سٹی آف نیویارک
میئرز آفس آف آپریشنز
عوامی سماعت اور عوامی تبصرے کی مدت کا نوٹس
 2022کا مجوزہ ساالنہ ایکشن پالن
تمام دلچسپی رکھنے والی ایجنسیوں ،کمیونٹی بورڈز ،گروپس اور افراد کے لیے:
شہریوں کی شرکت کے حوالے سے امریکی محکمہ ہاؤسنگ و شہری ترقی ( U.S. Department of Housing and
 )Urban Development, HUDکے کنسولیڈیٹڈ پالن ( )Consolidated Planکے ضوابط کے CFR 91.105 24
کے مطابق ،میئرز آفس آف آپریشنز ( )Mayor’s Office of Operationsنے ،سٹی آف نیویارک کے ساالنہ ایکشن پالن
( )Annual Action Planکو نافذ کرنے کے لیے ذمہ دار ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایک ایونٹ شیڈول کیا ہے:
مجوزہ  2022ساالنہ ایکشن پالنکے لیے بدھ 20 ،جوالئی  2022کو سہ پہر  2:00سے  3:00بجے تک ورچوئل سماعت۔
مجوزہ  2022ساالنہ ایکشن پالن پر  30دن کی عوامی تبصرے کی مدت جمعہ ،یکم جوالئی  2022تا ہفتہ 30 ،جوالئی
 2022تک ہے۔
مجوزہ ساالنہ ایکشن پالن امریکی محکمہ ہاؤسنگ و شہری ترقی کو درکار ہے۔ یہ  Cranston-Gonzalezہاؤسنگ ایکٹ کی
جامع ہاؤسنگ افورڈیبلٹی حکمت عملی ( )Comprehensive Housing Affordability Strategyکے قانونی تقاضوں اور
HUDدفتر برائے کمیونٹی منصوبہ بندی و ترقی کے چار استحقاقی پروگراموں کے لیے سٹی کی ساالنہ درخواست کو یکجا کرتا
ہے :کمیونٹی ترقی بالک گرانٹ (، HOME )Community Development Block Grant, CDBGسرمایہ کاری شراکت
داریاں  (HOME Investment Partnerships)،ایمرجنسی سولیوشنز گرانٹ (Emergency Solutions Grant, ESG)،
اور ایڈز کے شکار افراد کے لیے رہائش کے مواقع ()Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA۔
مجوزہ ایکشن پالن نہ صرف فنڈز کے لیے سٹی کی درخواست کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ نیویارک  HOPWAاہل
میٹروپولیٹن شماریاتی ایریا ( )Eligible Metropolitan Statistical Area, EMSAکے لیے  HOPWAگرانٹ کی
درخواست کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ وفاقی مالی سال , (Federal Fiscal Year, FFY) 2022سے شروع ہوتے ہوئے،
HOPWA EMSAسٹی آف نیویارک کی پانچ بوروز کے عالوہ اپ اسٹیٹ نیویارک کی تین کاؤنٹیز (ویسٹ چیسٹر ،راک لینڈ
اور پٹنم) پر مشتمل ہو گا۔
 2022پروگرام سال کے لیے ،سٹی نے  HUDفارموال گرانٹ کے چار پروگراموں کے لیے استحقاقی فنڈز میں
 304,212,902$حاصل کئےCDBG :کے لیے $166,259,543؛  HOMEکے لیے $81,327,120؛  HOPWAکے
لیے $41,777,058؛ اور  ESGکے لیے $14,849,181۔
عوامی سماعت کو مجوزہ پالن اور سٹی کی جانب سے ہاؤسنگ ،بے گھر افراد کے لیے خدمات ،معاون ہاؤسنگ سروس اور
کمیونٹی کی ترقی کی ضروریات ،مثبت طور پر مزید منصفانہ ہاؤسنگ ،اور مجوزہ سرگرمیوں کی ترقی کے بارے میں وفاقی
فنڈز کے استعمال پر تبصرے حاصل کرنے کے لیے شیڈول کیا گیا ہے۔
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اس
.https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page
نیو یارک سٹی کے کنسولیڈیٹڈ پالن سے متعلق سواالت نیویارک سٹی کنسولیڈیٹڈ پالن پروگرام مینیجر )(Program Manager
Lisa Rambaranکو بھیجے جائیںconplannyc@cityhall.nyc.gov،۔
براہ کرم ہمیں conplannyc@cityhall.nyc.govپر ای میل بھیج کر ہماری ای میل لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سائن اپ کریں۔

اگر آپ ای میل تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں ،تو براہ کرم اپنی رابطہ کی معلومات تحریری طور پر جمع کروائیں۔
تبصرے  conplannyc@cityhall.nyc.govپر یا بذریعہ ڈاک درج ذیل پتے پر بھیجے جا سکتے ہیں:
Lisa Rambaran
Mayor’s Office of Operations
253 Broadway 10th Floor
New York, New York 10007
میئرز آفس آف آپریشنز آپ کو ایک طے شدہ زوم میٹنگ میں مدعو کر رہا ہے۔
موضوع :کنسولیڈیٹڈ پالن 2022 :ساالنہ ایکشن پالن | ورچوئل عوامی سماعت
وقت 20 :جوالئی  2022کو سہ پہر  2:00بجے ایسٹرن ٹائم (امریکا اور کینیڈا)
زوم میٹنگ میں شامل ہوں
https://us06web.zoom.us/j/85386079227
میٹنگ آئی ڈی853 8607 9227 :
ون ٹیپ موبائل
)+16465588656,,85386079227# US (New York
)+13126266799,,85386079227# US (Chicago
اپنے مقام کے لحاظ سے ڈائل کریں
)+1 646 558 8656 US (New York
)+1 312 626 6799 US (Chicago
)+1 301 715 8592 US (Washington DC
)+1 253 215 8782 US (Tacoma
)+1 346 248 7799 US (Houston
)+1 720 707 2699 US (Denver
میٹنگ آئی ڈی853 8607 9227 :
اپنا مقامی نمبر تالش کریںhttps://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 :
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