدر پیمائی شروع ہو گئی ہے۔ موجوده فنکشنز کے ساتھ اوورلیپ سے بچنے کے لی

 ڈھانچہ بندی چل رہی ہے اور اضافی عملہ کاری کی ضروریات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔

 کوالڻی اور حفاظت کے معائنے کی ڻیم کو علیحده کریں۔ .6

CPD  نے کوالڻی اور حفاظت کے معائنے کی ڻیم کو علیحده کرنے، نئے کرداروں کو شناخت کرنے، عملہ کو بحال
فیگریشن کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے موجوده تمثیلوں اور پالیسیوں میں ترمیم کرنے کا عمل مکمل کرنے اور نئی کن

 کر لیا ہے۔ تربیت چل رہی ہے۔

 ڈیزائن ڻیم کی ڻائم کیپنگ تیار کریں۔ .7

 CPDکے ذریعے شروع کی گئی اور جس سے باآلخر  ITآخری بات، ڻائم کیپنگ کی پیشقدمی، جس کی مصروفیت 
 میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔  2021میں متعدد ڈویژنوں کو فائده ہوگا،  NYCHAارڻمنٹ سے الگ پورے ڈیزائن ڈپ

B. ریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ 

) اتھارڻی کے اپارڻمنڻس کی نئی Real Estate Development Department, REDDریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارڻمنٹ (
سرمایہ کاری اور باز آبادکاری کے لیے پبلک پرائیویٹ پارڻنرشپس تشکیل دینے، اس پر گفت و شنید کرنے اور اس کا 

سالہ پالن پر عمل درآمد کرنے  10پالن، ایک  NYCHA 2.0بنیادی طور پر  REDDڈھانچہ بنانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ 
بلین کو ڻھیک سے لگایا جائے۔ اپنی پرماننٹ افورڈیبلیڻی کمڻمنٹ ڻوگیدر  24$ہم ڻھوس مرمتوں میں کا ذمہ دار ہے تاکہ ا

)Permanent Affordability Commitment Together, PACT ،62,000) پیشقدمی کے حصے کے طور پر 
ڈی کو مزید مستحکم پروگرام میں تبدیل کر رہا ہے تاکہ وفاقی سبس 8پروجیکٹ پر مبنی سیکشن  NYCHAیونڻس کو 

اور اس کے ڈیولپمنڻس پارڻنرز کو ایک تہائی سے زائد پورڻفولیو کی پورے سرمایے کی  NYCHAروانی فراہم ہو اور 
) اور Build to Preserve, BTPضروریات کے لیے فائنانسنگ کو بڑھانے میں سہولت ملے۔ "بلڈ ڻو پریزرو" (
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اپارڻمنڻس میں بڑی مرمتیں فراہم کریں  15,000-10,000) دیگر Transfer to Preserve, TTP"ڻرانسفر ڻو پریزرو" (
بدل چکی ہوگی۔ ان عمارتوں میں  NYCHAسے زائد اپارڻمنڻس کو  9,500کی معرفت  PACTکے آخر تک،  2020گی۔ 

 12,500 بلین سے زائد سرمایہ لگایا جا رہا ہے۔ دیگر 1.3$نیز ان میں  –پوری مرمتیں مکمل ہوگئی ہیں یا جاری ہیں 
 پروجیکڻس کا حصہ ہیں۔ PACTاپارڻمنڻس مکین کی شمولیت یا ماقبل ڈیولپمنٹ کے پراسیس میں 

کی عمارتوں اور اپارڻمنڻس کی طبعی ضروریات پوری کرنے بلکہ  NYCHAمجموعی طور پر، یہ پروگرام نہ صرف 
تا ہے جو مکینوں کی صحت و ایسے وسائل اور آسائشات میں بھی سرمایہ لگانے کا ایک بے مثال موقع پیش کر

خوشحالی، بشمول، محفوظ، چلنے الئق گلیوں؛ عوامی جگہوں؛ مضافاتی ریڻیل؛ نقل و حمل؛ اور سماجی خدمات میں 
 تعاون کرتی ہیں۔

NYCHA 2.0  پالن پر عمل درآمد کرنے اور بلوپرنٹ اسڻریڻجی پر عمل درآمد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے
رج ذیل کاروباری یونڻس میں دوباره منظم کیا گیا ہے جو ریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پورے کو د  REDDلیے،

دور حیات کا تعاون کرتے ہیں جبکہ باقیمانده کو حکمت عملی کے لحاظ سے بنیادی اقدار کے موافق بناتے ہیں۔ نئے 
کے نظم و نسق کی عمدگی یقینی  ڈھانچے سے محکمے کو پراسیس کے ہر مرحلے پر مزید ارادی بننے، پروجیکٹ

کی افرادی قوت میں دیگر رفقائے کار کو اعلی درجے کی کسڻمر  NYCHAبنانے، اور ہمارے مکینوں اور پورے 
 سروس فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔

 پورڻفولیو پالننگ

کمیونڻی کی منصوبہ کے پروجیکٹ کی پائپ الئن فروغ دینے اور اس کا نظم کرنے،  REDDپورڻفولیو پالننگ ڻیم پر 
بندی اور مشغولیت کی پیشقدمی کی رہبری کرنے اور ان کوششوں کی مجموعی کامیابی کا تعاون کرنے کے لیے پالیسی 

کے دیگر محکموں، بشمول کمیونڻی ڈیولپمنٹ  NYCHAاور مواصالت کی حکمت عملیاں تیار کرنے کی ذمہ داری ہے۔ 
جیکٹ کے آغاز سے لے کر ڈیولپر کے انتخاب تک تمام جدید مکین اور کے اشتراک سے، پورڻفولیو پالننگ ڻیم پرو

استفاده کننده کی مشغولیت کی رہبری کرتی ہے، اس مقام پر ڻرانزیکشن ڻیم فائنانشیل کلوزنگ تک پروجیکٹ کی نگہبانی 
ے پورڻفولیو کا ک NYCHAکرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرنا شروع کرتی ہے۔ پورڻفولیو پالننگ ڻیم نے حال ہی میں 

پروگراموں میں شمولیت کے لیے پراپرڻیز کا انتخاب کرنے میں ایک  TTPاور  PACT ،BTPجامع تجزیہ انجام دیا تاکہ 
مزید واضح طور پر صراحت کرده، ڈیڻا سے تحریک یافتہ طریقہ فروغ دیا جائے۔ یہ ڻیم مکین کی منصوبہ بندی اور 

کے لیے شہر پیما مکین کی قیادت کے ساتھ باہمی شراکت کر رہی ہے، جس  مشغولیت کی نئی حکمت عملیاں نافذ کرنے
کا ہدف مکینوں کو ان کی کمیونڻیز کے مستقبل کو متشکل کرنے کے لیے بامعنی مواقع فراہم کرنا ہے۔ ڻیم ممبران 

الیسی کو ایک ساتھ صالحیتوں کو ریئل اسڻیٹ فائنانس، کمیونڻی پالننگ، اربن ڈیزائن، آرکیڻکچر، ریسرچ اور ہاؤسنگ پ
 التے ہیں۔ 

 ڈیزائن اور کنسڻرکشن

کے تمام پروجیکڻوں اور پیشقدمیوں میں تکنیکی خدمات اور مہارت فراہم کرنے کی  REDDڈیزائن اور کنسڻرکشن ڻیم 
ذمہ دار ہے۔ خدمات میں پراپرڻی کی دور اندیشی؛ ماحولیاتی منصوبہ بندی؛ نیو یارک اسڻیٹ کے ماحولیاتی معیار کے 

کی ماحولیاتی پالیسی ) اور/یا ملNew York State Environmental Quality Review Act, SEQRAجائزه ایکٹ (
کے  1937) کے تقاضے کے مطابق ماحولیاتی جائزه؛ National Environmental Policy Act, NEPAایکٹ (

 RAD Capital Needsکیپڻل نیڈز اسیسیمنڻس ( RADکے مطابق  18امریکی ہاؤسنگ ایکٹ کے سیکشن 
Assessments, RAD CNAsے تصفیہ کے لیے ) اور ابسولیسینس اسیسمنڻس جیسی سرگرمیوں کHUD  کے تقاضے

کے مطابق طبعی حاالت کی تشخیصات کی تیاری؛ حلقہ بندی اور کوڈ کا جائزه؛ ڈیزائن اور تفصیل کا جائزه؛ ڈپارڻمنٹ 
کی دیگر ایجنسیوں کے ساتھ بھرائی اور پرمٹ دہندگی؛ اور کوالڻی کنڻرول شامل ہیں۔ عالوه ازیں،  NYCآف بلڈنگز اور 

کی پراپرڻیز کی طبعی  PACTکی مرمت کی گنجائشوں سے  PACTکشن ڻیم یقینی بناتی ہے کہ ڈیزائن اور کنسڻر
کی مرمت کی  PACTضروریات پوری ہوتی ہیں، مرمتوں کے مدنظر کوالڻی کا معیار برقرار رکھا جاتا ہے، اور یہ کہ 
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کی ترجیحات  NYCHAلے سے گنجائشوں سے سیسہ، پھپوند، اسبیسڻس، حرارت، ایلیویڻر، ردی کے نظم و نسق کے حوا
 کے مکینوں کو صحت بخش گھر فراہم کرنے کا ہدف عام طور پر آگے بڑھتا ہے۔ NYCHAحل ہوتی ہیں اور 

 ڻرانزیکشنز

ڻرانزیکشن ڻیم ریئل اسڻیٹ ڈیولپمنٹ کے ڻرانزیکشنز کی عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہے جس کی شروعات ڻرانزیکشن 
ون کی تبدیلیوں اور/یا دوباره فائنانسز کو شامل کر کے حصولیابی کے پراسیس سے کی کنسڻرکشن کلوزنگ اور مستقل ل

کی  REDDتیار کرنے کے لیے  RFEIsاور یا  RFQs ،RFPsہوتی ہے۔ ڻرانزیکشنز ڻیم حصولیابی کے مواد جیسے 
یویٹ پارڻنرشپ کے لیے پورڻفولیو پالننگ کے ساتھ باہمی شراکت اور تجاویز کی قدر پیمائی کرتی ہے، باآلخر پبلک پرائ

ایک ڈیولپمنٹ پارڻنرر نامزد کرتی ہے۔ اس کے بعد ڻرانزیکشنز ڻیم چننده ڈیولپر پارڻنرز، اڻارنیز، صالح کاروں اور 
NYCHA  کی دیگر ڈیولپمنڻس کے ساتھ کام کرتی ہے تاکہ پروجیکڻس پر فائنانشیل کلوزنگ، گفت و شنید کو دیکھا جائے

ر ریئل اسڻیٹ کے پورڻفولیو کی قدر بڑھانے کے لیے ڻرانزیکشن کی شرائط کا ڈھانچہ بنایا اور اتھارڻی کے مکینوں او
کی اسیٹ مینیجمنٹ ڻیم کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ  REDDجائے۔ ڻرانزیکشن کی فائنانشیل کلوزنگ کے وقت، ڻرانزیکشنز ڻیم 

ٹ پروجیکٹ کو مستقل فائنانسنگ اور/یا کی حوالگی میں باہمی میل جول بناتی ہے۔ آخری بات، ڻرانزیکشن ڻیم ڈیولپمن
 کسی دیگر ری فائنانسز میں تبدیلی کا نظم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتی ہے۔ 

 اسیٹ مینیجمنٹ

اسیٹ مینیجمنٹ ڻیم ہمارے ڈیولپمنٹ پارڻنرز کے ساتھ رواں رشتے کا نظم کرنے اور پورڻفولیو میں شامل ہر پروجیکٹ 
ڻیموں کے ساتھ ہم شراکتی  REDDکے دیگر محکموں اور  NYCHAمہ دار ہے۔ ڻیم کی کارکردگی پر نگاه رکھنے کی ذ

طور پر کام کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ تعمیل کے تقاضے اور پورڻفولیو کے تجزیے واضح طور پر بیان کیے 
کے  HUDضوں میں گئے ہیں، انہیں ڻریک کیا گیا ہے، ان کی رپورٹ اور درجہ بندی کی گئی ہے۔ تعمیل کے تقا

انضباطی تقاضوں پر نگاه رکھنا، مزدور اور ڻھیکیدار کے تقاضوں پر نگاه رکھنا، تعمیر پر نگاه رکھنا، بے دخلی اور 
قانونی کارروائیوں پر نگاه رکھنا، اور کسی پروجیکٹ پر دیگر قانونی تقاضوں پر نگاه رکھنا شامل ہے۔ پورڻفولیو کی 

ادائیگیوں پر نگاه  NYCHAجیکٹ کی مالیاتی صحت پر مزید گہری نگاه ڈالنی ہوتی ہے، تفصیالت کا نظم کرنے میں پرو
رکھتی اور ان کا نظم کرتی ہے، آپریڻنگ بجٹ کو منظور کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر پروجیکڻوں کے بارے میں 

مینیجرز کے ساتھ مل کر نظم و نسق سے متعلق فیصلے کرتی ہے۔ اسیٹ مینیجمنٹ ڻیم ڈیولپمنٹ پارڻنرز اور پراپرڻی 
 پروجیکڻوں پر مسائل پیدا ہونے پر ان کا بھی پتہ لگاتی ہے۔

  بزنس آپریشنز

میں تعاملی اور انتظامی تعاون فراہم کرتی ہے اور ڻیم کو جلدی سے چالنے میں مدد  REDDبزنس آپریشنز ڻیم پورے 
ی جانب سے صالح کار کی تحصیالت کا نظم یہ محکمے ک کرنے کے لیے داخلی پراسیس اور طریق کار پر مرتکز ہے۔

کے متعدد خارجی صالح کاروں کے ساتھ ڻھیکوں اور کاروباری تعلقات کا نظم کرنے کی ذمہ دار  REDDکرنے اور 
میں دیگر معاون کاروباری یونڻس  NYCHAکے داخلی بجڻوں کا بھی نظم کرتی ہے اور  REDDہے۔ بزنس آپریشنز ڻیم 

نٹ، اور مالی منصوبہ بندی اور تجزیہ کے ساتھ محکمے کے الئزن کے بطور خدمت انجام ، پروکیورمIT، HRجیسے 
 دیتی ہے۔

C. تبدیلی کے لیے بلیوپرنٹ اور پبلک ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرسٹ 

ایگریمنٹ اور بنیادی ہاؤسنگ کوالڻی اسڻینڈرڈز  HUDکے پورے پورڻفولیو کو  NYCHAمزید انحطاط کو روکنے اور 
بلین کی  18$کا اندازه ہے کہ پراپرڻیز کو مستحکم بنانے کے لیے لگ بھگ  NYCHAکے عین مطابق بنانے کے لیے، 

استحکام کا منصوبہ فنڈز اکڻھا کرنے اور ان اصالحات کو نافذ کرنے کے لیے  تبدیلی کے لیے بلیوپرنٹ ضرورت ہے۔
NYCHA  110,000منصوبے کا خاکہ بیان کرتا ہے۔ استحکام کا منصوبہ فنڈنگ میں پائی جانے والی خلیج اور ان کے 

اپارڻمنڻس  62,000کی پائپ الئن میں نہیں ہیں، جو  NYCHA 2.0اپارڻمنڻس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو فی الحال 
 لیدی شعبوں کا ازالہ کرے گی:ایگریمنٹ کے تمام ک HUDکا احاطہ کرتا ہے۔ یہ "استحکام کی الگت" 
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  پھپھوند: پورے کچن اور باتھ کی مرمتیں، ہوا داری کے نظام، پائپنگ  •

  سیسہ: پوری موقوفی (نہ کہ صرف تالفی)  •

  حرارت: پرانے، ناکافی نظاموں کو گرین سولیوشنز سے بدلنا  •

  ایلیویڻرز: ڻھوس تبدیلیاں  •

  ز  کیڑے مکوڑے: کوڑے کے نئے صحن، داخلی کمپیکڻر •

  متفرق کام: سیکورڻی، گیس رائزرز  •

ان عمارتوں کی پوری طرح سے قلب ماہیئت کرنا، جس کا مطلب استحکام کی سرمایہ کاریوں سے ماورا اضافی کام، 
بلین ہوگا۔ پوری قلب ماہیئت میں کمیونڻی سنڻرز اور گراؤنڈز میں  25$بلین کی الگت آئے گی، جو کل  7$جس پر مزید 

  ئی خارجی کلیڈنگ اور دیگر اصالحات شامل ہوں گی۔ اصالح کرنا، ن

تاہم، وفاقی، ریاستی، اور سڻی کے پارڻنرز سے حاصل کرده تمام کیپڻل فنڈنگ اکڻھاہو جانے پر، جو متوقع طویل مدتی 
NYCHA  18$بلین سے زائد کے اور پوری قلب ماہیئت کے مدنظر  11$کے ساتھ مال ہوا ہے، ہمیں استحکام کے مدنظر 

  لین سے زائد کے خال کا سامنا ہو رہا ہے۔ ب

کا اب تک کا پہال جامع منصوبہ ہے۔ اس کام کے لیے، ہم پبلک  NYCHAاستحکام کا منصوبہ ہر عمارت کے لیے 
ہاؤسنگ کے لیے ایک عوامی ڻرسٹ تخلیق کرنے کی اور مکینوں کے لیے باز آباد شده مکانات ڈیلیور کرنے کے لیے 

سے فائده اڻھانے کی تجویز کرتے ہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہم کسی بھی اپارڻمنٹ کو پیچھے فنڈنگ کے نئے وسائل 
نہ چھوڑیں۔  پبلک ڻرست ضخیم، تاریخی سطحوں کی تعمیر حاصل کرنے اور تیز گام بنانے اور وفاقی ڻیننٹ پروڻیکشن 

  در ہوگی۔ ) تک رسائی حاصل کرنے پر قاTenant Protection Vouchers, TPVsواؤچرز (

HUD  کے سب سے گرانقدر واؤچرزTPVs  ہیں، جن کی مالیت دیگر وفاقی مآخذ کی سبسڈی کے قریب دو گنا ہے۔
NYCHA  ایسے اپارڻمنڻس ہیں جو  110,000کے پاس کم از کمTPVs  کے لیے اہل ہیں کیونکہ وه انتہائی ناقص حالت

کے لیے  TPVsتی ہیں۔ جب یونڻس "مطلق" ہوتی ہیں تو وه کے "ابسولیسنس" کے معیار پر پوری اتر HUDمیں ہیں اور 
  اہل ہیں۔

NYCHA  سرمایہ بڑھانے کے لیے دو جانبی طور پر اسTPV  سبسڈی استعمال کرنے کی تجویز کرتی ہے۔HUD  کو
TPVs  کو ایک ساتھ جوڑنے کا منصوبہ منظور کرنے کی ضرورت ہوگی قبل اس سے کہ انہیں مخصوص اپارڻمنڻس

کیا جائے، لہذا انہیں ابھی ڻھوس مرمتوں کے مدنظر فنڈ اکڻھا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا  سے منسلک
اپارڻمنڻس کو مستحکم بنانے کے لیے کافی براه راست کیپڻل فنڈنگ بڑھانے کے قابل  110,000تمام  NYCHAکر کے، 

اصل مرمتوں میں  NYCHAکے لیے،  1$سبسڈی میں ہر  TPVوفاقی —ہوگی، وفاقی ڈالرز سے مزید استفاده کرتے ہوئے
افی موزونیت کی بھی استحکام کی حکمت عملی کی پوری فنڈنگ کانگریس سے متعلق اض سے اوپر مکمل کرے گی۔ $6

 متقاضی ہوگی۔

اینڈ ڻو اینڈ پبلک کنڻرول کے ساتھ پوری طرح سے عوامی پراسیس کی ضمانت دے  NYCHAپبلک ڻرسٹ کے ساتھ، 
  پائے گی۔ دونوں عوامی اداروں کے بیچ تعلق ذیل کے مطابق ہوگا: 

• NYCHA  ڻرسٹ کے ساتھ ایک طویل مدتی گراؤنڈ لیز کا معاہده کرتی ہے؛  

  ڻرسٹ تعمیری نظم و نسق کے ڻھیکوں پر نگاه ڈالتا ہے؛ اور  •

سے واپسی معاہده  NYCHAٹ پراپرڻی کے نظم و نسق اور مینڻیننس کی خدمات کے لیے ڻرس •
  کرتا ہے (اس طرح یونین کی افرادی قوت برقرار رہتی ہے)۔ 
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D. لیزڈ ہاؤسنگ 

NYCHA  کا بندوبست لیزڈ ہاؤسنگ ڈپارڻمنٹ 8کے ہاؤسنگ چوائس واؤچر پروگرام (سیکشن ((Leased Housing 
Department, LHDہے۔ وفاقی لحاظ سے فنڈ یافتہ اس پروگرام کے تحت،  ) کرتاNYCHA  عوامی طور پر اور نجی

) کو Housing Quality Standards, HQSطور پر زیر ملکیت ایسے اپارڻمنڻس جو متعینہ ہاؤسنگ کوالڻی اسڻینڈرڈز (
 8ادائیگیاں کرتا ہے۔ سیکشن  پورا کرتے ہوں، لیز پر لینے کے لیے مجاز اہل فیملیز کی جانب سے کرایہ میں سبسڈی کی

پروگرام کرایہ میں سبسڈی فراہم کرتا ہے، جس سے فیملیز کو ادائیگی کے معیار نامی زیاده سے زیاده رقم تک، فرق کی 
تالفی کرتے ہوئے سرکاری سبسڈی کے ساتھ کرایے کا معقول حصہ ادا کرنے میں سہولت ملتی ہے۔ مکان مالک کو ادا 

میں اعانت والی ادائیگی) عموماً گھرانے کی کل ایڈجسٹ کرده مجموعی آمدنی کے تیس فیصد اور  کرده سبسڈی (یا رہائش
 سے منظور شده معاہدے کے کرایے کے بیچ کا فرق ہوتی ہے۔ NYCHAاپارڻمنٹ کے لیے 

کرایے پر لیے، اپارڻمنڻس  83,225کے  8مکان مالکوں نے لیزڈ ہاؤسنگ پروگرام میں شرکت کی، سیکشن  24,954کل  
ادا  360$ماہانہ کرایہ تھا، نیز مکین اوسطاً، /1,403$مجاز مکین بسے۔ یونٹ کے کرایوں کا اوسط  185,127جس میں 

کے مکینوں کی اوسط ساالنہ آمدنی  8سبسڈی ادا کر رہا ہے۔ سیکشن  1,053$اوسطاً  NYCHAکر رہے ہیں اور 
اور سڻی کی آبادی کے  %7مل کر سڻی کی ڈویلنگ یونڻس کے  پروگرام 8ہے۔ پبلک ہاؤسنگ اور سیکشن  $17,150

  40پر قابض ہیں۔ 7%

PACT/RAD  سبسڈی پروگرام  8پبلک ہاؤسنگ سبسڈی پلیٹ فارم سے سیکشن  9اور پریزرویشن ڻرسٹ پروگرام سیکشن
جانے پر اس کا مطلب نظم میں ایک جامع پورڻفولیو پیما تبدیلی کو جاگزیں کرتے ہیں۔ اگر کامیاب رہا تو پوری تبدیلی ہو 

 اضافی واؤچرز ہو سکتا ہے۔ 170,000و نسق کے تحت لگ بھگ 

                                                       
 ۔2020سے ماخوذ کے مطابق واؤچر کی معلومات۔  مارچ   FY 2021– 2024اور چار سالہ مالی منصوبہ  FY2020بجٹ برائے  40
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نے اپنے اعمال اور پالیسیوں کا جائزه شروع کر دیا ہے۔  LHDاس پلیٹ فارم کی تبدیلی کے مدنظر تیاری کرنے کے لیے 
اس پروگرام کی افزائش کو سہولت مہیا کرنے کے لیے اپنے آئنده وسیلے  LHDاس جائزه کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ 

عمل آوری سے متعلق اجزا جیسے کام کے بار کا  LHDکی ضروریات کا تعین کرتا ہے۔ اس کثیر رخی جائزے میں، 
تجزیہ، دفتر کی گنجائش، سافٹ ویئر کی تشخیصات نیز پالیسی کے ان اجزا کا احاطہ کرے گی جو تبدیلیاں ہونے پر 

  مکینوں کے تبدیلِی مقام کو کم سے کم کرتی ہوں۔

  

 پاتھ وے سے آتھرائزیشن پائلٹ تک الگو کرنا D.1 :PACTحکمت عملی  

PACT  اس پالیسی کے جز کی ایک مثال ہے جس کو پاتھ وے سے آتھرائزیشن تک –پائلٹ پروگرام ،LHD  کی جانب
سے آگے بڑھایا جا رہا ہے جس کا مقصد تبدیلی کے پراسیس کے دوران متصرفین کے تبدیلِی مقام کو کم کرنا ہے۔ یہ 

 پائلٹ پروگرام ان غیر مجاز متصرف گھرانوں کو ایک محدود موقع فراہم کرتا ہے جو اجازت یافتہ حیثیت حاصل کرنے
لیز پر دستخط نہیں کرتے ہیں  PACTمیں تبدیل کیے جانے کے وقت  8کے لیے پراپرڻی کو پروجیکٹ پر مبنی سیکشن 

 کی اعانت موصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8اور سیکشن 
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 : اضافہ شده واؤچرز اور ورک لوڈ کے مدنظر تیاری کرناD.2حکمت عملی  

HCV  پروگرام کے تحت باقاعده سرگرمیاں جیسے ساالنہ دوباره تصدیقات، لیز کی تجدیدات/معاہده والے کرایے میں
) کے معائنے موجود ہیں جو ساالنہ یا دو housing quality standards, HQSاضافہ اور ہاؤسنگ کوالڻی اسڻینڈرڈ (

ں جو کم کثرت سے ہوتی ہیں جیسے منتقلی کی درخواستیں، سالہ بنیاد پر ہوتے ہیں۔ متعدد ایسی سرگرمیاں بھی موجود ہی
کے موجوده ریاستی کام کے بار کے تجزیے میں مناسب عملہ  LHDعبوری دوباره تصدیقات اور عدالت میں حاضریاں۔ 

کاری کی سطح کا تعین کرتے وقت ہر سرگرمی کی قسم اور تعدد کو زیر غور الیا جاتا ہے۔ مذکوره باال چارٹ میں جس 
پروگرام کا میزان بہ لحاظ سال" کا لیبل لگا ہوا ہے ڈسپلے شده متوقع اضافوں پر غور و خوض  HCVر "تشکیل یافتہ پ

نے یہ یقین دالنے کے لیے کام کے بار کے اپنے تجزیے کو ریفریش کیا ہے کہ موجوده حالت میں  LHDکرنے پر، 
ملہ کی مناسب تعداد کے مدنظر نتیجے کا جائزه دفتر کی پراسیسنگ کا وقت اپ ڻو ڈیٹ ہے۔ موجوده وقت میں، مطلوبہ ع

 جگہ کی دستیابی کے اثرات، اطالعاتی ڻیکنالوجی اور فریق ثالث کی اعانت کے ساتھ ہی لیا جا رہا ہے۔

 جابز اور ریکوری کی حکمت عملی  

م شده، کا مقصد یہ کے ہاؤسنگ اینڈ کمیونڻی ڈیولپمنٹ کے ذریعے ترمی 1992، 3کے ہاؤسنگ ایکٹ کے سیکشن  1968
کی مخصوص مالی اعانت کے ذریعے تیار شده مالزمت اور دیگر معاشی مواقع کو، جو  HUDیقینی بنانا ہے کہ 

زبردست ترین ممکن حد تک، اور موجوده وفاقی، ریاستی اور مقامی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ ہو، کم اور کافی کم 
کی سمت جو رہائش کے لیے سرکاری اعانت موصول کرتے ہیں اور ان  آمدنی والے افراد، خاص طور پر ان افراد

 کاروباری تشویشات کی سمت موڑا جائے جو کم اور کافی کم آمدنی والے افراد کو معاشی مواقع فراہم کرتے ہیں۔

24 CFR  ال کے ضوابط عام طور پر تین وسیع شعبوں: معاہده کرنے اور بح 3میں پائے جانے والے سیکشن  135پارٹ
کے کاروبار کا استعمال، اور دیگر معاشی مواقع میں سرگرمیاں اور تقاضے فراہم کرتے  3کرنے کے اہداف، سیکشن 

ہیں۔ ان اصولوں میں حصولیابی، بحالی، معاشی مواقع اور اہل کاروباری اداروں کی تشکیل سےمتعلق مخصوص ہدایات 
 شامل ہیں۔ 

NYCHA  ،کے لیےHUD ڈز، بشمول پبلک ہاؤسنگ آپریڻنگ فنڈ، کیپڻل فنڈ اورکے فراہم کرده تمام فنHAP  فنڈز پلس سڻی
کو آگے بڑھانے  3پروگرام کے اندر سیکشن  HCVفنڈز اس اصول کے ذریعے محیط ہیں۔  CDBGسے منظور شده کوئی 
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کے لیے بحالی اور دیگر طریقوں کو فروغ دینے اور پبلک ہاؤسنگ پروگرام کی کوششوں کی تکمیل کرنے کی 
زیاده تر مکان مالکوں کو رہائش میں اعانت والی ادائیگیوں کے تجربے کے بطور، ساالنہ بجٹ کا  HCVرورت ہے۔ ض

کے روابط کا ایک جائزه اس اگلی اصالح کی کوشش کا حصہ ہونا  3اور سیکشن  HCVایک ڻھوس حصہ ہے؛ تاہم، 
ہ نہیں ہے۔ اس اصول کا اطالق ڻھیکیداروں اور ضروری ہے۔ اس کے بعد، پبلک ہاؤسنگ کے لیے ڻھیکے کا کوئی ابتدائی

ضمنی ڻھیکیداروں دونوں پر ہوتا ہے، اور پورا پروجیکٹ یا سرگرمی اس میں محیط ہے اس امر سے قطع نظر کہ آیا 
کی سرگرمی پوری طرح سے یا جزوی طور پر فنڈ یافتہ ہے۔  3کی احاطہ کرده سرگرمی کے ساتھ سیکشن  3سیکشن 

کے تقاضوں کو اس کام پر الگو کرتا ہے جو وفاقی لحاظ سے فنڈ یافتہ  3پہلے سے ہی سیکشن  NYCHAعملی طور پر، 
 نہیں ہے۔

کا اطالق رہائش کی تمام تعمیر، دوباره تعمیر، تبدیلی یا باز آبادکاری (بشمول سیسہ پر مبنی پینٹ کے خطرات  3سیکشن 
میں عمارتیں یا اصالحات (ملکیت سے قطع نظر) شامل  میں تخفیف اور موقوفی)، دیگر عوامی تعمیر پر ہوتا ہے جس

کے احاطہ کرده ڻھیکوں میں رسد اور سامان کی خریداری کے ڻھیکے شامل نہیں ہیں، اّال یہ کہ  3تاہم، سیکشن  ہیں۔
 سامان کا ڻھیکہ انسڻالیشن پر مشتمل ہو۔ 

NYCHA  کی پالیسی اور طز عمل میں اصالح کرنے کے لیے  3سیکشنNYCHA  آئیڈیاز کے ایک جامع سیٹ کے ساتھ
 ایک علیحده پالیسی دستاویز تیار کرنے کے پراسیس میں ہے تاکہ انہیں چار عمومی شعبوں میں منظم کیا جائے:

 کے مکینوں/مزدور کو بحال کرنا 3سیکشن  – 1پارٹ 

 کے کاروبار کے ساتھ کاروبار کی ترقی اور معاہده کرنا 3سیکشن  – 2پارٹ 

کے کاروبار کے استعمال کی  3کے مکینوں کی بحالی یا سیکشن  3تحصیل کے طرز عمل جو سیکشن  – 3پارٹ 
 سہولت مہیا کریں

 کے مکینوں کے لیے دیگر معاشی مواقع کی تخلیق 3تعمیل کی مذکوره باال کوششوں کی بنیاد پر، سیکشن  – 4پارٹ 

ایک  3ی بھی پالیسی کا شاہکار ہونا ضروری ہے۔ سیکشن کی کس 3تعمیل کے ان متعدد پہلوؤں کو مربوط کرنا سیکشن 
کی وینڈر انڻیگریڻی اینڈ سپالئر  NYCHAکے ہر محکمے کو متاثر کرتی ہے۔  NYCHAایجنسی پیما ذمہ داری ہے جو 

 Resident Economicڈائیورسڻی یونٹ، پروکیورمنٹ، اور آفس آف ریزیڈنٹ ایکنامک امپاورمنٹ اینڈ سسڻینیبلیڻی (
Empowerment & Sustainability, REES یہ یقینی بناتے ہوئے کہ  –) کے اندر، پروگرام کی رہبری کرتی ہے

کے مکین اور کاروبار اتھارڻی کے تیار کرده مواقع سے جڑے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں دونوں یونڻس نے  3سیکشن 
تعارف کروایا، جو تعمیل میں موجود خال ایجنسی کے تمام عملہ کے لیے ایک نیا عبوری معیاری طریق کار اور تربیت م

کے کاروبار کی معاہده  3کا اراده اپ ڈیٹ شده رہنمائی جاری کرنے کا ہے، جس میں سیکشن  NYCHAکو حل کرتی ہے۔ 
 کاری کے مواقع اور دیگر اقدامات کو پھیالنے کے لیے نئے اقدامات پر مشتمل ہے۔
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 نظم و نسق کا منصوبہ تبدیل کریں  

کا ڻرانسفارمیشن پالن ہمارے مکینوں، پراپرڻیز اور مالزمین کو ڻھوس اصالحات اور بڑھوتری فراہم  NYCHAیوں تو 
کرے گا، مگر ہم جس طریقے سے آپریٹ اور تعامل کرتے ہیں اس کو ایڈجسٹ اور شفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ 

کے اچھے نظم و نسق کے ساتھ بھی، تبدیلی مشکل ہوتی  پالن میں زیر بحث بہت ساری تبدیلیاں ظہور میں آئیں۔ تبدیلی
ہے اور قیادت کو منتقلی کی ایک مدت کی اور، بسا اوقات، تبدیلی پر پراسیس ہونے کے دوران پیداواریت میں مختصر 

 وقت کے لیے غوطہ زن ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ 

 %70ے اہم ہے۔ مطالعوں کی رپورٹ کے مطابق تنظیمی تبدیلی کا نظم و نسق ڻرانسفارمیشن پالن کی کامیابی کے لی
تبدیلی کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں؛ وه یا تو فوائد ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں یا پوری طرح سے تباه ہو 

تبدیلی کا نظم و نسق دھرے کی کیل اور کامیاب نتائج کے امکان کو بہتر بنانے کی کلید ہوتی ہے۔ مؤثر  41۔جاتی ہیں
تبدیلی کے نظم و نسق کے لیے مستفیدین کی مشغولیت، تربیت، مواصلت، قیادت کا توافق، تبدیلی کے ویژن اور تبدیلی 
کے سفیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبدیلی کو نرم (کیفیتی) اور سخت (کمیتی) عوامل کے قدرے مشترک کے ذریعہ 

میں قیادت کی کفالت، مشترکہ ویژن، مواصلت، اور باالئی و  کامیاب بنایا جاتا ہے۔ کامیاب تبدیلی کے سب سے اہم پہلوؤں
درمیانی مشغولیت کے لحاظ سے تبدیلی کی ملکیت شامل ہے۔ تنظیمی تبدیلی کے نظم و نسق کو درکار تبدیلیوں کی 

 گنجائش کو دیکھتے ہوئے ڻرانسفارمیشن پالن کی تخلیق اور نفاذ کو متوازی طور پر آپریٹ کرنا الزم ہے۔

االت کے لیے مناسب تبدیلی کے نظم و نسق کا طریقہ، حکمت عملی اور الئحہ عمل ڻھوس تبدیلی کو خاص طور تمام ح
کو ایک ایسی حکمت عملی درکار ہے جو وسیع  NYCHAپر تنظیم پیما قلب ماہیت میں اہل بنانے میں مؤثر نہیں ہوگا۔ 

قبولیت کو بہتر بنانے پر مرتکز ہو، جو مختلف  مالزمین کی جانب سے مشغولیت اور 11,000پیمانے کے محکموں میں 
مقامات میں، مختلف کرداروں میں ہیں، نیز مختلف میعاد اور تجربے والے اور ایسے مالزمین ہیں جو مکین ہیں، جہاں یہ 

کے ڻرانسفارمیشن  NYCHAحکمت عملی ایک مختلف معنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تبدیلی کے نظم و نسق کا منصوبہ 
لیے ایک اہم بنیاد طے کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کا ویژن اور اثر انداز ہونے کا طریقہ تشکیل دیتا ہے اور منتقلی میں پالن کے 

 مخصوص اہداف اور نتائج حاصل کرنے کی راه کی پیمائش کرتا ہے۔

NYCHA :کا تبدیلی کے نظم و نسق کا طریقہ چار مراحل پر مشتمل ہے بشمول 

جہاں رہی  NYCHAمشغولیت کو پروان چڑھائیں اور  – اور موجوده حالت کو سمجھناتبدیلی کے لیے آمادگی  •
 ہے، جہاں پر ہے اور جہاں یہ جانا چاہتی ہے اس کی گہری سمجھ بوجھ فروغ دیں۔

کے لیے جو آئنده مثالی حیثیت ہے اس کی صراحت کریں اور تبدیلی کے  NYCHA – آئنده حالت پر توافق بنانا •
  ت عملی اور منصوبے کا ڈیزائن تیار کریں۔نظم و نسق کی حکم

بیک اور سیکھے گئے اسباق کی  تبدیلی کے نظم و نسق کی سرگرمیاں انجام دیں اور فیڈ – تبدیلی پر عمل درآمد •
 بنیاد پر حسب ضرورت حکمت عملی کو اپ ڈیٹ کریں۔

ں کی قدر پیمائی کر کے اور پر نگاه رکھ کر، تبدیلی کے نظم و نسق کے طریقو KPIs – تبدیلی کو تقویت دینا •
میں تبدیلی اور حسب مرضی رویے کو برقرار رکھیں  NYCHAسیکھے گئے اسباق کا مطالعہ کر کے پورے 

 اور اسے مستحکم بنائیں۔ 

 تبدیلی کے لیے تیاری اور موجوده حالت کو سمجھنا 

نصوبہ بند سرگرمیوں کے ذریعے کو تیار کرنے کے لیے، حالیہ اور م NYCHAڻرانسفارمیشن پالن کے آغاز کے لیے 
 موجوده حالت کو سمجھنے کا کام پہلے ہی شروع ہو گیا ہے جس کا خالصہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

 

                                                       
41 Harvard Business Review :Louis Barsoux -What Everyone Gets Wrong About Change Management by N. Anand and Jean 
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کی اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن کی جانب سے تبدیلی کے نظم و نسق کی ایک  NYCHA – مستفیدین کے انڻرویوز •
پس منظر، مطمح نظر، ترجیحات، تبدیلی کے ساتھ  ڻیم پوری تنظیم سے تعلق رکھنے والے مستفیدین کے

تجربے اور ڻرانسفارمیشن پالن کی آگہی کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ براه راست مشغول ہوئی۔ ڻیم نے 
 میں ڈپارڻمنٹ لیڈز کے ساتھ کیے۔  NYCHAانڻرویوز پوری  27

کی حکمت  NYCHAے کے ساتھ ڻیم نے پچھلے منصوبوں کا موازنہ کرتے ہوئے اور وقت گزرن – کراس واک •
عملیوں نے جس طرح عروج حاصل کیا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کراس واک ڈاکیومنٹ تیار کیا۔ اس 

کو خارجی  SDNYاور  HUD، مانیڻر، NYCHAدستاویز کا مقصد داخلی مواصلت، تبدیلی کے نظم نسق اور 
رانسفارمیشن پالن کے بیچ ربط اور خال کو اور ارتقا پذیر ڻ 42کے روڈمیپ NYCHAرپورڻنگ کی تائید میں 

سمجھنا ہے۔ کراس واک نے ان عنوانات کی نشاندہی کی جو ہو سکتا ہے چھوٹ رہے ہوں، یا جنہیں 
ڻرانسفارمیشن پالن میں مزید صراحت کی ضرورت ہو، جیسے افرادی قوت کی منصوبہ بندی، بحال کرنا اور 

 یڻا کا نظم و نسق۔ بھرتی کرنا، مکین کی تربیت اور کسڻمر کے ڈ
ڻرانسفارمیشن پالن کی اپ ڈیڻس شیئر کرنے، سوالوں کا  –ڻرانسفارمیشن پالن براؤن بیگ سیشنز اور سروے  •

بیک جمع کرنے کے لیے ورچوئل براؤن بیگ کے سلسلہ وار سیشنز شروع کیے  جواب دینے، اور عملہ کا فیڈ
گیا تھا۔ سیشنز پر فیڈ بیک اکڻھا کرنے،  گئے تھے۔ ایک پوسٹ سیشن سروے حاضرین کے نام جاری کیا

ڻرانسفارمیشن پالن کی موجوده جانکاری اور مطمح نظر کی تشخیص کرنے اور حکمت عملی کے بارے میں 
رائے، تجاویز اور سواالت اکڻھا کرنے میں یہ جوابات گرانقدر تھے۔ ان معلومات سے ہماری مواصالتی حکمت 

 ہے۔ کچھ بنیادی ڻیک اویز کو نیچے شامل کیا گیا ہے: عملی کی رہنمائی کرنے میں مدد ملی
 

 
 

مختصر، ویب پر مبنی تبدیلی سے متعلق آمادگی کے سروے وقتاً فوقتاً  – 43تبدیلی سے متعلق آمادگی کا سروے •
NYCHA  کے تمام عملہ کو ڻرانسفارمیشن پالن کے پورے نفاذ کے دوران رائے اکڻھا کرنے اور تبدیلی کے

 مدنظر آمادگی کو سمجھنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ سروے کا مقصد یوں ہے:
o  ڻرانسفارمیشن پالن کی پیشقدمیوں کو نافذ کرنے میں پیشرفت کے حوالے سے مالزم کے مطمح نظر

 کی قدر پیمائی کریں

                                                       
42 KPMG  نے میچیوریڻی اسیسمنٹ میں شناخت کرده اصالحات کے مواقع فراہم کرنے کے لیےNYCHA کا روڈمیپ تیار کیا۔  
43 KPMG  میں تبدیلی سے متعلق آمادگی کے سروے کا اہتمام کیا۔ سروے سربراه کے دفتر کی جانب سے  2019نے ستمبرEVPs  سے لے کر

ایگریمنٹ اور نئے سربراه کے نظم و نسق کے بیچ مطمح نظر  HUDگیا تھا۔ سروے بنیادی طور پر قائدین کو بھیجا  +600پراپرڻی مینیجرز تک، 
کے  KPMGسروے سے ماخوذ نتائج کو آگے بڑھائے گا اور  KPMGپر مرتکز تھا۔ ڻرانسفارمیشن پالن کا تبدیلی سے متعلق آمادگی کا سروے 

 کی پیشرفت کی رپورٹ کو ڻریک کرے گا۔ NYCHAکا ازالہ کرنے کے لیے  تبدیلی سے متعلق آمادگی کی رپورٹ میں بیان کرده خطرات
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o  ڻرانسفارمیشن پالن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے مالزم کے مطمح نظر اور ان
 کے ساتھ ان کے تجربوں کو سمجھیں

o  نشاندہی کریں کہ تبدیل کے نظم و نسق کی حکمت عملی اور مواصالتی منصوبے کے کون سے پہلو
 اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور کن کو بہتر کیا جا سکتا ہے

 
ماه کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے جس کی شروعات  6-4کے تمام مالزمین کو  NYCHAیہ سروے 

لیے یمیں ہوگی، نیز پہال سروے مستقبل کی سرگرمی کو سامنے رکھ کر پیمائش کرنے ک 2020نومبر دسمبر 
ضرورتیں پوری کرنے اور آمادگی ایک خط اساسی فراہم کرے گا۔ سروے سے اکڻھا کرده ڈیڻا کو مستفیدین کی 

 لیے استعمال کیا جائے گا۔یکو بہتر بنانے کے لیے تیار شده مشغولیوں، مواصلتوں اور تربیتوں کو مطلع کرنے ک

تبدیلی کے اثر کی تشخیص کا استعمال ڻرانسفارمیشن پالن سے متاثر ہونے والے  – تبدیلی کے اثر کی تشخیص •
ے متاثر ہوئے ہیں اس کو شناخت کرنے اور تبدیلی کا تعاون کرنے کے مستفیدین، وه جب اور جس طریقے س

پر پڑنے  NYCHAلیے ان کی آمادگی کو سمجھنےکے لیے کیا جائے گا۔ تبدیلی کے اثر کی تشخیص پورے 
والے اثرات کو شناخت کرتی، ان کا کڻیالگ بناتی اور تجزیہ کرتی ہے، اورموجوده حالت پر نگاه ڈالتی ہے، 

ہدف بناتی ہے، اور مستفیدین کے گروپ کے لحاظ سے افراد، کردار، پراسیس اور ڻیکنالوجی کے اسڻیٹ کو 
مدنظر اثرات پر نگاه ڈالتی ہے۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ متعدد نئی پیشقدمیوں کا وقت ایسا ہو کہ یہ 

کا نظم جامع طور پر کیا جا سکتا  محکموں یا انفرادی عملہ پر غالب نہ آئے۔ وقت اور اثرات کو جان کر، تبدیلی
ہے اور مؤثر طریقے سے مواصلت کی جا سکتی ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایڈجسڻمنڻس کیے جا 

 سکتے ہیں۔ 

 آئنده حالت کے موافق بنانا 

استفاده کننده کی مشغولیت کی سرگرمیوں کے ذریعے منصوبہ بند تبدیلیوں کی آگہی اور سمجھ بوجھ کو تحریک دیتے 
رہنے کے لیے، ہم تبدیلی کا نیٹ ورک تیار کر رہے ہیں، قیادت کو شامل کر رہے ہیں اور عملہ کو بااختیار بنانے پر 

 فوکس کر رہے ہیں۔ 

جیسا کہ ہیومن ریسورسز  ):Employee Engagement Committees, EECایمپالئی انگیجمنٹ کمیڻی ( •
نے ایک گروہی ماڈل کے ذریعے عملہ کو مشغول کرنے  NYCHAڈپارڻمنٹ کی بحث میں اوپر بیان کیا گیا، 

کا ممبر بننے کے لیے، مالزمین درخواست  EECکی تخلیق کی۔  EECمیں  2017اور با اختیار بنانے کے لیے 
لوگوں کے دو گروه ہوئے ہیں، نیز تیسرا گروه جلدی  35-25کا انڻرویو لیا جاتا ہے۔ ابھی تک،  دیتے ہیں اور ان

کی ثقافت میں "خدمت کی ثقافت"  NYCHAہی شروع ہونے کا شیڈول طے ہے۔ تبدیلی کے نظم و نسق کی ڻیم 
ئم کرنے کے لیے قابل عمل اور "ہمارے عملہ کو با اختیار بنانے" کے ڻرانسفارمیشن پالن کی دو بنیادی اقدار قا

 EECکے ساتھ کام کر رہی ہے۔  EECمنصوبے تیار کرنے کے لیے 
کی اعلی قیادت اور بورڈ ممبران،  NYCHAنے مستفدین بشمول 

HUD ،SDNY  اور مانیڻر کے سامنے اپنے آئیڈیاز پیش کرنا شروع
 کر دیا ہے۔

رمیشن تبدیلی کا نیٹ ورک تخلیق کرنا ڻرانسفا تبدیلی کا نیٹ ورک: •
پالن کے اندر اور اس سے آگے تبدیلیوں کی کامیابی کی کلید ہے۔ 

EEC  کے کام سے الگ بڑھتے ہوئے، ہم پورےNYCHA  سے
عملہ کا ایک نیٹ ورک تیار کر رہے ہیں، جس میں ہر  200-300

ڈپارڻمنٹ اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ میں کم از کم ایک تبدیلی کا سفیر 
شامل ہے۔ تبدیلی کا نیٹ ورک، تبدیلی کی پیشقدمیوں کے نفاذ کی 

اعانت کرنے کے لیے منظم مستفیدین کا بین تعاملی گروپ، مالزم 
ں کے ساتھ مشترکہ انداز میں کی مشغولیتی ڻیم اور دیگر محکمو

تشکیل دیا جا رہا ہے۔ تبدیلی کا نیٹ ورک درج ذیل کے لیے ایک 
 میکانزم کا کام کرے گا:
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o پوری اتھارڻی میں شفافیت اور مواصلت کو فروغ دینا 
o قلب ماہیت کے ساتھ وابستہ زحمت کے مقامات، تشویشات اور مسائل کی تشخیص کرنا 
o ا جن سے پوری تنظیم میں استفاده کیا جا سکتا ہوسرکرده طرز عمل کو شناخت کرن 
o ایک دیرپا ڈھانچہ تیار کرنا جس سے آئنده کی پیشقدمیوں کے مدنظر استفاده کیا جا سکتا ہو 
o بعینہ" کی حالت مل کر تخلیق کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے مستفیدین کو مشقوں میں مشغول کرنا" 
o ور رائے کے ساتھ تبدیلی کو فروغ دیناآگہی اور شوق بڑھانے کے لیے اعمال ا 

اس کے عالوه، تبدیلی کے نیٹ ورک کا ڻول کٹ تبدیلی کے سفیروں کا تعاون کرنے کے لیے تخلیق کیا جا رہا ہے۔ یہ 
ڻول کٹ کردار، ذمہ داریوں اور شیڈول شده سرگرمیوں کا خاکہ بیان کرے گی، اور ایسے ڻولز اور تمثیلیں شامل کرے 

کے سفیر متاثره عمل کے ساتھ مواصلت کی سہولت مہیا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عملہ  گی جسے تبدیلی
کے ذریعے انہیں  EVPرضاکارانہ کام کر سکتا ہے اور تبدیلی کا سفیر بننے کے لیے درخواست دے سکتا ہے یا ان کے 

تبدیلی کے سفیر تبدیلی کے سلسلے میں نئی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اس گروپ کے لیے میڻنگ کا زیر و بم ماہانہ ہے۔ 
بیک فراہم کریں گے اور دو رخی مواصلت یقینی بنانے کے لیے کوئی مسائل  معلومات موصول کریں گے، قیادت کو فیڈ

 اڻھائیں گے۔
تبدیلی کے نظم و نسق کا  مواصالت کا منصوبہ: •

ایک اہم جز عملہ کے ساتھ مواصلت کا نظم کرنا 
بیک کو ضبط تحریر  یں فیڈاور سرگرم انداز م

میں النا اور اس کا جواب دینا ہے۔ انڻرویوز، 
فوکس گروپس اور سروے کے ذریعے عملہ 

ڻرانسفارمیشن پالن سے واقف ہوگا، لیکن انہیں 
اس ضمن میں وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ 
یہ کیوں اور کس طرح ہو رہا ہے۔ ہمارا اراده 

پر  ایک مواصلتی پروگرام فروغ دینے اور اس
عمل درآمد کرنے کا ہے جس میں پیغام رسانی 

کی حکمت عملیاں شامل ہوں جو متعدد چینلز کو 
بروئے کار التا ہو جو اس امر کے ساتھ موافق 
ہو کہ مالزمین کو معلومات کس طرح موصول 

 ہوتی ہیں اور وه کس طرح موصول کرنا پسند کرتے ہیں۔ 
تبدیلی کے نظم و نسق کی پیشقدمیوں اور مجموعی  کی NYCHAایگزیکیڻو سپورٹ قیادت کا توافق:  •

کے تمام  NYCHAڻرانسفارمیشن پالن کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ تبدیلی کے نظم و نسق کے سیشن کا اہتمام 
) حاصل کیا buy-inکے ساتھ کیا گیا تھا تاکہ ایگزیکیڻو بائی ان ( EVPsسے زائد قائدین اور  40محکموں کے 

ن پالن کے تئیں عہد بستگی کا مظاہره کیا جائے، تبدیلی کے نظم و نسق کی اہمیت سے جائے، ڻرانسفارمیش
موافق ہوا جائے اور تبدیلی کا نیٹ تیار کرنے پر گفتگو کی جائے۔ اپنے محکمے کے لیڈز کے بطور، وه قلب 

کے نیٹ ماہیت کے بارے میں اپنے عملہ سے مواصلت کرنے کے لیے ڻولز سے آراستہ ہوں گے اور تبدیلی 
ورک کا حصہ بننے والے مالزمین کو شناخت کرنے میں مدد کریں گے۔ آنے والے مہینوں اور سالوں میں، ہم 

قیادت کو شامل کر کے انہیں قلب ماہیت، نیز فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کے بارے میں ان کی 
 یں گے۔ ڻیموں کے ساتھ مواصلت کرنے کے لیے درکار پیغامات اور ڻولز دیتے رہ

: ہم ڻرانسفارمیشن پالن کے اندر تربیت کی ضروریات کی تشخیص کرنے اور اسے سمجھنے کا اور تربیت •
کامیاب ہونے کے لیے جانکاری اور اہلیتوں کے حامل عملہ کو با اختیار بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ تربیت کو ہر 

یجنسی کے جامع تربیتی منصوبے کے پیشقدمی میں حسب ضرورت ضم کیا جائے گا اور یہ ایک مجموعی، ا
 مناسب ہوگی۔ 

 
 تبدیلی پر عمل درآمد 

منصوبہ بند تبدیلیوں پر عمل درآمد تبدیلیوں کے اثر کی سمجھ بوجھ اور داخلی و خارجی مستفیدین کے ساتھ مشغول 
اکڻھا کر کے  ہوتے رہنے کے بعد ہوگا۔ جو سرگرمیاں پچھلے مراحل میں شروع ہوئیں وه مسلسل اصالح اور فیڈ بیک
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ڻرانسفارمیشن پالن کے پورے نفاذ کے دوران جاری رہیں گی اور تبدیلی کے نظم و نسق کے لیے انڻرپرائز کی سطح 
 کے ایک الئحہ عمل کی تیاری کی سربراہی کریں گی۔ 

مہینے پر تبدیلی سے متعلق آمادگی کے سروے کر کے، تبدیلی کے نیٹ ورک سے  6-4: ہر مسلسل اصالح •
کے ساتھ باقاعدگی سے میڻنگ کر کے اورعملہ کے ساتھ مشغول ہو کر، ہم تربیت  EVPsبیک اکڻھا کر کے،  فیڈ

اور مواصلت کے مواد کو اپ ڈیٹ کریں گے اور 
NYCHA  کے تبدیلی کے نظم و نسق کے منصوبے میں
رتے رہیں گے۔ ہم نفاذ کی حالت پر نگاه ڈال کر اصالح ک

روڈبالکس/کامیابیوں کے بارے میں جانیں گے اور 
تبدیلی کے نظم و نسق کے اپنے طریقے میں اصالح 

 النے کے لیے ان معلومات کو استعمال کریں گے۔
اوپر بیان کرده کلیدی انڻرپرائز کی سطح کا الئحہ عمل:  •

اد پر، ہم رواں تبدیلی سرگرمیوں سے ماخوذ رائے کی بنی
کے نظم و نسق کے لیے انڻرپرائز کی سطح کا ایک 

تحریری الئحہ عمل تیار کریں گے۔ یہ الئحہ عمل 
NYCHA بیک اور نافذ کرده تبدیلی کے نظم و  کے فیڈ

نسق کی خدمات سے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر اپ 
 ڈیٹ کیا جائے گا۔

 تبدیلی کو تقویت دینا 

ساری پیشقدمیوں کو قلیل مدتی کامیابی کا تجربہ ہوتا ہے لیکن آخر کار تنظیم کے تئیں دیرپا عہد بستگی تبدیلی کی بہت 
کی کمی کے سبب وه ناکام ہو جاتی ہیں۔ پوری تنظیم میں تبدیلی اور حسب مرضی رویے کو برقرار رکھنے اور اسے 

نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے ڻریک کرنے  مستحکم بنانےکے لیے تنظیم کو جو چیز کارگر ہے اور جو چیز کارگر
کی، نیز مالزمین کو مشغول رکھنے کے لیے تبدیلی کے پیغامات اور تکنیکوں کی رواں تطہیر اور ارتقا کی ضرورت 

ہوتی ہے۔ ہمارا اراده مستفیدین کے پورے گروپ میں نئے پراسیس میں تعمیل کو ڻریک کرنے اور تبدیلی کے نظم و نسق 
حسب ضرورت ایڈجسٹ کرنے کا ہے۔ رواں دیرپا تبدیلی کے ضمن میں آگے بڑھنے اور کے منصوبے کو 

ڻرانسفارمیشن پالن کے پورے متوقع فوائد کو فعال کرنے کے لیے،ہم مستفیدین کی جانب سے فیڈ بیک اور سیکھے گئے 
گے، اور اسے مسلسل بہتر اسباق کو ضم کر کے انڻرپرائز کی سطح کے اپنے الئحہ عمل کا جائزه لیں گے، اعاده کریں 

 بنائیں گے۔ 

 نفاذ کا منصوبہ 

NYCHA  اس منصوبے میں بیان کرده کی پیچیده، ایجنسی پیما تبدیلی ایک اعادی نفاذ کے منصوبے کی طالب ہے کیونکہ
حکمت عملیاں بہت حد تک ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور ایگریمنٹ کی تعمیل کے اصولوں اور منصوبۂ عمل پر 

کی تبدیلی کی منصوبہ بندی اور رول آؤٹ  NYCHAی ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مالزمین اور مستفیدین حاوی ہوت
دونوں میں بامعنی طور پر مشغول رہتے ہیں، نفاذ کے منصوبے ہر پیشقدمی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ پورے نفاذ 

طویل مدتی استقامت اور کامیابی کا اہل بنانے  قلب ماہیت کی حکمت عملی کی پیشرفت کو اور جہاں پر NYCHAمیں، 
 keyکے لیے ایڈجسڻمنڻس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کارکردگی کے کلیدی اشاریوں (

performance indicators, KPIsپر نگاه رکھے گی۔ ( 

A. طریقہ 
 

NYCHA  کی قلب ماہیت کے کسی بھی پہلو کی طرح، نفاذ کی منصوبہ بندی کے لیے اہم بین شعبہ جاتی باہمی تعاون
نے مخصوص حکمت عملی سے قریب ترین ان  NYCHAمطلوب ہوتا ہے۔ ہر پروجیکٹ پالن فروغ دینے کے لیے، 
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د نے (جنہیں بول چال میں "مالکان" مالزمین کو سلسلہ وار منصوبہ بندی کی میڻنگوں کے ذریعے مشغول کیا۔ ان افرا
کی قلب ماہیت کے لیے ایک پرفکر، مرحلہ بند طریقہ فروغ دینے کے لیے  NYCHAکے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے) 

 اسڻریڻجی اینڈ انّوویشن ڻیم کے شانہ بشانہ کام کیا۔ جاری پروجیکٹ کے منصوبے درج ذیل عناصر پر مشتمل ہیں: 
 

 کٹ کی تکمیل کے لیے الزمی ایک مخصوص کام یا کاموں کا سیٹ؛پروجی –نفاذ کا مرحلہ  •
 ہر پروجیکٹ اور نفاذ کے مرحلے کے لیے ذمہ دار فرد یا افراد؛ –پروجیکٹ مالک  •
کوئی بھی ایسا وقوعہ جہاں پروجیکٹ کا نفاذ براه راست  –پروجیکٹ کے ساتھ مخصوص انحصارات  •

 دوسرے پروجیکٹ پر منحصر ہو؛
کوئی بھی مخصوص عمل، پروجیکٹ، رکاوٹ یا الجسڻک جس کا براه راست اثر  –اضافی انحصارات  •

 حکمت عملی کے نفاذ پر پڑتا ہو؛
منصوبہ بندی کی میڻنگوں کے دوران، نفاذ کے ہر گروپ کو ہر  –آغاز/اختتام کی تاریخیں اور مدت  •

 گئی تھی؛پروجیکٹ کے لیے حقیقت پسندانہ پیمانۂ وقت کی پیمائش کرنے کی ذمہ داری دی 
یا  FTEs ،PSکسی بھی پروجیکٹ یا کام کے لیے نفاذ کی تکمیل کے لیے معلوم یا تخمینی  –وسائل/الگتیں  •

OTPS؛ اور 
انحصارات سے مماثل، منصوبہ بندی یا کسی بھی پروجیکٹ یا کام کے لیے نفاذ کی تکمیل سے  –خطرات  •

 وابستہ خطرات۔

کو انحصارات، ڻائم الئنز اور وسائل کے وه مالحظات فراہم  NYCHAخالصہ یہ کہ، ان پروجیکڻوں کے منصوبوں نے 
 کیے جو ایجنسی پیما نفاذ کا ایک منصوبہ فروغ دینے کے لیے الزمی ہیں۔

B. روڈ میپ 

باآلخر، ان مشغولیتوں کا ہدف ایک جامع، ایجنسی پیما نفاذ کا روڈمیپ تخلیق کرنا تھا جو اسکیل، عرض، دورانیہ اور 
NYCHA ہیت کی ترتیب بندی کو ضم کرتا ہو۔ ڈیلیوری کے قابل یہ چیز ڻرانسفارمیشن پالن کے طویل مدتی کی قلب ما

کی  NYCHAمقاصد بیان کرنے کے لیے پالننگ ڻول کے بطور بھی اور مرئی امداد کے بطور بھی، اس پراسیس میں 
 رہنمائی کرنے میں مدد کرے گی۔ 

خت کرنے اور اس منصوبے میں بیان کرده قلب ماہیت کی حکمت انحصارات کو شنا NYCHAاس مشق کے نتیجے میں، 
 عملیوں کے لیے واضح پروجیکٹ کی ترتیب بندی قائم کرنے پر قادر تھی۔ کچھ مثالوں میں درج ذیل، بال تحدید شامل ہیں:

 ،ITبورو ایڈمنسڻریشن ڻیموں کا ترتیب وار رول آؤٹ، جس کا آغاز پروکیورمنٹ،  –بورو ایڈمنسڻریشن ڻیمز  •
HR کے حصے کے طور پر بورو کے دفاتر  1، اور فائنانس کے مرکزی دفتر کے عملہ سے لے کر مرحلہ

 تک سے ہوتا ہے؛
اور مکسڈ فائنانس پورڻفولیو کا مخصوص مضافاتی پورڻفولیو فروغ دینے سے قبل  NGO1 –نیبرہوڈ ماڈل  •

 جغرافیائی مضافات میں انضمام؛
ی پر مبنی بجٹ سازی کا مرحلہ وار نفاذ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ پراپرڻ –پراپرڻی پر مبنی بجٹ سازی  •

کے اثاثہ کے نظم و نسق کے تقاضوں میں تربیت یافتہ ہیں اور آنے والے سالوں کے  HUDپراپرڻی مینیجرز 
لیے ساالنہ بجٹ کی منصوبہ بندی کے دوران بنیادی فنکشن کے بطور خدمت انجام دینے کے لیے آراستہ 

 ہیں؛ اور
ایک عبوری ترجیح بندی کا الئحہ عمل تشکیل دینا  –م آہنگ بزنس پراسیسز اور فرنٹ لوڈڈ کیس انڻروینشنز ہ •

کے  COVID-19کے مکینوں پر  NYCHAعدم ادائیگی اور دیرینہ کرایہ نادہندگی کے ان کیسز کے لیے جو 
گو کرنے کے لیے متالزم اثر کو ایک اصالح یافتہ، ڈیڻا سے تحریک یافتہ لیز کے نفاذ کے پراسیس کو ال

 خیال کیا جاتا ہے۔
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کے فوکس کی عکاسی متعدد کاروباری پراسیس اور اس منصوبے میں بیان کرده تنظیمی  NYCHAمسلسل اصالح پر 
تبدیلیوں میں کی گئی ہے۔ مذکوره باال مثالیں ہر پروجیکٹ پالن میں شامل بین شعبہ جاتی بہتری، اصالحات اور تنظیم نو 

قریب سے اس بات کو  NYCHAولی حصہ ہیں۔ حکمت عملی کی ان ترجیحات کو الگو کرنے کے لیے، کا ایک معم
ڻریک کرے گی کہ کیا چیز کارگر ہو رہی ہے اور کیا چیز نہیں ہو رہی ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ مالزمین اور 

کی کثیر سالہ قلب ماہیت  NYCHAوڈ میپ مستفیدین بدستور مشغول اور قلب ماہیت کے تئیں پابند عہد رہتے ہیں۔ ذیل کا ر
 ۔دیکھیں Dمزید تفصیلی نفاذ کے منصوبے کے لیے ضمیمہ  کی پیچیدگی اور عرض کی عکاسی کرتا ہے۔
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 کا تنظیمی چارٹ A  NYCHA –ضمیمہ

 تفصیلی مشاورتی تجاویز – Bضمیمہ 

 کی آبادیاتی معلومات   NYCHA – Cضمیمہ

 تفصیلی نفاذ کا چارٹ – Dضمیمہ 

 کی تجاویز کراس واک  KPMG – Eضمیمہ

 مکین کے سروے کے نتائج – Fضمیمہ 

 مضافاتی پورڻفولیوز  – Gضمیمہ 

 صدر کے خطوط کی سڻی پیما کونسل – Hضمیمہ 

 مجوزه بورڈ کمیڻی کے چارڻرز – Iضمیمہ 
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