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 : تبدیلیوں کا خالصہ3ترمیم 1.1.  
 

ہاروے  ہیوریکینترمیم کا معائنہ کرتا ہے کہ آفت کی بازیابی کے لۓ: تیسری  ایکشن پالن کی حالت میں کزاسیہ دستاویز ڻی
 ۔نے منظور کیا HUDکو  2018، 22، جون 1راؤنڈ  -
 

شہر سے فراہم کرده غیر ملکی  ہوسڻنکاؤنڻی اور  ہیرسکو  123-115) نے عوامی قانون APA 2( 2ایکشن پالن ترمیم 
 ہیرس، APA 3اس ترمیم میں،  ۔) کو مختص کیاCDBG-DRڈیزاسڻر ریکوری ( -کمیونڻی کی ترقی کے بالک گرانٹ 

 کا شہر ان اضافی فنڈز ان کے پروگراموں کو مختص کرتا ہے. ہوسڻنکاؤنڻی اور 
 

 ایکشن پالن کو اس ترمیم میں بنائے جاتے ہیں: اںمندرجہ ذیل اضافی تبدیلیی
  کل مختص کی بجٹ میں ایڈجسڻمنٹ: •

o ریاست انتظامی پروگراموں کے لئے؛ 
  کچھ ریاست کی درجہ بندی میں دوباره تبدیل کرنے کی وجہ سے اسڻیٹ مقامی خرید آؤٹ اور

) MIDسے زیاده متاثره اور پریشانی (کاؤنڻیوں پر سب  HUD MIDحصول پیروگام کے لئے 
 کی حیثیت؛

  ریاستی مقامی انفراسڻرکچر پروگرام کے لئےHUD MID  کاؤنڻیوں کو کچھ ریاستیMID 
 کی حیثیتوں کی درجہ بندی میں تبدیلی کی وجہ سے؛

 پناه گاه (PREPS)  بجٹ کے لئے جزوی مرمت اور الزمی طاقت کو کم کرنے کے لئے 
35,000,000$ 

   تک بڑھانے کے لئے؛ $487،675،000سستی قابل رینڻل پروگرام بجٹ میں 
  ہارس کاؤنڻی اور ہیوسڻن شہر کے لئے انتظامیہ کے بجٹ میں اضافے کی وجہ سے ریاستی

ڻن شہر کے انتظامیہ بجٹ میں سے ہر انتظامیہ کے بجٹ کو کم کرنا. ہارس کاؤنڻی اور ہیوس
فیصد اپنے کل پروگرام کے فنڊوں میں  2ایک نے ان کی رہائشی سرگرمی کے فنڈز میں سے 

 فی صد تک اضافہ کیا. 2.5
o ہیرس کاؤنڻی کے انتظام شده پروگراموں کے لئے؛ 

   میں بڑھانے کے لئے؛ $270،359،499مکان مالک مدد پروگرام بجٹ 
 بڑھانے کے لئے؛224،500،000بجٹ میں  سستے رینڻل پروگرام $ 
  بڑھانے کے لئے؛92،194،170ہاؤسنگ پراجیکٹ کی ترسیل کے بجٹ میں $ 
  بڑھانے کے لئے؛60،234،809منصوبہ بندی بجٹ میں $ 
  بڑھانے کے لئے.30،117،405انتظامیہ بجٹ میں $ 

o ہوسڻن کے زیر انتظام پروگراموں کے لئے؛ 
  پروگرام (مکان مالک امدادیHoAP  تک بڑھانے کے لئے؛ $427،900،063) بجٹ 
 222،269،086$ پر ایک فیملی ڈویلپمنٹ پروگرام بجٹ بڑھانے کے لئے؛ 
  بڑھانے کے لئے؛350،050،472ملڻی میڈیا سے متعلق پروگرام کے بجٹ میں $ 
  اضافہ کرنے کے لئے؛66،686،282چھوڻے کرایہ پر پروگرام کے بجٹ میں $ 
   کو بڑھانے کے لئے؛ $23،688،328ہومبائر سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 
  بڑھانے کے لئے.31،118،976انتظامیہ بجٹ میں $ 

 
 میں نظر ثانی شده زبان: 4.1"عام ضروریات" پر سیکشن  •

o  فی  2ہاؤس کاؤنڻی اور ہیوسڻن انتظامیہ کے بجٹ کا شہر ان کے رہائشی سرگرمیوں کے فنڈز میں سے
فیصد اضافہ ہوا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پبلک ہاؤسنگ،  2.5کی کل پروجیکٹ پروگرام میں صد سے ان 
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سستی ہاؤسنگ اور اسسڻڈ ہاؤسنگ سیکشن کے دوسرے فارموں کی بحالی / بحالی میں زبان کو ترمیم 
 کیا گیا ہے۔

 
 ہیں:میں "ریاست انتظامیہ ڈیزاسڻر ریکوری پروگرام" میں تبدیلیوں میں شامل  5.1دفعہ  •

o HUD  فی صد سے حوالہ جات تبدیل کرنے کے لئے نظر ثانی  20فیصد اور  80کی شناخت کے لئے
شده زبان زیاده متاثره اور پریشان کن اور دیگر سب سے زیاده متاثره اور متاثره عالقوں کے طور پر 

HUD MID  اور ریاستیMID کے طور پر تبدیل کرنے کے لئے؛ 
o  مقامی خرید آؤٹ اور حصول کے پروگرام کے لئے ریئلولیکیشن کے طریقہ کار میں ترمیم کرنے کے

کے تمام حصے کو  MODلئے نظر ثانی شده زبان ہے کہ جب قابل ذیلی ذیلی کنڻینرز نے اپنے مقامی 
 کرے؛ کم کر دیا ہے تو وه سستی قابل کرایہ پر لینا پروگرام میں براه راست کم سے کم فنڈز فراہم

o ) ڻیکس جنرل لینڈ آفسGLO کی منظوری کے ساتھ، بالترتیب بالترتیب، ایک ذیلی سرگرمی کی منصوبہ (
بندی کی اجازت دینے کے لئے شامل کرده زبان کے مقامی حصول اور حصول کے پروگرام مختص 

 ۔%20اور مقامی انفراسڻرکچر پروگرام مختص کے 
o   تک اضافہ؛ $487،675،000سستی قابل رینڻل پروگرام بجٹ میں 
o PREPS   تک بجٹ کو کم کیا؛ $35،000،000کیلئے 
o  ریفریجریشن کی زبان کوPREPs  کے لئے سستی قابل کرایہ دار پروگرام میں کسی بھی باقی فنڈز کو

 براه راست کرنے کے لئے تبدیل کرنے کے لئے نظر ثانی شده زبان؛
o فنڈز کی کمی 1مل کرده زبان میں شامل کرده: مقامی بنیادی انفراسڻرکچر پروگرام کے سیکشن میں شا (

) 2) ترمیم کی اجازت دیں اور MODسے مسترد کرنے کے لئے ایک مقامی طریقہ کار کی تقسیم (
ترمیم کے ذریعے دوباره تبدیل نہیں کیا جائے، اس سے براه راست کمی،  MOD کسی بھی فنڈز کو جو

 یا ڈان سستی قابل کرایہ دار پروگرام کے فنڈ؛
o قامی، عالقائی اور ریاستی منصوبہ بندی کے پروگرام کے لئے مHUD MID  اور ریاستیMID  تقسیم

 کے بارے میں نظر ثانی شده زبان؛
o  ایڈمنسڻریشنل فاؤنڈیشن سیکشن میں نظر ثانی شده زبان کو تسلیم کرنے کے لئے کہ ہراساں کاؤنڻی اور

سرگرمیوں کے فنڈز سے ان کی مجموعی  فیصد ان کے رہائشی 2شہر ہیوسڻن انتظامیہ کے بجٹ کا 
 میں اضافہ ہوا ہے. 2.5منصوبہ بندی کے پروگرام میں سے 

 
 ہیرس کاؤنڻی انتظامیہ ڈیزاسڻر ریکوری پروگرام "میں شامل ہیں: میں تبدیلی 5.2سیکشن  •

o  ہیرس کاؤنڻی کل ان میٹ کی ضروریات کا خالصہ؛59تازه ترین ڻیبل : 
o  ہیرس کاؤنڻی؛ -مختص کی بجٹ: کل 60تازه ترین ڻیبل 
o  اضافہ ہوا؛270،359،499ہیرس کاؤنڻی مکان مالک امداد کے پروگرام میں $ 
o  اضافہ؛224،500،000سستے رینڻل پروگرام بجٹ میں $ 
o  ہیرس کاؤنڻی سنگل فیملی نیو تعمیراتی پروگرام میں شامل کرده زبان کو واضح کیا گیا ہے کہ گھریلوڻر

 سال ہے، اور ریفریچر کے دفعات کو واضح کرنا. 10کے لئے سستی کی مدت 
o  ہارس کاؤنڻی واحد فیملی نئے تعمیراتی پروگرام میں رہائشی ترقی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کی

 وضاحت کرنے والی زبان شامل کی گئی۔
o نے، صوتی منصوبہ بندی کے اصولوں کو فروغ دینے کے لۓ مقامی انفراسڻرکچر پروگرام کو فروغ دی

مقامی اور عالقائی منصوبہ بندی کی کوششوں کو مطمئن کرنے، اخراجات اور فوائد کو پورا کرنے، 
اخراجات اور فوائد پر غور کرنے کے لۓ مقامی انفراسڻرکچر پروگرام کو فروغ دینے کے لئے اضافی 

از نہیں کیا جاسکتا زبان، یقینی بنانے کی سرگرمیوں کو غیر معمولی آبادی سے ناپسندیده طور پر اثر اند
ہے، اس بات کو یقینی بنانا سرگرمیاں اقتصادی عدم مساوات کو حل کرنے کے مواقع پیدا کرتی ہیں. 

 دیگر منصوبہ بندی میں بہتری کے ساتھ، اور قابل اطالق اور قابل اعتماد ڻیکنالوجی مالزمین؛
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o  اضافہ اور60،234،809ہیرس کاؤنڻی منصوبہ بندی کے بجٹ میں $ 
o  اضافہ ہوا.30،117،405ہیرس کاؤنڻی انتظامی فنڈ کے بجٹ میں $ 

 
 میں تبدیلی "ہوسڻن انتظامیہ ڈیزاسڻر ریکوری پروگراموں کا شہر" میں شامل ہیں: 5.3سیکشن  •

o  دوHoAP کے اختیارات کے عنوان سے "ایوارڈ" ہڻا دیا؛ 
o HoAP کے لئے ہر متوقع بجٹ کی رقم میں شامل تخمینہ منصوبے کی ترسیل میں مقدار؛ 
o HoAP حصول کی وضاحت میں واضح زبان شامل کردی گئی؛ 
o  دوHoAP  کے اختیارات کے تحت دستیاب عارضی تبدیلی کی مدد کے بارے میں معلومات شامل کردی

 امل کردی گئی ہیں؛گئی ہیں اور عبوری رہن امداد کے اختیار میں واضح زبان ش
o  اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اخراجات کوHoAP ملڻی فیملی رینڻل پروگرام، اور اقتصادی ،

 بحالی پروگرام کے لئے مارکیٹ کی قیمتوں کے ساتھ مناسب اور مناسب ہونا چاہئے؛
o HoAP  اور سنگل خاندانی طور پرGLO  اور ہارس کاؤنڻی کی طرف سے منظم اسی طرح کے

 اموں کے ساتھ زیاده سے زیاده امداد کی رقم کو سیدھا کر دیا؛پروگر
o HoAP’s  کے ہوماؤنر اہلیت کے معیار کے تحت واضح معلومات شامل، بشمول لیین کے دوروں کی

 معلومات؛
o FR 40314 83 دوباره پکڑی ہوئی ضروری واحد خاندان کی ترقی کے پروگرام کے لئے واضح  میں

 پراپرڻیوں؛
o لپمنٹ پروگرام کے انتخاب کے معیار میں واضح زبان شامل کردی گئی؛سنگل فیملی ڈیو 
o  سال کی تعمیر کے لئے کم از کم لیین کی  20سال سے  15ملڻی فیملی کے کرایہ پر پروگرام کے لئے

 مدت میں تبدیلی؛
o  ،26کم آمدنی ہاؤسنگ کریڈٹ کرایہ کی حد U.S. Code  §42 )g)(2)(a استعمال کی ضرورت کے ،(

کرایہ پر چارج کرنے کے ارادے کو درست طریقے سے عکاسی کرنے کے لئے ملڻی فیملی مطابق 
 کرایہ پر لینا پروگرام کی زبان کو اپ ڈیٹ کریں. مقامی ضروریات کا تعین؛

o  چھوڻے کرایہ پر لینا پروگرام کی وضاحت میں متنازعہ زبان کو ہڻا دیا اور لیین کے دوروں کے بارے
 ہ؛میں واضح زبان میں اضاف

o خرید فروخت پروگرام کے لئے مکان مالک اہلیت کے بارے میں واضح زبان شامل کر دیا گیا؛ 
o اقتصادی بحالی کے پروگرام میں دو قومی مقاصد شامل کردیئے گئے ہیں؛ 
o  اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ، اقتصادی رییوئالئزیشن پروگرام کے اندر، فنڈز کو ایک منافع

برائے  U.Sبخش ادارے تک فراہم نہیں کی جاسکتی ہے جب تک کہ اس منصوبے کا جائزه لینے اور 
 ) کے تحت ہدایت نامہ ہدایات کے مطابق منتخب نہیں کیا جائے؛HUDہاؤسنگ اور شہری ترقی (

o 2.5ظامیہ" کو "ہاؤسنگ ایڈمنسڻریشن" سے الئن شے کا نام تبدیل کردیا اور انتظامیہ کے فی صد "انت 
 کی اجازت ہے؛ اور GLOفیصد تک اپ ڈیٹ کریں، جیسا کہ 

o  اس منصوبے کی سرگرمیوں کو واضح کیا جائے گا کہ خطرے سے متعلق خطرے کے بعد متاثره
منصوبہ بندی کو فروغ ملے گا، خاص طور پر زمین کے خطرے کے بعد متاثره طویل مدتی بحالی کی 

استعمال کا فیصلے، جو ذمہ دار سیالب کے انتظام کے عکاسی کا مظاہره کرتے ہیں اور مستقبل میں 
ممکنہ انتہائی انتہائی موسمی واقعات اور دیگر قدرتی خطرات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. طویل 

 مدتی خطرات.
 

عمل کو نفاذ کرنے کے ارادے سے زبان کو ہڻانے کے لئے "شہری شراکت ہیوسڻن مقامی ہوسڻن کے ترمیم کے  •
 میں ترمیم شده زبان. 6.3ایکشن پالن" پر سیکشن 
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 مندرجہ ذیل ضمیمہ کو اپ ڈیت کرده پروگرام کی معلومات کی عکاسی کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے:
 اسڻیٹ ایکشن پالن. - : متوقع اخراجات اور نتائجD. ضمیمہ 10.1سیکشن  •
 ہیرس کاؤنڻی مقامی ایکشن پالن؛ اور –: متوقع اخراجات اور نتائج D. ضمیمہ 10.2سیکشن  •
 شہر کا ہیوسڻن مقامی ایکشن پالن. -: متوقع اخراجات اور نتائج D. ضمیمہ 10.3سیکشن  •

 
 

 دستاویز کو بھی بنا دیا گیا ہے.معمولی غیر مستحکم ترمیم، مثال کے طور پر گرامر / فارمیڻنگ، اس 
 

APA 3  ہارس کاؤنڻی اور کو کافی اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہAPA 2  میں ہیوسڻن شہر ان کے پروگراموں کو مختص
اضافی پروگرام کے فنڈز میں مختص کرنے کی طرف سے کارروائی کی منصوبہ بندی کو کافی مقدار میں لے رہا ہے.  کیا

یکس اسڻیٹ، ہارس کاؤنڻی، اور ہیوسڻن شہر کے انتظام پروگراموں کے درمیان اختصاص کرده فنڈز مندرجہ ذیل جدول ڻ
 .میں ترمیم کا خالصہ پیش کرتا ہے
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 APA 3 -مختص  CDBG-DRہوریکین ہاروے : 1ڻیبل 
  پچھلے مختص تبدیلی نظرثانی شده مختص

 کل -ڻیکزاس کی ریاست  $3,189,357,706 ﴿$23,659,338﴾ $3,165,698,369

مالک مکان  –ڻیکزاس کی ریاست  $334,222,225 $0 $1,334,222,225
 امداد

مقامی خرید  -ڻیکساس کی ریاست   $275,620,892  $0  $275,620,892
 آؤٹ / حصول

مالک مکان کی  –ڻیکساس کی ریاست   $100,000,000  $0  $100,000,000
 بحالی

 سستی رینڻل -ڻیکساس کی ریاست   $450,000,000  $37,675,000  $487,675,000

 PREPS -ڻیکساس کی ریاست   $72,675,000 ($37,675,000)  $35,000,000

ہاؤسنگ  -ڻیکساس کی ریاست   $31,943,260  $0  $31,943,260
 پروجیکٹ ڈلیوری

مقامی  -ریاست ڻیکساس کی   $413,431,338  $0  $413,431,338
 انفراسڻرکچر

 اقتصادی بحالی–ڻیکزاس کی ریاست  $100,000,000 $0 $100,000,000

انفراسڻرکچر  -ڻیکساس کی ریاست   $27,537,089  $0  $27,537,089
 پروجیکٹ ڈلیوری

 منصوبہ بندی –ڻیکزاس کی ریاست  $137,685,446 $0 $137,685,446

 انتظامیہ -ڻیکزاس کی ریاست  $246,242,456 ($23,659,338) $222,583,119

 کل -ہیرس کاؤنڻی  $1,221,438,141 $13,375,449 $1,234,813,590

 مالک مکان امداد –ہیرس کاؤنڻی  $214,000,000 $56,359,499 $270,359,499

 رہائشی خرید فروخت -ہیرس کاؤنڻی  $175,000,000 $0 $175,000,000

سستی ہاؤسنگ  SF -ہیرس کاؤنڻی   $25,000,000  $0  $25,000,000
 تحفظ

 دوباره ادائیگی -ہیرس کاؤنڻی   $15,000,000  $0  $15,000,000

 سستی رینڻل -ہیرس کاؤنڻی   $204,500,000  $20,000,000  $224,500,000

 نئی تعمیر SF -ہیرس کاؤنڻی   $119,888,035 0  $119,888,035

ہاؤسنگ پروجیکٹ  -کاؤنڻی  ہیرس  $83,709,781  $8,484,389  $92,194,170
 ڈلیوری

 تجارتی خرید فروخت –ہیرس کاؤنڻی  $12,500,000 $0 $12,500,000

تقسیم کا طریقہ  -ہیرس کاؤنڻی   $120,000,000  $0  $120,000,000
 (مقامی)

 مقابلی درخواست -ہیرس کاؤنڻی   $76,668,492  $0  $76,668,492

انفراسڻرکچر  -ہیرس کاؤنڻی   $13,351,180  $0  $13,351,180
 پروجیکٹ ڈلیوری
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  پچھلے مختص تبدیلی نظرثانی شده مختص

 منصوبی بندی –ہیرس کاؤنڻی  $55,769,342 $4,465,467 $60,234,809

 انتظامیہ -ہیرس کاؤنڻی  $16,741,956 $16,766,225 $30,117,405

 اضافی فنڈنگ -ہیرس کاؤنڻی  $89,309,355 ($89,309,355) $0

 کل -ہوسڻن کا شہر  $1,265,594,153 10,283,889 $ $1,275,878,042

مالک مکان امداد  –ہوسڻن کا شہر  $392,729,436 $35,170,627 $427,900,063
(HoAP) 

 سنگل خاندان کی ترقی -ہیوسڻن شہر   $204,000,000  $18,269,086 $222,269,086         
          

 ملڻی فیملی رینڻل -ہیوسڻن شہر   $321,278,580  $28,771,892 $350,050,472

 چھوڻے رینڻل -ہیوسڻن شہر   $61,205,100  $5,481,182  $66,686,282

 ہوم بائر مدد -ہیوسڻن کے شہر   $21,741,300  $1,947,028  $23,688,328

 خرید فروخت –ہیوسڻن شہر   $40,800,000  $0  $40,800,000

 پبلک سروسز -ہیوسڻن کے شہر   $60,000,000  $0  $60,000,000

 اقتصادی بحالی–ہوسڻن کا شہر  $30,264,834 $0 $30,264,834

 منصوبہ بندی –ہوسڻن کا شہر  $23,100,000 $0 $23,100,000

 انتظامیہ -ہوسڻن کا شہر  $20,835,088 $10,283,889 $31,118,977

 اضافی فنڈنگ -ہیوسڻن شہر  $89,639,815 ($89,639,815) $0

 کل مختص 5,676,390,000 $ $0 $5,676,390,000
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  اسڻیٹ ایکشن پالن -ایگزیکڻو خالصہ 2.1.  
 

کا طوفان کا موسم امریکہ کی تاریخ میں انتہائی  2017
مہنگا ثابت ہوا ہے، جو پورڻو ریکو سے فلوریڈا اور 
ڻیکسس کے ساحلوں پر رہائش پذیر خاندانوں پر اثر 
انداز ہوا ہے۔ ہاروے طوفان پورٹ ارنساس اور پورٹ 

سے زائد رفتار ہواؤں  mph 130او کونر کے درمیان 
کو ڻکرایا۔  2017اگست  25میں  4کے ساتھ کیڻگری 

ابتدائی ڻکراؤ کے بعد، ہاروے طوفان کی ہوائیں گھڻنا 
شروع ہو گئیں، لیکن مغرب اور مشرق میں دو زائد دباؤ 
کے سسسڻمز کی وجہ سے یہ اگلے چار دن کے لیے 
ڻیکساس کے ساحلوں پر موجود رہا۔ اس مدت کے 

 انچز سے زائد بارش ہوئی۔ 60دوران، متاثره جگہوں پر 
 
 GLO  نے ہاروے طوفان سے ہونے والے نقصانات کا

$ بلین رہا، جو اسے امریکی تاریخ میں 120تخمینہ 
مہنگی ترین آفت بناتا ہے۔ طوفان کی وجہ سے 
بندرگاہیں، تجارت، سیاحت، آئل اور گیس کی پیداوار، 
زراعت کی پیداوار، اور ڻیکساس بھر میں عمومی 

ً ایک ہفتے، کچھ صور توں میں واضح معموالت تقریبا
طور پر طویل عرصے تک بند رہے۔ اس وقت ان مداخلتوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانا مشکل ہے، 
لیکن اس آفت کے اثرات ملک بھر میں محسوس کیے گئے، جہاں ہاروے طوفان کے بعد کے ہفتوں میں کموڈیڻیز جیسے 

   1تک بڑھ گئی۔ 0.33گیس کی قیمت فی گیلن $
 

اس ریکارڈ بارش اور ہاروے کے دو بار زمین  2ڻریلین گیلنز پانی کی ریکارڈ بارش کا باعث بنا. 34وفان ہاروے کل ط
سے ڻکرانے کو باہم مال کر دیکھنے سے تین واقعتی کہانی سامنے آتی ہے: ارنساس کاؤنڻی میں ابتدائی ڻکراؤ؛ ہوسڻن 
میڻروپلیکس اور گردونواح کی جگہوں میں غیرمعمولی بارش؛ اور ہاروے طوفان کا زمین سے دوسرا ڻکراؤ جنوب مشرقی 

میں بڑے پیمانے پر سیالب کا باعث بنا۔ ان تین واقعات کے بعد، ہزاروں گھر جہاں کبھی سیالب نہیں آیا وه بھی ڻیکساس 
 ڈوب گئے، اور ڻکراؤ کے بعد والے دنوں میں انخالء اور بچاؤ کا عمل جاری رہا۔

 

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  8ویب پیج پر " جات۔پڻرولیم اور دیگر مائع "۔ 2018 امریکی انتظامیہ برائے توانائی کی معلومات۔1

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ 
کو  2018جنوری  10ویب پیج پر " ڻریلین گیلنز بارش۔ 34ہاروے طوفان میں ریکارڈ "۔ 2017، 17سان انتونیو ایکسپریس نیوز۔ ستمبر  2

gallons-trillion-34-setting-record-dumped-http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey- رسائی کی گئی۔
12204769.php 

ہاروے طوفان کی زمین سے ڻکراؤ کی  -  Weather.govذرائع:
 سیڻالئٹ اور ریڈار تصاویر

 

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
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GLO  کے تخمینے کے
 1مطابق ہاروے طوفان 

ملین سے زائد گھروں پر 
ریاست اور  اثر انداز ہوا

ڻیکساس نے ردعمل اور 
بحالی کے ضمن میں 

بلین سے زائد  $2.6
اخراجات کا تخمینہ لگایا 

جن میں سے تقریبا  ہے۔
بلین ڈالر کو وفاقی  1.7$

حکومت کی طرف سے 
 8 3مالی امداد دی گئی ہے۔

میں وفاقی  2018جون 
مینیجمنٹ ایجنسی برائے 

) FEMAہنگامی صورتحال (
 (PA) کے عوامی معاونت

کے انفرادی  FEMAمیں  2018جون  25۔ بلین کے نقصان کے اخراجات کا تخمینہ لگایا 7.96کے پروگرام نے تقریباً $
سے زائد درخواستیں موصول  892،000میں  ﴿کل ہاؤسنگ امداد اور کل دیگر امداد کی ضرورت ہے﴾ اور گھریلو پروگرام

معاونت کے ضمن میں ادا  کی رقم رہائشی معاونت اور دیگر متعلقہ ہنگامی آفت کیکے لگ بگ بلین  3.61ہوئیں، اور $
سے  91،000میں  (NFIP) سیالب سے انشورینس کے قومی پروگرام کے FEMAمیں،  2018جوالئی  31کی گئی۔  

بلین سے زائد رقم دعویداروں کو ادائیگی کی گئی۔ انتظامیہ برائے چھوڻے کاروبار  8.8زائد دعوٰی موصول ہوئے اور $
)SBA$ کی مد تک کاروباری قرضہ جات  2018اگست  28بلین سے زائد اور  2.9) نے گھریلو قرضہ جات کی مد میں

 ادا کیےبلین کے قریب  1.4میں $
 

 ﴾ CDBG-DR ﴿ تباہی سےبحالی -کمیونڻی ڈویلپمنٹ بالک گرانٹ  نے طوفان ہاروے میں HUDکو،  2017دسمبر  27
نے  HUDملین تفویض کیے۔  57.8$ 247، نمبر 82فنڈز میں ریاسٹ ڻیکساس کو بذریعہ اشاعت فیڈرل رجسڻرار، والیوم 

فیڈرل رجسڻر نوڻس میں ہیرس کاؤنڻی کو بطور "انتہائی متاثره اور تباه شده" عالقہ شناخت کیا اور تقاضہ کیا ہے کہ تفویض 
نے ابتدائی فنڈز کا بقیہ  GLOے اندر نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنا چاہیے۔ فیصد کو کاؤنڻی ک 80کرده رقم کا کم از کم 

ملین  57.8$نے  GLOحصہ ارنساس، نوسیس اور ریفیوجیو کاؤنڻیز میں ارزاں کرائے کے پروگرام کے لیے تفویض کیا۔ 
شن پالن کی منظوری سے ایک HUDکو  2018مارچ  8کے فنڈز کی تفویض کاری کے لیے ایک ایکشن پالن تشکیل دیا اور 

 کے لیے ارسال کیا۔
 

  HUD $ بلین آفت بحالی  5.024نے طوفان ہاروے کی حوالے سے کےCDBG-DR  فنڈز ریاسٹ ڻیکساس بذریعہDR-
کو جاری کیے۔ یہ تفویض کاری مسلسل تصرفات  2018فروری  9بروز جمعہ  28، نمبر 83فیڈرل رجسڻر والیوم  4332

میں سرکاری  2017کے تحت کی گئی جس میں  2017اور آفت بحالی کے لیے ذیلی تصرفات کے ایکٹ  2018کے ایکٹ 
فیڈرل رجسڻر میں  بلین تفویض کیے گئے۔ 7.4فنڈز میں $ CDBG-DRطور پر تسلیم کرده اہم آفات کے ردعمل کے لیے 

HUD  نے ہوریکین ہاروے سے باقی انمیٹ ضروریات کو پورا کرنے  2018اگست،  14، 157، نمبر 83کا نوڻس، والیوم
 CDBG-DRریاست ڻیکساس کی جانب سے  $ مختص کیے۔ 652،175،000کے لئے ڻیکزاس کے ڻیکس میں اضافی 

 کو نامزد کیا گیا۔ GLOفنڈذ کے انتظام کے لیے گورنر کی جانب سے 

                                                           
 رسائی کی گئی۔تک  2018مارچ  1ویب پیج تک "مالیاتی تجزیئے اور ذرائع۔: ہاروے طوفان"۔ 2018قانون سازی کا بجٹ بورڈ۔  3

https://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx۔ 

 www.weather.govذرائع:  

 خطرے کی سطحیں
 ہریکین ہاروے

 خطرے کی سطح

  انتہائی
  ہائی
  درمیانی
  کم
 نہیں نہیں

   پیشن گوئی کے اعتماد

 بارش / اضافہ ہوائیں
 سیالب 

 طوفان

 

 کم اعتماد نہایت پراعتماد

 عالقائی آپریشنز سینڻر
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پالن تمام فنڈز کے مجوزه استعمال کی تفصیالت بشمول اہلیت کے لیے معیار اور ان فنڈز کے انتہائی متاثره اور یہ ایکشن 

تباه شده جگہوں کی طویل مدتی بحالی اور انفراسڻرکچر، انتہائی متاثره اور رہائشی اور معاشی طور پر بحالی کے لیے 
کے لیے  DR-4332ض کے لیے فنڈز کا استعمال طوفان ہاروے استعمال کے طریقہ کار کی تفصیل دے گا۔ اس کی تفوی

 درکار نامکمل بحالی کے لیے محدود ہے۔
 

 HUD ،جیفرسن، لیبرڻی، منڻگمری، جیسپر، فورٹ بینڈ، گالویسڻن، ہردین، ہیرس، فییٹ، میں ارنساس، برازوریا، چیمبرز 
 ,77335 ,77320،75979وہارڻن کاؤنڻیز؛  اور ریاسان جاکنڻو، سان پیڻریشو، وکڻو ریفوجیو، نیوسیس، اورنج، نیوڻن،

، 83والیوم  فیڈرل رجسڻر نوڻس تازه کوڈز کوزپ   77493، اور 77482، 77351، 77979،78934 77423 ,77414
میں بطور "انتہائی متاثره اور تباه شده" جگہوں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے اور اس کے  2018اگست،  14، 157نمبر 

فیصد حصہ ان جگہوں کے اندر نامکمل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار  80لیے تفویض کرده رقم کا کم از کم 
ہوں کے اندر ایکشن پالن کے سیکشن کی جانب سے تعین کرده "انتہائی متاثره اور تباه شده" جگ GLO تک فیصد 20ہے۔ 

II  29میں نامکمل ضروریات کے جائزے کے ذریعے بقیہ CDBG-DR کی ضروریات  ﴿پورے یا حصے میں﴾ اہل کاؤنڻیز
 کو پورا کرے گا۔

 
اس ایکشن پالن کے مقصد کے لیے، چار کاؤنڻیز (بکسار، ڈالس، ڻارنٹ، اور ڻریوس) جنہیں ہنگامی طور پر تحفظ کے  

موصول ہوئے ہیں، وه ذیل  کے آفاتی اعالنات FEMAکے پروگرام کے تحت براه راست وفاقی امداد  PA، بشمول اقدامات
 اہل کاؤنڻیز میں شامل نہیں ہیں۔ DR-49 CDBGکے نقشے میں شناخت کرده 

 
شہر، کاؤنڻی اور  COGsکے نام سے معروف ہیں۔ COGsعالقائی کونسلز ہیں جو  24یہاں ریاست کے اندر موجود 

خصوصی ڈسڻرکٹ کے ممبرز پر مشتمل ہیں جو کم خرچ، نتائج پر مبنی حکمت عملیاں جو ریاست بھر میں اور مقامی 
کے اندر موجود ہیں: االمو  COGsکاؤنڻیز نو  DR-CDBG 49ضروریات کو عالقائی سکیل کے مطابق احاطہ کرتی ہیں۔ 

کیپیڻل ایریا کونسل آف  :)BVCOGویلی کونسل آف گورنمنڻس ( )؛ برازوسAACOGایریا کونسل آف گورنمنڻس (
)؛  سینڻرل ڻیکساس کونسل آف گورنمنڻس CBCOG)؛ خمدار کوسڻل کونسل آف گورنمنڻس (CAPCOGگورنمنڻس (

)CTCOG) ؛ ڈیپ ایسٹ ڻیکساس کونسل آف گورنمنڻس(DETCOG ؛ گولڈن کریسنٹ عالقائی پالننگ کمیشن(
)GCRPCایریا کونسل ( )؛ ہوسڻن گالویسڻنGAC-H) ؛ اور ساؤتھ ایسٹ ڻیکساس عالقائی پالننگ کمیشن(SETRPC ۔(

 اہل کاؤنڻی ذیل کے نقشے میں شناخت کی گئی ہے۔ DR-CDBGاور  COGہر 
 

    پروگرامز کے ساتھ فعال طور پر شراکت دار  DR-CDBGریاست کے   COGsکے طوفان ریڻا کے بعد سے 2005
کے لیے مقامی  MODsرہائشی اور انفراسڻرکچر فنڈز کی  DR-CDBGنے مقامی حکومتوں اور اداروں کو  COGsہے۔ 

طریقہ تشکیل دیا ہے، اور کامیابی سے گھریلو مالکان اور کرایہ داری رہائش کی بحالی کے پروگرامز نافذ کیے ہیں۔ 
، کے متعلق ونڻی اور معاشی ڈویلپمنٹکمی COGsپروگرامز کے ساتھ ان کے کام کے عالوه،   DR-CDBGریاست کے 

ہنگامی حاالت کی تیاری، ہنگامی مواصلت، اور صحت اور انسانی خدمات سے متعلقہ شعبوں اور پروگرامز میں بھی کام 
 کرتے ہیں۔
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  کوڈززپ کی انتہائی متاثره کاؤنڻیز اور  HUDاہل کاؤنڻیز اور  DR-4332 49 CDBG-DR  1نمونہ : 1تّصویر 

)P.L. 115-123﴿ (APA 2 ﴾میں اپ ڈیٹ کرده 
 

ذیل کے جدول میں ریاسٹ ڻیکساس کی نامکمل ضروریات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حسب ضرورت طویل المدتی ضروریات 
فنڈنگ جو طوفان ہاروے کے نتیجے میں تفویض کی گئی اس کی شناخت کے لیے  CDBG-DRاور ترجیحات برائے 

یر غور التا ہے جو متعدد عالقوں اور سیکڻرز کا ضروریات کا جائزه مکمل کیا گیا۔ یہ جائزه ڈیڻا کے مجموعی ذرائع کو ز
احاطہ کرتا ہے۔ ضرورت کا جائزه اہل اور انتہائی متاثره اور تباه شده کمیونڻیز کے اندر نامکمل ضروریات کے متعلق 

   MID ZIPs 10نئے 
  ڈی ڈی اہل کاؤنڻی -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ
 کاؤنڻیز MID 20نئے 

  کاؤنڻی

 میل

PL 115-123 اضافہ 
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مخصوص تفصیالت کا احاطہ کرتا ہے، اور رہائشی، انفراسڻرکچر، اور معاشی نموکی تفصیالت کو شامل کرتا ہے۔ 
 ت کے جائزے کی اضافی معلومات اور فنڈز دستیاب ہیں یا اپ ڈیٹ شده ہیں کے طور پر ترمیم ہونے کی توقع ہے۔ضروریا

 
 ضرورت کا خالصہ بقیہ نامکمل 2:جدول 

کل پروگرام کی 
 %تفویض کاری کی 

کل پروگرام کی تفویض 
 *کرده رقم

نامکمل 
ضروریات 

 %کی 

 کیڻگری بقیہ نامکمل ضرورت

 رہائش $11,858,541,577 14% $197,645,609 %80
 انفراسڻرکچر $61,137,749,351 72% $658,124,755 %13

 معاشی نمو $12,451,439,074 15% $195,628,178 %4
3% $178,949,170 N/A N/A  کا تعین کیا جائے

 گا**
 کل $85,268,780,832 100% $45,230,347,712 100%

 پراجیکٹ ڈیلیوری کی الگت شامل ہیناور اس میں ایڈمنسڻریشن اور منصوبہ بندی کی الگت شامل نہیں ہیں۔٭ تفویض کرده رقم میں 
APA2** 2 ؛ ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن کا شہر بعد میں مخصوص پروگراموں کی کے ذریعہ ہراسس کاؤنڻی اور ہیوسڻن شہر میں اضافی فنڈز

 جائے گا۔شناخت کرے گا ان اضافی فنڈز کو مختص کیا 
 

کیے جا چکے ہیں۔ ہوسڻن حاصل کی ہدایات پر ریاست کے فنڈز  HUDہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی میں سے ہر ایک کو 
کی جانب سے حساب کرده نامکمل  HUDتفویض کرده رقوم بلین ڈالر کی بنیاد پر $5.024کو ابتدائی  شہر اور ہیرس کاؤنڻی

کی جانب  HUDکرنے کے لیے  ڻیکساز کے لئے مختص یض کاری ریاستتفو رقم کی 5.024$ضروریات کی رقوم ہیں۔ 
سے یکساں طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ یہ رقوم ہیرس کاؤنڻی کے لیے سابقہ تفویض کاری، معاشی نمو کے پروگرام اور 

میں ہے جو  ڻیبل) 13.1(سیکشن  G ضمیمہ ۔ گئی تھی ریاستی ایڈمنسڻریشن کی الگتوں کا احاطہ کرنے کے لیے مرتب کی
 پالن میں بنائی گئی۔ جو ابتدائی ایکشن ایڈجسڻمنٹ کی شناخت کرتا ہےیہ 

 
APA 2  مختص  $652،175،000کی طرف سے فراہم شده پروگراموں کے فنڈز میں اضافی   123-115نے عوامی قانون

: عالقئی تقسیم کے طریقہ کار، لیکن ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن کے شہر Fضمیمہ   میں 12.1نے سیکشن  GLOہیں. کی 
رنے کے لئے اسی طریقہ کار کو الگو کرکے کے لئے فنڈز مختص ک HAPکو شامل کے طور پر بیان کیا ہے کہ، ریاست 

 ہیرس کاؤنڻی، ہوسڻن شہر اور ڻیکزاس اسڻیٹ کے فنڈ کو مختص کیا.
 

چونکہ ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی نے ریاست کے معاشی نمو کے پروگرام سے استثنی کے حامل بحالی کے اپنے 
شکیل دینے کی ضرورت ہو گی۔ مقامی ایکشن پالن پروگرامز تشکیل دینے کا انتخاب کیا۔ ہر ایک مقامی ایکشن پالن ت

HUD  یہ مقامی  کی جانب سے فیڈرل رجسڻر نوڻس میں مذکور کرده تقاضوں کی مطابقت کے ساتھ تشکیل دینے چاہیے۔
شامل کیا جاتا ہے.  1از ترمیم  کارروائی کی منصوبہ بندی کو ترمیم کے ایک حصے کے طور پر اس ایکشن پالن میں

 3.3اور  3.2؛ سیکشن کے تعینات سیکشن 2.3اور  2.2اور ہیوسڻن شہر کے سیکشن کے حصے سیکشن کاؤنڻی ہیرس 
میں پایا  5.3اور  5.2وری پروگرام کی معلومات واقع ہے، سیکشن میں فراہم کیے جا سکتے ہیں؛ اور متعلقہ ڈیزاسڻر ریک

 جا سکتا ہے۔
 

ریاست کے چالئے گئے متعدد رہائشی پروگرامز کے نفاذ کی تجویز دے رہا ہے۔ ان  GLO اس ایکشن پالن کے ذریعے، 
پروگرامز میں بنیادی رہائش گاہوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے گھریلو مالکان کے معاونتی پروگرامز، بنیادی رہائش 



 

 281کل  18 صفحہ
 
 

کی بحالی اور تعمیر نو کے پروگرامز  گاه کی مرمتی کے لیے گھریلو مالکان کے لیے زر تالفی، اور ملڻی فیملی ڈویلپمنڻس
 شامل ہیں۔ 

 
GLO  مقامی حکومتوں کوCOGs  کی تشکیل کردهMODs  کی جانب سے مقامی رہائشی خریداری/حصول اور مقامی

 انفراسڻرکچر پروگرامز کے لیے فنڈز مختص کرے گا۔
  



 

 281کل  19 صفحہ
 
 

 ہارس کاؤنڻی مقامی ایکشن پالن -ایگزیکڻو خالصہ 2.2. 
 

HUD  ،نے وفاقی رجسڻر کے ذریعے طوفان ہاروی FEMA DR 4332  کے جواب میںCDBG-DR  5.024ڻیکس میں 
کو، ایک وفاقی رجسڻر، والیوم.  2018اگست،  14 .)5844ایک وفاقی رجسڻر  83( 28، نمبر  .83بلین ڈالر مختص کیا ہے

کی  DR-CDBGاضافی  $175،000652،، ڻیکساس کی ریاست میں )40314ایک وفاقی رجسڻر  83( 157 ، نمبر 83
 ۔ان فنڈز کے لئے ریاست کی انتظامی ایجنسی ہے GLO ڻیکس فنڈنگ کو مختص کر دیا گیا تھا.

 
 ایکشن پالن، جو  CDBG-DR 1راؤنڈ  -ڈیزاسڻر کی بحالی کے لئے میں: طوفان ہاروی 

 htmlharvey/index.-reports/hurricane-requirements-government/hud-http://recovery.texas.gov/local پر پایا
کاؤنڻی ایک "سب سے متاثره اور پریشان کن" عالقہ کی حیثیت سے شناخت  ہیرسکی ویب سائٹ،  GLO .جا سکتا ہے

 CDBG-DRکی سمت ریاستی  HUDمختص کیا گیا تھا، کیا گیا تھا اور ہیوسڻن شہر کے ساتھ ہی ریاست کی طرف سے 
) میں مختص PL 115-123وفاقی رجسڻرڈ ( 2018اگست  14. اس میں $ 1،204،696،185۔  تھا مختص سے براه راست

جیسا کہ  اضافی رقم شامل ہے، جو ہیرس کاؤنڻی میں ہاؤسنگ کی بحالی کے لئے استعمال کیا جائے گا. 89،309،355$
ہراسس کاؤنڻی اور ہیوسڻن کے شہر اپنے مقامی بحالی کے پروگراموں کو تیار کرنے کے لئے منتخب ہوئے ہیں، دونوں 

کو ڻیکساس ایکشن پالن کے تحت کافی ترمیم کے  (SAPs) ملکیت کے لۓ مقامی اضافی کارروائیوں کی منصوبہ بندی
نے پیش کیا اور منظور  HUDمیں  2018) کو دسمبر APA #1یہ کافی ترمیم ( ۔طور پر جمع کرنے کی ضرورت ہے

 کیا۔
 

GLO  کے ساتھ مشاورت میں، ہیرس کاؤنڻی کو اپنی مقامیSAP کاؤنڻی کے  .کی ترقی کے لئے تکنیکی مدد دی گئی ہے
SAP  کی ضروریات کی تشخیص، کمیونڻی کی مشغولیت کی کوششوں، یونیفیٹ کی ضروریات کی وضاحت، اور کاؤنڻی
 مندرجہ ذیل دستاویز ہیرس کاؤنڻی کے مقامی .ستعمال اور پروگرام کی تفصیالت، اور اخراجات ڻائم الئنز شامل ہیںکے ا

SAP ۔ہے 
 

ملین افراد نے براه راست یا بالواسطہ اثر انداز ہوے ہارس  4.7طوفان ہاروی کے دوران، سیالب سےہارس کاؤنڻی میں 
انچ تھی۔  47.4دن کی مدت میں زیاده سے زیاده  کل بارش  4کاؤنڻی سیالب کنڻرول ڈسڻرکٹ (ایچ سی ایف سی سی) نے  

سے زائد رہائشیوں کو ملک بھر میں حکومتی  60000 .تھیاه کن یہ ریکارڈ بارش کاؤنڻی باشندوں کے لے مہلک اور تب
سے زائد رہائشیوں کو  32000کاؤنڻی میں  ہررس تھے۔سے بچایا گیا، ان میں سے اکثر ان کے گھروں سے مددوسائل کی 

جب تک  کرتے تھےعارضی پناه گزینوں میں سے منتقل کیا جائے گا، جہاں زیاده دن تک انتظار  65ہرایس کاؤنڻی میں 
۔ ہارس کاؤنڻی طبی میں بہ گی سے زائد گاڑیاں سیالب  300000کاؤنڻی میں  ہیرس اندازه لگایا گیا ہے کہ  .نکل جاتاپانی 

افرد  کی سیالب سے متعلق وفات کی تصدیق کرتا ہے، بشمول بہت سے لوگ ان کے گھر  36معائنہ کے آفس کاؤنڻی میں 
 ۔یا کام کی جگہ میں ڈوب گیےتھے

 
بلین ڈالر میں رہائش گاه اور بنیادی ڈھانچہ نقصان یا فنکشن  12.9طوفان ہاروی کے نتیجے میں تباه ہونے والی آبادی نے 

ضروریات  مندرجہ ذیل جدول ہارس کاؤنڻی کی .میں ناکام ہونے کی غیر متفق ضرورت کی حیثیت سے اس کو چھوڑ دیا ہے
ایکشن پالن کی پیروی کی ہے اور ہاؤسنگ  قریب سے سڻر اور اسڻیٹ کیکا خالصہ فراہم کرتا ہے۔ کاؤنڻی نے فیڈرل رج

غیر ہاؤسنگ پروگراموں کو فراہم کرتے  / فیصد بنیادی ڈھانچہ 19فیصد فنڈز فراہم کرتے ہیں اور  81پروگراموں میں 
گرامز، دو ہاؤسنگ پرو Ccountyکی تخصیص کے ساتھ،  CDBG-DRکے تحت بڑھتی ہوئی  123-115پبلک قانون  ہیں۔

ہوماؤنر مدد اور کرایہ ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ کو بڑھا دیں گے. فنڈز میں اضافہ، انتظامیہ اور اختصاص کی منصوبہ بندی میں 
اضافہ بھی ہوگا. "سب سے زیاده متاثره اور پریشان کن" عالقے کے طور پر، ہارس کاؤنڻی اس کی تخصیص کو ملک 

 80ه متاثره اور پریشان کن" عالقہ میں فنڈز کو خرچ کرنے کے لئے کے اندر اندر خرچ کرے گا، اس طرح ایک "زیاد
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کاؤنڻی ریاستی اقتصادی ترقی کے پروگرام میں حصہ لے گا۔  فیصد قواعد ملتا ہے.
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  کاؤنڻی (ہیوسڻن کے شہر کے باہر) میں کل ان میٹ کی ضرورت کا خالصہہرس :3ڻیبل 

پورے نہ ہونے کی  قسم
 ضرورت

کی پورے نہ ہونے 
 ضرورت کا فیصد

کاؤنڻی پروگرام 
 مختص رقم

کاؤنڻی پروگرام 
 مختص کا فیصد

 81% 921,941,704$ %22.0 2,864,912,259$ ہاؤسنگ
 19% 222,519,672$ %77.2 9,960,039,307$ انفراسڻرکچر

 ** ** %0.7 84,846,950$ اقتصادی ترقی
 %100 1,144,461,376$ %100 12,909,798,516$ کل

. ** کاؤنڻی ریاستی اقتصادی ترقی کے پروگرام میں حصہ لیں  .شامل نہیں ہیں 60,234,809$ نوٹ: تخصیص میں منصوبہ بندی کے اخراجات
 گے.

 
کاؤنڻی معلومات کو جمع اور بہتر بنانے کے  .اضافی تشخیص اور تشخیص میں غیر متفاوت ضروریات موجود نہیں ہیں

عمل اور پروگرام کے ڈیزائن کو مطلع  CDBG-DRلئے جاری رکھیں گے، جیسے اعداد و شمار اور عوامی ان پٹ، جو 
 .کرے گی
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 شہر ہیوسڻن مقامی ایکشن پالن -ایگزیکڻو خالصہ  2.3.
 

میں، کانگریس نے وصولی کی امداد کے لئے ڻیکس میں طوفان ہاروی اور صدارتی طور پر اعالن کرده آفت کے جواب 
ریاستی جانب سے ان فنڈز کے انتظام کے لئے درخواست کر رہا  GLO ڻیکساس۔ بلین ڈالر سے زائد رقم مختص کیے 5

کی سمت میں ہیوسڻن اور ہیرس کاؤنڻی کے لئے براه راست مختص بنایا ہے، لہذا دونوں ہیوسڻن  HUD نے GLOہے۔ 
 ہارس کاؤنڻی شہر مقامی کارروائی کی منصوبہ بندی تیار کرنا ضروری ہے۔اور 

 
 GLOکی رہنمائی کی پیروی کی ہے اور ہسڻن مخصوص معلومات کو تخلیق کیا ہے تاکہ وه  GLOہیوسڻن کے شہر نے 

کافی ترمیم  1رونڈ   –طوفان ہاروے کی ریاست ڻیکس پالن کے ڈیزاسڻر کی بازیابی کے مختلف حصوں میں شامل ہوں: 
شہر کی منصوبہ بندی میں مقامی معلومات مقامی ضروریات کی تشخیص، غیر ضروری ضروریات سے  کے ذریعہ۔ 

 ۔متعلق، مقامی پروگراموں اور ضروریات، مقامی مشاورت، اور اخراجات ڻائم الئنز شامل ہیں
 

کی تشخیص  GLOاس کے مطابق  .ہےمندرجہ ذیل ڻیبل میں یونیفیٹ کی ضروریات کی ایک تشخیص کی شناخت کی گئی 
 .کے ساتھ ان کی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ممکن ہو

 
 ہیوسڻن شہر -کی ضرورت کا خالصہ پورے نہ ہونےکل  :4ڻیبل 

کی پورے نہ ہونے  ضرورت ان میٹ قسم
 ضرورت کا فیصد

CDBG-DR سرمایہ
 * کاری

ہیوسڻن پروگرام 
 مختص کا فیصد

 98% 1,191,394,231$ 59% 1,762,206,538 $ ہاؤسنگ
 %0 0$ 4% 109,829,427$ انفراسڻرکچر

 2% 30,264,834$ 37% 1,099,849,484$ اقتصادی
 %100 1,221,659,065 $ %100 2,971,885,449 $ کل

 مختص کی رقم میں منصوبہ بندی کے اخراجات شامل نہیں ہیں *
 

شہر معلومات اور اعداد و شمار جمع کرنے  .متفاوت ضروریات موجود نہیں ہیںاضافی تشخیص اور اس تشخیص میں غیر 
عمل اور پروگرامنگ  CDBG-DRاور بہتر بنانے کے لئے جاری رکھیں گے، جیسے اعداد و شمار اور عوامی ان پٹ، جو 

 .کو مطلع کرے گی
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 کل مختص بجٹ -ایگزیکڻو خالصہ  2.4.
 

پروگراموں اور ہیرس  کاؤنڻر اور ہیوسڻن شہر کے زیر انتظام پروگراموں کے لئے مشترکہ مندرجہ ذیل جدول ریاست کے 
 .مجموعی بجٹ مختص کرتا ہے

 
 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 3﴿ ُکل تفویض کاری کا بجٹ 5:جدول 
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 اسڻیٹ ایکشن پالن ۔ضروریات کا جائزه 3.1.
 

فنڈنگ کے لیےطویل مدتی  CDBG-DRریاست ڻیکساس نے طوفان ہاروے کے نتیجے کے طور پر تفویض کرده 
ضروریات اور ترجیحات کی شناخت کے لیے درج ذیل ضروریات کا جائزه مکمل کیا ہے۔ یہ جائزه متعدد عالقوں اور 

بروز  28، نمبر 83ڈرل رجسڻر، والیوم کے فیHUDسیکڻرز کا احاطہ کرتے ڈیڻا کے جامع ذرائع کو مدنظر رکھتے ہوئے 
اہل  CDBG-DR 49میں مذکور ہدایات کے مطابق مکمل کیا گیا۔ یہ معلومات ریاست بھر اور  2018فروری  9جمعہ 

میں فہرست مالحظہ کریں)۔ جائزے کے یہ معلومات فیڈرل اور  Aکاؤنڻیز میں طوفان کے اثرات پر مرتکز ہیں (ضمیمہ 
، صحت و انسانی TDEM﴾، SBA ﴿ ایمرجنسی مینجمنٹ کے ڻیکساس ڈویژن ،FEMA، HUDریاستی ذرائع بشمول 

, اور دیگر وفاقی اور ریاستی ایجنسیز کو استعمال کرتے ہوئے اکڻھی کی گئی ہیں۔ طوفان (HHSC)خدمات کے کمیشن 
کے اثرات، طوفان کے دوران اور اس کے بعد کیے گئے اقدامات اور نامکمل ضروریات کے حوالے سے معلومات اکڻھی 

 ان ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھا۔ GLOکرنے کے لیے 
 

زه اہل اور انتہائی متاثره اور تباه شده کمیونڻیز کی نامکمل ضروریات کے متعلق مخصوص تفصیالت یہ ضروریات کا جائ
پر مشتمل ہے۔ اس میں رہائش، انفراسڻرکچر اور معاشی احیا نو کے لیے تفصیالت شامل ہیں۔ یہ جائزه ہاروے طوفان کے 

فی اقسام کی معاونت زیر بحث الئے گا جو متاثره گا۔ یہ اضالے نتیجے کے عالوه آفت سے قبل کی ضروریات کو زیر غور 
 کمیونڻیز اور افراد کو دستیاب ہو سکتی ہیں، جیسے انشورینس، دیگر وفاقی امداد، یا کوئی دیگر ممکنہ فنڈنگ کے ذرائع۔

اونر کے قبضہ اور کرایہ دار کے قبضے والے رہائشی اثرات کے لئے انمیٹ کی ضروریات کی ضرورتات انشورنس 
 FEMA IAنے کی ضرورت سے کم نہیں ہوسکتی ہیں کیونکہ انشورنس کے اعداد و شمار کسی مخصوص سے مل

درج باال کو زیر غور رکھتے ہوئے مستبقل کے خطرات کے خالف تحفظ کے لیے  ریگولیڻر کے ساتھ نہیں جاسکتی ہے.
 ۔کرنا ہےتخفیفی اور بچاؤ کے اقدامات کا بھی معائنہ 

 
GLO  یہ تسلیم کرتا ہے کہ اضافی معلومات اور صراحت وقت کے ساتھ آئیں گی اور یہ توقع کرتا ہے کہ جیسے ہی اضافی

فنڈز تفویض کیے گئے تب ان فنڈز کی تقسیم کے لیے مختلف طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی مزید ڈیڻا دستیاب ہوا تو 
یڻا کو زیر غور الیا جا سکتا ہے جو آج کے ایکشن پالن میں کے لیے اس ڈMODs مستقبل کے لیے مختص کرده فنڈز کی 

ضروریات کے جائزے اضافی معلومات جیسا کہ ایکشن پالن کے پہلے ورژن میں اشاره کیا گیا ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ 
کو ظاہر  سب سے زیاده دستیاب یا قابل رسائی ڈیڻا اور معلومات ہے۔کرتے دستیاب یا اپ ڈیٹ ہونے کی صورت میں ترمیم 

 کاؤنڻی اور ہیوسڻن شہر کی طرف سے کئے جانے والی ہیرسمیں کیے گئے تھے.  APA 2کرنے کے لئے اپ ڈیڻس 
 میں فراہم کی جاتی ہے۔ 3.3اور  3.2ضروریات کا جائزه سیکشن  مقامی

کی شناخت "سب سے متاثره اور پریشان  HUD) فیصد پروگرام فنڈز، 80منصوبہ بندی کی سرگرمیوں سمیت کم از کم آڻھ (
کو فنڈز کے استعمال کا تعین کرتے ہیں، بشمول منصوبہ  5.3، اور 5.2، 5.1کن" عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈ).، سیکشن 

بندی سمیت ریاستوں کے لئے سرگرمیوں، ہارس کاؤنڻی، اور ہیوسڻن کی سیسیڻی. ہارس کاؤنڻی اور ہیوسڻن کی سیسیسی 
HUD MID ں واقع ہے.می 

 
Aسابقہ آفات کا مجموعی اثر . 

 
ریاست ڻیکساس عمومی طور پر سیالب کا باعث بننے والے متعدد انتہائی شدید موسمی واقعات کی زد میں ہے۔ حالیہ دنوں 

میں شروع ہونے والی تاریخی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ دفتر برائے ریاستی ماہر موسمیات  2010میں ڻیکساس کو 
ہے، جب ریاست بھر میں  2011تا ستمبر  2010مہینے کی مدت اکتوبر  12طابق، ڻیکساس کے لیے خشک ترین کے م

تک باقی رہنے والی تباه کن  2011اکتوبر  31سے لے کر  2010نومبر  15انچز کی بارش ہوئی۔  11.18صرف اوسطاً 
عمارات کو نقصان اور/یا تباه ہوئیں۔  5،900ریبا ملین ایکڑ اور اس آتشزدگی کے دوران تق 3.9آتشزدگی کا باعث بنا۔ کل 
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بہت سے عناصر بشمول ال نینا موسمی نمونہ جو شدید خشک سالی کی حالت، گرم طوفان لی اور غیر معمولی زیاده درجہ 
سال سے زائد خشک سالی کے نتیجے میں بننے خشک  5حرارت اس ریکارڈ توڑ سیزن کا باعث بنے۔ یہ موسمی حاالت، 

 ن آتشزدگیوں میں شدت کا باعث بنے۔ایندھن کی بڑی مقدار کی دستیابی کے ساتھ باہمی طور پر ا
 

ڻیکساس میں درپیش طویل خشک سالی نے ریاست کو نہ صرف آتشزدگیوں بلکہ اچانک سیالب کے خطرے سے بھی 
کی  2011دوچار کر دیا۔ خشک سالی کے یہ عناصر مڻی میں بہتے پانی کے موثر انجذاب کی عدم صالحیت کا باعث بنے۔ 

ی ختم ہو گیا جو عمومی طور پر بارش کے پانی کے سست بہاؤ اور انجذاب کے لیے کام آتشزدگیوں کی وجہ سے سبزه بھ
 کرتا ہے۔

 
 160میں سے  254ایک بار نہیں بلکہ متعدد دفعہ۔ یہ ریاست کے -میں، ریاست میں ریکارڈ بارش ہوئی 2016اور  2015

کے سیالب کی وجہ  2015سے زائد کاؤنڻیز میں چھے وفاقی آفاتی اعالنات پر منتج ہوئی۔ اہم انفراسڻرکچر کی تباہی اور 
کے سیالب کے دوران بربادی کو بڑے پیمانے پر پھیال  2016سے پہلے سے لبریز شده میدان نے کاؤنڻیز کی جانب سے 

سکوائر  134,000اع کا باعث بنے اور ریاست کے تقریباً نصف عالقے، یا دیا۔ یہ متعدد واقعات متعدد انسانی جانوں کے ضی
میل کے عالقے کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب تک ریاست ڻیکساس نے اب بھی ان واقعات کے حوالے سے نامکمل ضروریات 

 بلین کا تخمینہ لگایا ہے۔ 2کے ضمن میں $
 

سال کی آفتوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اہلیتی جگہ میں موجود  3و گزشتہ ذیل کے نقشے میں ان کاؤنڻیز کو نمایاں کیا گیا ہے ج
اکثر کاؤنڻیز گزشتہ تین سال کی ہر آفت سے متاثر شده ہیں۔ یہ ڻیکساس میں حالیہ آفات کے مجموعی اثرات اور رہائش، 

 ہے۔ انفراسڻرکچر، اور ساحل کے ساتھ موجود مقامی معیشت پر ان آفات کے اثرات کی مزید وضاحت کرتا
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 متاثره اہل کاؤنڻیز اور ہاروے اعالنات CDBG-DRکے سیالب سے  2016، 2015: طوفان ہاروے 2نمونہ 

 
 .B طوفان ہاروے کی اثر اندازی 

 
میں  2017کے سیالب سے متاثر ہونے والی کمیونڻیز جو اس سے مکمل طور پر سنبھل نہیں سکیں وه  2016اور  2015

 25کے طوفان کی حیثیت سے  4دوباره متاثر ہو گئیں۔ گرم ہواؤں سے دوباره پیدا ہونے والے دباؤ، طوفان ہاروے کیڻگری 
انچ کی بارش  60دنوں میں  5ڻکرایا، جو اپنے ساتھ شدید ہواؤں کے جھکڑ اور کچھ جگہوں پر  کو زمین سے 2017اگست 

انسانی  82شدید سیالب اور کم از کم  4الیا۔ یہ طوفان ڻیکساس کے ساحل پر موسمی سسڻم کے رک جانے کی وجہ سے
اص طور پر ساحل کے قریب اور طوفان جانوں کے ضیاع کا باعث بنا۔ جنوبی ڻیکساس میں ریکارڈ کرده ہواؤں کی رفتار خ

                                                           
 10ویب پیج پر " یقیناً بڑی تعداد میں اموات نہیں ہوئیں۔'اموات،  82طوفان ہاروے سے  :ڻیکساس کے عہدیداران" دی واشنگڻن پوسٹ۔  4

 officials-https://www.washingtonpost.com/national/texas کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری 
11e7-9975-happened/2017/09/14/bff3ffea-not-absolutely-have-casualties-mass-82-at-toll-death-harvey-hurricane- 

c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.dfe744e2fbe8-87fc- 
 

  ڈی آر اہل عالقہ-دی ڈی بی جی
  کاؤنڻی
  صرف ہارے سے متاثر

  اور ہاروے  سے متاثر 16یا  15
 اور ہارے سے متاثر 15،16

 میل
 

https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
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ہاروے کی مرکزی دیوار کے قریب اصل سے کم ہو سکتی ہیں، چونکہ بہت سے مشاہداتی سڻیشن طوفان کے ڻکرانے سے 
 5کی انتہائی رفتار کے ہوا کے جھکڑ کی رپورٹ دی گئی۔ mph 150قبل غیر فعال تھے؛ تاہم، راک پورٹ کے قریب 

 
کے مالی سال میں طوفان  2018اور  2017 (FY)کے مطابق، ریاسٹ ڻیکساس نے مالی سال ﴾LLB﴿ قانون ساز بجٹ بورڈ

جن میں سے تقریبا رپورٹ کیے ہیں، بلین سے زیاده  2.6ہاروے سے متعلقہ حقیقی ریاستی اخراجات کے ضمن میں $
کے لئے پروجیکٹ  FY 2018ڈالر بلین  1.9بلین ڈالر وفاقی طور پر فنڈ کئے ہیں۔  مجموعی قیمتوں میں تقریبا $ $1.7

یہ اعداد و شمار میں پبلک سکول کے ممکنہ مالیاتی اخراجات کا احاطہ نہیں کرتے جس میں بنیادی طور   کئے گئے ہے۔
کے اعداد و شمار میں  FY 2018  پر سہولت کے نقصان کے اخراجات اور پراپرڻی کی قدر میں کمی کارفرما ہوتی ہے۔

ملین کے اخراجات کوڑے کو ہڻانے  1.2ملین میں سے $ 90فیسز میں ہنگامی استعمال کے $ڻھوس فضلے کی تلفی کی 
ایجنسیز کو مالی سال کے دوران متحرک  کے لیے مقامی حکومتوں کو ادائیگی کے ضمن میں مدد کے لیے شامل ہیں۔ 

اس   6رکار ہوں گے۔میں ضمنی تصرفات د FY 2019رکھنے کے سلسلے میں ان میں سے زیاده تر اخراجات کے لیے 
دوران اس فنڈنگ کا انتظام ایمرجنسی بجٹ کے طریقہ کار اور متعلقہ استعمال سے فنڈز کی منتقلی اور حتی کہ دیگر 

میں  FY 2018ایجنسیز کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان براه راست اخراجات کے عالوه، ریاست نے ہاروے طوفان کے بعد 
 7بلین خسارے کا تخمینہ لگایا ہے۔ 3.8میں $(GSP)ریاست کی پیداوار 

 
 : طوفان ہاروے کی ہواؤں کے انتہائی تیز جھکڑ3نمونہ 

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر  "۔2017اگست  25-29 -اہم طوفان ہاروے "قومی موسمیاتی سروس۔  5

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
تک پہنچ گئی۔  2018ستمبر،  7ہوریکین ہاروی: مالیاتی تجزیات اور وسائل." ویب پیج " .2018 .ڻیکساس قانون سازی بجٹ بورڈ 6

s/Harvey.aspxhttp://www.lbb.state.tx.u 
 2018ستمبر،  7ایک یاد رکھنے واال طوفان: ہوریکین ہاروی اور ڻیکساس کی معیشت." ویب صفحہ " .پبلک اکاؤنڻس کے ڻیکساس کمپڻرولر 7

 edition/-notes/2018/special-r.texas.gov/economy/fiscalhttps://comptrolle ۔ .تک پہنچ گیا

 2017، 29-25اگست  -میڻر تیز جھکڑ 10طوفان ہاروے کی ہوا کے انتہائی 

 ہوا کے جھکڑ (میل فی گھنڻہ)

طوفان کے تیز 
جھکڑوں کو نشان زد 

 کیا گیا ہے۔

 ماخذ: نیشنل ویدر پوسٹ ڻراپیکل سائیکلون رپورڻس 
 (اس تجزیہ سے نامکمل اور نمائندگی نہ کرنے والے ڈیڻا کو ہڻا دیا گیا ہے۔

 میڻر کی قدر میں تبدیل کردیا گیا ہے۔)-10میڻر ہواؤں کو -10غیر

 میل
 

http://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx
https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/2018/special-edition/
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طوفان ہاروے زمین سے دو بار ڻکرایا اور اسے تین علیحده واقعات کے طور پر دیکھا گیا: ارنساس کاؤنٰٹ میں ابتدائی 

کو جنوب مشرق  2017اگست  29ڻکراؤ؛ ہوسڻن میڻروپلکس اور گردونواح کی جگہوں میں غیر معمولی بارشیں اور 
قریب دوسری بار ڻکراؤ۔ یہ واقعات نہ صرف ہوا سے  ڻیکساس میں اورنج، بیومونٹ اور پورٹ آرتھر کے شہروں کے

 ہونے والے نقصان بلکہ وسیع پیمانے پر سیالب کا باعث بنے۔
 

 
 8: طوفان ہاروے کا راستہ4نمونہ  
 

سکوائر میل کے  39،496فیصد یا  15کی اہل کاؤنڻیز ریاست میں CDBG-DR  49 طوفان ہاروے سے متاثر ہونے والی 
ً  32زمینی رقبے کا احاطہ کرتی ہیں اور ریاست کی تقریباً  کینڻکی  فیصد آبادی پر مشتمل ہیں۔ متاثره زمینی رقبہ تقریبا

 ملین ڻیکساس کے رہائشی متاثره کاؤنڻیز میں رہائش پذیر ہیں۔ 9تقریباً  9ریاست کے سائز کے مساوی ہے۔
 

جیسا کے ذیل کے نقشے میں مالحظہ کیا جا سکتا ہے، ابتدائی ڻکراؤ ہوا سے ہونے والے شدید نقصان (آندھی کی وجہ سے 
کے NFIPنقصان کے انشورینس دعوی سرخ رنگ میں ظاہر کرده) کا باعث بنا۔ یہ نقشہ ساحل کے شمالی سیکشن میں 

ہے، جہاں طوفانی بارشیں ہوسڻن اور گرد نواح کے عالقوں میں شدید سیالب کا کر دیتا دعوی جات کی حد کو بھی ظاہر 
 حامل کی طاقت طوفانی(2) باعث بنیں۔ یہ تصویر ہاروے طوفان کی دو تباه کن خصوصیات کو مزید ظاہر کرتی ہے: 

 طوفان۔ کرتا حرکت سے آہستگی ملحا کا سیالب اور بارشیں تاریخی (2) اور ہوائیں

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر  "۔2017اگست  25-29 -اہم طوفان ہاروے "قومی موسمیاتی سروس۔  8

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
 ۔کو رسائی کی گئی 2018جنوری  10ویب پیج پر  "امریکہ۔فوری حقائق کینڻکی، " امریکی محکمہ مردم شماری۔ 9

/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210 https://www.census.gov 

 ہوا (ایم ایم پی)

 38≥ :ڻی ڈی
 73-39 :ڻی ایس

  1 : 95-74کیٹ
  2 : 110-96کیٹ
  3 : 129-111کیٹ
  4 : 156-130کیٹ

 

https://www.census.gov/
https://www.census.gov/
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 : طوفانی ہواؤں اور سیالب سے ہونے والے رہائشی اور کاروباری نقصان کی مد میں انشورینس کے دعوی جات5نمونہ 

 
جب بارش تھم گئی، تب تک طوفان ہاروے محض چند دنوں میں بارش کی تقریباً سال بھر کی مقدار برسا چکا تھا۔ طوفان 
کے دوران اتنی زیاده بارش ہوئی کہ قومی موسمیاتی سروس کو اپنی تصاویر میں موثر طریقے سے خاکہ بنانے کے لیے 

انچز سے زائد" کی رینجز میں ہونے والی بارش کے لیے دو  40انچز اور  30-20رنگین چارڻس اپ ڈیٹ کرنے پڑے۔  
 ۔تھےاضافی جامنی شیڈز شامل کیے گئے 

  

 ہریکین ہاروے
 رہائشی اور تجارتی

 وائنڈ اینڈ فلڈ ڈیمیج انشورینس کلیمز
 

 2017 نومبر 1

 نیشنل فلڈ انشورینس پروگرام کلیمز (ماخذ: ایف ای
  وائڈ ڈیمیج انشورینس کلیمز (ماخذ: این آئی سی بی)
 فیما فلڈ رسک ایریا

 اینڈ آسڻن کی جانب سے حادثے کی تشریحاتیونیورسڻی آف ڻیکسس 
 سنڻر فار اسپیس ریسرچ
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 روزه بارش کی نشاندہی 5:  قومی موسمیاتی سروس کی انچز میں 6نمونہ 
 

 .C رجوع کے لیے حل اور تخفیف کے لیے ضروریات 
 

ریاست میں سیالب، طوفان، آتشزدگیاں اور خشک سالی، نیز اس کے انتہائی پرخطر عالقوں میں مستقبل کی آفت میں 
فوری بحالی کو ترجیح  GLOتخفیف کی جاری کوششوں کی طویل اور واضح دستاویز شده تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے، 

 انچ تک 0.1
 انچ0.25 تا   0.1

 انچ 0.5تا  0.25
 انچ 1.0تا  0.5
 انچ 1.5تا  1.0
 انچ 2.0تا  1.5
 انچ 3.0تا  2.0
 انچ 4.0تا  3.0
 انچ 6.0تا  4.0
 انچ 8.0تا  6.0

 انچ 10.0تا  8.0
 انچ 15.0تا  10.0
 انچ 20.0تا  15.0
 انچ 30.0تا  20.0
 انچ 40.0تا  30.0
 انچ سے زیاده 40

 دن کے بارش کی پوائنٹ 5
 مقدار انچ میں

 
انچ  50انچ تا  45ہاروے نے کل مجموعی •

ریکارڈوں کو توڑنے والی بارشوں کا سے زائد 
 مسلسل بارش ریکارڈ جاری رکھا

 51.88 - سیڈار بیو•
 44.88 - بریری بییو•
 49.84 - لیگ سیڻی•
 49.80 - میری کریک•
 44.08 - گوس گریک•
 41.36 - گرین بیو•
 35.60 - بوفالو بیو•
 33.44 - اڈیکس ڈیم•
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ئے ہے۔ نامکمل ضروریات کے جائزے میں رہائشی اور دیتے ہوئے تعمیر نو کے لیے اپنی وابستگی کو جاری رکھے ہو
کمیونڻی کے انفراسڻرکچر میں سرمایہ کاری کو مستقبل کی آفات سے بچاؤ کے اضافی اخراجات کو مدنظررکھنا اہم ہے۔ 
اس طرح ریاست ڻیکساس نہ صرف پراجیکڻس کا جائزه اور برباد شده پراپرڻی کی تبدیلی یا مرمتی کے ریاستی پروگرامز 

و زیر غور الئے گی بلکہ متنوع نوعیت کے مستقبل کی آفات سے ہونے والے نقصان میں تخفیف کے ضمن میں وسائل ک
کی سرمایہ کاری کی کوششوں کی طلب گار ہو گی۔ اگرچہ اس سے ابتداء میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، تخفیفی 

الگت کو واضح طور پر گھڻا سکتی ہیں۔ اس طویل  کے تناسب سے مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی 6:1کوششیں 
کی فوری  CDBG-DRالمدتی بحالی کے عمل کی کامیابی طوفان ہاروے کے دوران براه راست مالحظہ کی گئی۔ سابقہ 

بحالی کے بہتر شده پراجیکڻس کی کوششوں کو ہاروے طوفان سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑا: مستبقل کے سیالب سے 
 بنائے گئے تعمیری منصوبے، مزید نقصان میں کمی، اور انخالء کے وقت کو گھڻاتے ہیں۔ بچاؤ کے لیے

 
فیصد اضافہ متوقع ہے؛ ملڻی فیملی  15تا  10ایک فیملی کے گھر کی فوری بحالی کے حل سے فی گھر کل الگ میں تقریباً 

ہے؛ اور انفراسڻکچر کی فوری بحالی فیصد اضافہ متوقع  20تا  15فوری بحالی کے حل سے فی پراجیکٹ کل الگت میں 
فیصد اضافہ متوقع ہے۔ فوری بحالی کے حل متنوع اور متعلقہ جگہ میں  20تا  15کے حل سے فی پراجیکٹ کل الگت میں 

 خطرے اور اس کی شناخت کاری اور خطرے کے جائزے پر منحصر ہیں۔
 

ے فلور کو بلندی پر اڻھانا؛ گراؤنڈ فلور کی علیحده سنگل فیملی کے گھر کی بحالی کے حل میں رہنے کے قابل جگہ کے پہل
آالت اور لوازمات؛ اور مولڈ اور پھپھوندی سے مدافعت  ENERGY STARدیواریں؛ مضبوط چھتیں؛ طوفانی شڻر بند؛ 

کی حامل مصنوعات کے استعمال پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ ملڻی فیملی فوری بحالی کے حل میں اونچائی؛ برقرار رکھنے 
 یسنز؛ آگ سے محفوظ ارضی بناوٹ؛ فائر والز؛ اور ارضی طور پر سیالبی پانی کو روکنے کی دیواریں شامل ہیں۔کے ب

 
خریداری کے پروگرامز خطرے میں تخفیف، سیالبی جگہ کی مینیجمنٹ کے مقاصد، اور گھروں کے مالکان کی سیالبی 

ورتحال کے لیے زدپذیری سے بچاؤ کی معاونت میدان سے ہڻاتے ہوئے فوری بحالی، اس طرح مستقبل کی سیالبی ص
کرتے ہیں۔ گھر خریدنے کے بعد، ڈھانچے عمارت ڈھا دی جاتی ہے یا منتقل کر دی جاتی ہیں۔ زمین قدرتی سیالبی میدان 
میں بدل جاتی ہے، سیالبی پانی کو قابو میں رکھنے کی جگہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا اسے بطور تفریحی مقاصد کے لیے 

سبز جگہ کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ خریداری کا انتخاب متعدد مقاصد کی تعمیل کرتا ہے اور سیالبی میدان سر
کے اندر تعمیرنو کے برخالف فوری بحالی کا انتخاب فراہم کرتا ہے۔ خریداریاں مسلسل نقصان اور انسانی صحت اور 

۔ دیر سے انجام دی گئی خریداریوں کی نسبت فوری انجام دی تحفظ کو درپیش انتہائی خطرے سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے
گئی خریداریاں گھروں کی مالکان کو درستگیاں کرنے اور پراپرڻیز میں فنڈز کی سرمایہ کاری کرنے سے بچاتی ہیں 

 جسے وه بعد میں فروخت کرنے کے قابل نہ ہو سکیں۔
 

 بہتریوں میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:انفراسڻرکچر فوری بحالی کے حل کی صورت میں، 
 

 اہم سسڻمز، سہولیات اور سڑکوں کی سیالب کی بنیادی اونچائی سے بلندی پر تعمیر؛ •
 اہم سسڻمز (پانی، نکاسی وغیره) کے لیے بیک اپ پاور جنریڻرز انسڻال کرنا؛ •
ممکن بنانے کے لیے پراجیکڻس کو اپنے اصلی مقام پر رکھتے ہوئے اور مزید سرایت کے قابل وسعت کو  •

 تعمیراتی طریقہ کار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ناقابل سرایت ڈھال میں اضافے سے گریز؛
 قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے صرف مقامی نباتات کی کاشت؛  •
طوفانی پانی کی مینیجمنٹ بشمول بیسنز میں پانی قابو کرنا، بڑی زمین دوز نالیاں اور کچرے کے گارڈز، کڻاؤ  •

 قابو کرنے کے حل؛ کو
 بیک اپ کمیونیکیشن سسڻمز؛ اور •
 بہتر تعمیراتی کوڈز اور ضوابط کے لیے مقامی کمیونڻی کی کوششوں کی معاونت۔ •

 
نامکمل ضروریات کا حساب کرنے کے لیے رہائشی اور انفراسڻرکچر دونوں سرگرمیوں کے لیے فوری بحالی کا ضارب 

پروگرامز میں اطالق کیا  CDBG-DRہ طور پر ریاست ڻیکساس کے دیگر فیصد ہو گا، جیسے سابق 15معیاری طور پر 
 گیا۔
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 .D ڈیموگرافک پروفائل اور متاثره کاؤنڻیز 

 
یہ ڈیموگرافک پروفائل ڈیڻا امریکی محکمہ مردم شماری کی جانب سے متنوع نوعیت کے ڈیڻا سیڻس کو استعمال کرتے 

اہل  CDBG-DR 49ہوئے بنایا گیا ہے تاوقتیکہ اسے دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہو۔ طوفان ہاروے سے متاثره 
میل کے رقبے کا احاطہ کرتی ہیں، اور ریاست کی آبادی  سکوائر 39،496فیصد عالقے یا  15کاؤنڻیز ریاست ڻیکساس کا 

 2010ملین رہائشیوں کے مساوی ہے۔ ان کاؤنڻیز میں  9فیصد پر مشتمل ہیں۔ یہ ڻیکساس میں رہائش پذیر تقریباً  32کا تقریباً 
 فیصد اضافے کا مشاہده کیا گیا ہے۔ 12ملین افراد، یا  1تک تقریبا  2016سے 

 
فیصد مالکانہ حقوق کے حامل یونڻس ہیں۔ چند  62.5سے،  میں 2016 ملین رہائشی یونڻس 3.4جود اہل کاؤنڻیز میں مو

 49رہائشی اور آمدن کے ڈیموگرافکس ریاست بھر کی اوسط کے برخالف اہل کاؤنڻیز میں معمولی طور پر مختلف ہیں۔ 
لو اوسط آمدن ریاست کے مقابلے میں کم اہل کاؤنڻیز میں مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹ کی اوسط قدر اور گھری

کی اوسط  142,700جو ریاست بھر میں $—ہے 105,800ہے۔ مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونڻس کی اوسط قدر $
 54,727جو ریاست بھر میں $ -ہے  50,145اہل کاؤنڻیز میں گھریلو اوسط آمدن $ 49کم ہے۔  37,000قدر سے تقریباً $
 49ہے۔ کم تر اوسط گھریلو آمدن کے عالوه، فی کس آمدن بھی ریاست کے مقابلے میں کم ہے۔  کم 4,582کی اوسط سے $

 ً فیصد سے  15.6اوسط سے فیصد غربت کا شکار ہے۔ یہ ریاست کی  14.9اہل کاؤنڻیز میں رہائش پذیر آبادی کا تقریبا
 معمولی کم ہے۔

 
امریکن آبادی کا تناسب زیاده -اہل کاؤنڻیز میں ریاست کے ساتھ موازنہ کرنے کے دوران افریقن 49شرح فیصد کی رو سے 

فیصد زیاده ہے۔  3.6جو ریاست بھر کی کل آبادی کی نسبت -امریکن آبادی ہے-فیصد افریقن 16.3اہل کاؤنڻیز میں  49ہے۔ 
 زیاده ہے۔ 2.5جو ریاست بھر کی کلی شرح سے -فیصد ہے 60اہل کاؤنڻیز میں کلی طور پر اقلیتی آبادی تقریباً  49

 
سال کی  65فیصد ہیں؛ اور  12.02فیصد پر مشتمل ہیں؛ عمررسیده  4.9اہل کاؤنڻیز میں تجربہ کار اشخاص آبادی کا  49

 فیصد ہیں۔ یہ اعداد و شمار ریاست کی اوسط کے مطابق ہیں۔ 7.54عمر سے کم معذور افراد آبادی کا 
 

 2016/2017اہل کاؤنڻیز کے لیے  CDBG-DR 49حکمہ مردم شماری کی جانب سے ڻیکساس اور امریکہ م: 6جدول 
 کی ڈیموگرافک شماریات

 
 

 اہل کاؤنڻیز CDBG-DR 49 ڻیکساس

 فیصد عالقہ تخمینے تخمینے حقائق

 ڻیکساس کی 8,999,345 28,304,596 2017آبادی کا تخمینہ، 
 آبادی %32

، (تخمینے کی بنیاد) 2010اپریل  1 -آبادی، فیصد تبدیلی 
   %14 %12.60 2017جوالئی  1تا 

اہل آبادی کا  651,207 %7.20 2017سال سے کم عمر افراد، فیصد،  5
%7.24 

اہل آبادی کا  2,349,074 %26.00 2017سال سے کم عمر افراد، فیصد،  18
%26.10 



 

 281کل  32 صفحہ
 
 

 
 

 اہل کاؤنڻیز CDBG-DR 49 ڻیکساس

 فیصد عالقہ تخمینے تخمینے حقائق

اہل آبادی کا  1,082,155 %12.30 2017سال اور زائد عمر افراد، فیصد،  65
%12.02 

 %74.15 6,673,001 %79.20 2017صرف سفید فام، فیصد، 

 %16.30 1,467,075 %12.70 2017صرف سیاه فام یا افریقن امریکن، فیصد، 

صرف امریکن انڈین اور االسکا کے مقامی باشندے، 
 %1.00 90,271 %1.00 2017فیصد، 

 %6.52 586,911 %5.00 2017صرف ایشیائی، فیصد، 

صرف ہوائی اور دیگر پیسیفک جزائر کے مقامی 
 %0.10 9,040 %0.10 2017باشندے، فیصد، 

 %1.87 168,571 %2.00 2017دو یا زائد نسلیں، فیصد، 

 %37.12 3,340,948 %39.40 2017ہسپانوی یا الطینی، فیصد، 

 %39.46 3,551,074 %42.00 2017صرف سفید فام، ہسپانوی یا الطینی نہیں، فیصد، 

   3,500,524 10,932,870 2017رہائشی یونڻس، 

-2012مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹ کی شرح، 
رہائشی  62.5% 2,152,669 61.90% 2016

 یونڻس

مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونڻس کی اوسط قدر، 
2012-2016 $142,700  $105,800    

    777$  911$ 2016-2012اوسط کل کرایہ، 

-2012سال سے کم عمر، فیصد،  65معذوری کا شکار، 
اہل آبادی کا  678,268 8.10% 2016

%7.54 

    50,145$  54,727$ 2016-2012میں ڈالرز)،  2016اوسط گھریلو آمدن (

  14.9% اہل آبادی کا %15.60 غربت کا شکار افراد، فیصد

ڻیکساس کا  39,496 261,231.71 2010سکوائر میل میں زمینی رقبہ، 
%15 
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 .E اور درمیانی آمدن کا تجزیہ -کم 

 
) کو LMISDکا مختصر ڈیڻا ( (LMI)اور درمیانی آمدن -کم 2018کے  HUDذیل کا نقشہ ریاست ڻیکساس کے لیے 

فیصد یا زائد آبادی کی مردم شماری کے بالک گروپس کی  51کی حامل  (LMI)اہل کاؤنڻیز میں  49استعمال کرتے ہوئے 
 10ہے۔کرتا شناخت 

 

 
 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ آبادی کی شرح فیصد LMI: بالک گروپ کے مطابق 7نمونہ  

 
  .F سماجی زدپذیری کا انڈیکس 

 
عنصر زیر غور النا چاہیے جب ڻیکساس میں متاثره کاؤنڻیز کے لیے نامکمل ضروریات کا جائزہلیتے وقت ایک اضافی 

) امریکہ SoVIکہ انہیں قدرتی خطرات کے لیے کس سطح کی سماجی زدپذیری کا سامنا ہے۔ سماجی زد پذیری کا انڈیکس (
خاص طور پر ماحولیاتی خطرات کے لیے ان کی زد پذیری کی پیمائش کرتا ہے۔ یونیورسڻی  -بھر میں سماجی زد پذیری

سماجی معاشی تغیرات کو یکجا  29ی اداره برائے خطرات و زدپذیری کا بنایا گیا یہ انڈیکس، آف ساؤتھ کارولینا کے تحقیق
کرتا ہے جو خطرات کے لیے تیاری، رد عمل دینے اور خطرات سے سنبھلنے کے لیے کموینڻی کی صالحیت میں کمی 

                                                           
10 HUD 2006-2010ریاست کی جانب سے " ایکسچینج۔ -FY2017 LMISD  امریکن کمیونڻی کے سروے پر مبنی، تمام بالک گروپس۔" 

data/acs-summary-mod-low-https://www.hudexchange.info/programs/acs- کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر 
places/-groups-block-data-summary-mod-low 

 آر ڈی اہل عالقہ-سی ڈی بی جی

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 ایل ایم آئی فیصد

 سے کم %51

 میل
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ں فرق کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ قیمتی ایک تقابلی پیمائشی طریقہ ہے جو کاؤنڻیز کی زدپذیری می SoVIکا باعث بنتے ہیں۔ 
ڻول ہے کیونکہ یہ سماجی زدپذیری میں جیوگرافک تغیرات کو تصویری شکل میں ظاہر کرتا ہے، جو بدلے میں ردعمل 

آفت نمڻنے کی تیاری اور ردعمل کے لیے غیر متوازی صالحیت، اور  SoVIاور بحالی میں بہتری کا باعث بنتے ہیں 
کی ڈویلپمنٹ  SoVIموجود زد پذیری کو گھڻانے کے لیے موثر طور پر استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں وسائل کو پیشگی 

کی  2010کا ڈیڻا  SoVIکے لیے ڈیڻا کے ذرائع بنیادی طور پر امریکی محکمہ مردم شماری کی جانب سے آتے ہیں۔ 
سالہ تخمینوں میں دستیاب بہترین  ) کی جانب سے پانچACSامریکی دس سال مردم شماری اور امریکن کمیونڻی سروے (

کو نمایاں  SoVIکے لیے اہل کاؤنڻیز کے لیے   CGBG-DR 49 ڈیڻا کو یکجا کرتا ہے۔ ذیل میں دیا گیا نقشہ ڻیکساس میں
کا سکور ہر کاؤنڻی کے اندر زدپذیری کا مزید باریک  SoVIکرتا ہے۔ اس کے عالوه، قطعاتی مردم شماری کی سطح میں 

 سروے فراہم کرتا ہے۔ 
 

 SoVI  کی تفصیالت آگے انفرادی طور پر اسکی کسی خصوصیت کی مدد سے واضح کر دی گئی ہیں جس سے اسکی
ی کو ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معاشی و معاشرتی  رتبہ ہے جو کسی کمیونڻ حساسیت اثر انداز ہوتی ہے۔

اس قابل بناتا ہے کہ وه نقصان برداشت کر سکے  اور اسکے بعد کے اثرات  سے پیدا ہونے والی رکاوڻوں کا مقابلہ کر 
سکے۔ یہ اسکی سوچ کی وجہ سے ہے کہ مال و دولت کمیونڻی کو اس قابل بناتی ہے کہ وه بیمہ پالیسی معاشرتی حفاظتی 

میں استعمال ہونے والے دیگر عناصر میں  SoVI نات کو برداشت کر سکیں۔نیٹ اور انڻائڻلمنٹ پروگرام کے ذریعے نقصا
جنس ، نسل اور عقائد ہیں جو کہ یہ عناصر زبان اور ثقافت کی رکاوڻیں پیدا کرتے ہیں لٰہذا تباہی کے بعد کی امداد تک 

آبادیاں، معاشرتی  میں مستعمل دیگر عناصر میں خصوصی ضروریات کی حامل SoVIرسائی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 
انحصار ( مثال وه لوگ جو مکمل طور پر معاشرتی  سروسز پر منحصر ہوتے ہیں) تعلیم ، خاندانی ڈھانچے، پیشے اور 

 دیگر ڈیموگرافک خصوصیات انفرادی اور کمیونڻی کی زد پذیری کی وضاحت کرتے ہیں۔ 
 

تباہی کے بعد امدادی کاموں اور سوشل سر وسز کی فراہمی کے  دوران انسانی تکالیف اور معاشی نقصان دونوں کو کم کیا 
جاسکتا ہے اگر معاشرتی حساسیت سے موثر انداز میں نمٹ لیا جائے۔ ایک تنہا جزو کا کل نامکمل ضروریات اور فی کس 

تباہی کے بعد بحالی کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں ایک تہہ  SoVIنا مکمل ضروریات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 
کا اضافہ کرتے ہوئے حتمی امداد کے طریقے کا فیصلہ انفرادی  یا کمیونڻی کی کوشش کی مدد سے  کیے گئے فیصلے 

ساتھ  کل نا مکمل ضروریات اور فی کس نا مکمل ضروریات  کےپھر فنڈز کی تقسیم کے لیے  SoVIکے مطابق لیتی ہے۔ 
 مربوط ہوتی ہے۔

 
جب نسبتاً موازنہ کیا جائے تو سب سے زیاده زدپذیر کاؤنڻی بی، کارنس، میڈیسن، اور جم ویلز ہیں۔ سب سے کم ترین زد 

 پذیری کی حامل چند کاؤنڻیز میں فورٹ بینڈ، برازوریا، اور چیمبرز شامل ہیں۔
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 کی کیڻگری So VI: کاؤنڻی 8نمونہ  
 

 .G رہائشی اثر 
 

 رئیل اسڻیٹ مارکیٹ 1. 
 

ڻیکساس میں رہائشی رئیل اسڻیٹ مارکیٹ گھروں کی زیاده طلب اور محدود سپالئی کے ساتھ مضبوط ہے۔ جیسا کہ 
کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے، کہ  2017کے رئیل اسڻیٹ سینڻر کی اگست  A&Mطوفان ہاروے سے قبل ڻیکساس 

مہینوں کا اضافہ ہوا ہے؛ یہ  3.9بار کے بعد سے پہلی  2014ڻیکساس کے گھروں کی انوینڻری کے مہینوں میں 
مہینے کی انوینڻری کو متوازن رہائشی مارکیٹ  6گھروں کی زیاده طلب اور محدود سپالئی کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً 

کے حد میں گھروں کے لیے محدود سپالئی نیز بڑھتے تعمیراتی اخراجات  300,000سمجھا جاتا ہے۔ ڻیکساس میں $

 آر ڈی اہل عالقہ-سی ڈی بی جی

 کاؤنڻی

 زمره VIایس او  

 اعلی

 درمیانی اعلی

 درمیانہ

 درمیانہ کم

 کم
 میل
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پہلے سے محدود مارکیٹ میں، طوفان ہاروے سے ہونے  11تطاعت مسلسل بدتر ہو گئی ہے۔کی وجہ سے رہئشی اس
 والے نقصان سے ریاست میں استطاعتی مسائل میں صرف اضافہ ہوا ہے۔

 
طوفان ہاروے کی وجہ سے ساحلی عالقوں میں موجود رہائشی مارکیڻس کافی حد تک ڈوب گئی ہیں؛ تاہم ستمبر میں 
مارکیٹ میں چڑھاؤ دیکھا گیا۔ طوفان ہاروے کی وجہ سے اگست میں رہائشی گھروں کی فروخت میں تاخیر ستمبر 

جام دی گئیں۔ تیسری سہ ماہی میں خالی، تیار اضافے کا باعث بنی، چونکہ یہ فروخت طوفان کے بعد سر ان 2.6میں 
فیصد ماہانہ اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اضافہ براه راست  5.4شده الڻس میں بھی سنگل فیملی رہائشی تعمیراتی پرمڻس میں 
 12ہوسڻن جیسی جگہوں میں بحالی کی کوششوں سے متعلقہ ہے۔

 
 بے گھری 2. 

 
کے دیگر ریاستی ایجنسیز اور تنظیموں کے ساتھ کام کی  GLOآفت سے قبل بے گھر افراد سے متعلقہ جائزے اور 

 بنیاد پر، آفت سے قبل بے گھر افراد کی ضروریات سے نمڻنے کے لیے ریاست کام کر رہی ہے۔
 

وجود ہے۔ تاہم، ریاست کی فیصد ڻیکساس میں م 4.25میں، ملک میں بے گھر افراد کی کل آبادی کا  2017جنوری  
فیصد کمی)  30.8میں بے گھروں کی تعداد میں سب سے زیاده کمی( 2017تا  2012آبادی اور سائز کی بنیاد پر، 

 2017افراد کو ظاہری طور پر  23,548کے شمار میں یہ ظاہر ہوا کہ ریاست کے (PTI)دیکھی گئی۔ پوائنٹ ان ڻائم 
فیصد  1.8تک، ڻیکساس کی کل بے گھر آبادی میں  2017تا جنوری  2016جنوری  13میں بطور بے گھر شمار کیا گیا۔

 کا معمولی اضافہ دیکھا گیا۔
 

HUD 2017 نگہداشتی(CoC)  فیصد گھرانے  29.05ڈیڻا کی رپورڻس کے مطابق ریاست میں کل بے گھر آبادی کے
 14عمر ایک بچے پر مشتمل ہیں۔سال سے کم  18ایک بالغ اور کم ازکم 

 
 PTIکا  2018اس ایکشن پالن کی ڈرافڻنگ کے موقع پر آفت کے بعد بے گھر افراد کی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ 

 شمار جنوری میں کیا گیا تھا۔ اس گنتی کے نتائج دستیاب نہیں ہیں۔
 
 CoCسروسز کے باہمی تعاون اور بے  ایسے نمائندگان کا گروپ ہے جو مخصوص عالقائی جگہ پر بے گھروں کی

گھر ہونے سے بچاؤ کی سرگرمیوں سر انجام دیتا ہے اور جو کمیونڻی بھر میں بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا 
شکار افراد اور خاندانوں کی رہائشی اور خدمت کی ضروریات سے نمڻنے اور جائزه لینے کے لیے مربوط کوششوں 

 کا اطالق کرتا ہے۔
 

aگھر افرد کی معاونتی خدمات ) ریاستی بے 
 

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج تک "ڻیکساس کی معیشت کا منظرنامہ۔" رئیل اسڻیٹ سینڻر۔ A&Mڻیکساس  11

economy-texas-the-for-report/outlook-icalhttps://www.recenter.tamu.edu/articles/techn 

 )کا ڈیڻا 2017اکتوبر  31" (کی ہاؤسنگ رپورڻس۔ 2017کی جانب سے نومبر  MSAs" رئیل اسڻیٹ سینڻر۔ A&Mڻیکساس   12
13 HUD پوائنٹ   2007- 2017" ایکسچینج۔- CoC ویب پیج" کی جانب سے وقت کی گنتی۔/Excel  کو  2018جنوری  10دستاویز تک

 CoC.xlsx-by-Counts-PIT-2017-2007/https://www.hudexchange.info/resources/documents رسائی کی گئی۔
14 HUD جنوری  10ویب پیج پر " کی بے گھر افراد کی نگہداشتی معاونت کے پروگرامز بے گھر آبادیاں اور ذیلی آبادیاں۔ 2017" ایکسچینج۔

https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement  کو رسائی کی گئی۔ 2018
shed/CoC_PopSub_State_TX_2017.pdf/publi 

 

https://www.hudexchange.info/resources/documents
https://www.hudexchange.info/resources/documents
https://www.hudexchange.info/resources/documents
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
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ڻیکساس دورس اور فعال بے گھر افراد کی معاونتی خدمات کے پروگرام کا حامل ہے۔ ڻیکساس بے گھر افراد کا 
نیٹ ورک ریاست بھر میں مصروف عمل غیر منافعی تنظیم ہے جس کے لیے جزوی طور پر ڻیکساس محکمہ 

) DSHSڻیکساس ڈیپارڻمنٹ برائے ریاستی صحت کی سروس () اور TDHCAبرائے رہائش و کمیونڻی افیئرز (
کی جانب سے سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ڻیکساس بے گھر افراد کا نیٹ ورک سروس فراہم کنندگان اور کمیونڻیز 
کو بے گھری ختم کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ بے گھر آبادی کی کمیونڻیز کے لیے بہتر خدمت میں مدد کے 

 15میں تربیت اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ لیے ریاست بھر
 

TDHCA ) کا بے گھر افراد کی رہائش اور خدمات کا پروگرامHHSP بے گھر افراد اور خاندانوں کے لیے (
کے زیر اہتمام حالیہ  HHSPآڻھ بڑے شہروں میں خدمات کی معاونت کے سلسلے میں سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ 

، 2015طور پر آرلنگڻن، آسڻن، کورپس کرسڻی، ڈالس، ایل پاسو، فورٹ روتھ، ہوسڻن، اور سان انتونیو شامل ہیں۔ 
ملین مختص کیے گئے ہیں۔ مجاز سرگرمیوں میں  $15کے لیے  HHSPکے لیے FYکے  2017اور  2016

تعمیرات، ڈویلپمنٹ، یا بے گھر افراد کے لیے رہائش کی خریداری؛ بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار 
افراد کی خدمت کے لیے ہدف شده عمارات کی بحالی؛ بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار افراد کے لیے 

 مات اور کیس مینیجمنٹ کی فراہمی؛ یا دیگر بے گھر ہونے سے متعلقہ سرگرمیاں شامل ہیں۔براه راست خد
 

) پروگرام سابقہ ایمرجنسی شیلڻر گرانڻس پروگرام ایک مسابقتی گرانٹ ہے جو ESGہنگامی سلوشنز گرانڻس (
ریاسٹ ڻیکساس میں نجی غیر منافعتی تنظیموں، شہروں اور کاؤنڻیز میں بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا 
شکار افراد کی مستقل رہائش کی صورت میں فوری استحکام میں مدد دینے کے ضمن میں ضروری خدمات کے 

کے زیر اہتمام چالیا جاتا  TDHCAکی جانب سے فنڈ اور  HUDپروگرام  ESGسرمایہ فراہم کرتا ہے۔  لیے
نے ریاست بھر میں بے گھری سے نبردآزما اہل وصول کنندگان کے لیے  TDHCAمیں،  2017اور  2016ہے۔ 

 ملین سے زائد فراہم کیے۔ $17
 

ے زیر اہتمام چالیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام مقامی ک TDHCAآفات میں سہارے کا پروگرام  HOMEڻیکساس کا 
حکومتوں، غیر منافعتی تنظیموں اور وفاقی یا ریاست کی اعالن کرده کاؤنڻی میں عالقے کی اوسط خاندانی آمدن 

)AMFI فیصد یا کم گھریلو آمدن کے حاملین کی خدمت کے لیے دستیاب ہے۔ اہل سرگرمیوں میں  80) میں
HOMEowner ت پروگرام، کرایہ دار پر مبنی رینڻل معاونت پروگرام، اور بحالی معاونHOMEbuyer  معاونتی
آفت میں سہارے کے پروگرام  HOMEملین سے زائد کی رقم ڻیکساس میں  10تک، $ 2017پروگرام۔ دسمبر 

 16۔کے لیے دستیاب کی گئی
 

میں عمل میں آیا اور  1995) کا قیام TICHاضافی طور پر ڻیکساس انڻر ایجنسی کونسل برائے بے گھر افراد (
کے  TICH TDHCAیہ بے گھری سے نمڻنے کے لیے ریاست کے وسائل اور خدمات کو مربوط کرتی ہے۔ 

ریاستی ایجنسیز نیز گورنر، نائب گورنر، اور ایوان نمائندگان  11لیے بطور مشاورتی کمیڻی مصروف عمل ہے۔ 
کونسل کی ذمہ داریوں میں درج ذیل شامل  17سل میں بیڻھتے ہیں۔کے سپیکر کی جانب سے مقرر کرده ممبرز کون

 ہے:
 

 ریاست میں بے گھر افراد کی خدمات کے لیے حالیہ وسائل کا سروے کرنا؛ •
 تمام بے گھر افراد کے لیے ریاست بھر میں خدمات کی فراہمی اور ربط کاری میں معاونت؛ •

                                                           
 /http://www.thn.org کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ڻیکساس بے گھر افراد کا نیٹ ورک۔ ویب پیج پر  15
16 TDHCA" .HOME کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر " آفت میں سہارے کا پروگرام۔ 

relief.htm-division/disaster-http://www.tdhca.state.tx.us/home 
17 TDHCA“ .افراد گھر بے برائے کونسل انڻرایجنسی ڻیکساس" (TICH).  کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر 

http://www.tdhca.state.tx.us/tich/ 

http://www.thn.org/
http://www.thn.org/
http://www.thn.org/
http://www.tdhca.state.tx.us/tich/
http://www.tdhca.state.tx.us/tich/
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 ات کی ترسیل میں اضافہ کرنا؛مختلف فراہم کنندگان اور مناسب حکام کے مابین معلوم •
مختلف عالقوں میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی رہائش کے لیے ضرورت کے جائزے میں  •

TDHCA کو تکنیکی معاونت کی فراہمی؛ اور 
 بے گھر افراد کی خدمات کے لیے معلوماتی سینڻر اور مرکزی ذرائع کا اہتمام۔ •

 
) بے گھری سے منتقلی میں معاونت کے لیے پروجیکڻس DSHSریاست کا محکمہ برائے صحت کی خدمات (

)PATH) کمیونڻی ذہنی 3) آباد کاری اور بحالی؛ (2) سکریننگ، تشخیصی جائزه، اور عالج؛ (1) پروگرام (
) عملے کی تربیت اور کیس مینیجمنٹ؛ 5الکحل یا منشیات کا عالج؛ ( ں) بیرونی مریضا4صحت کی خدمات؛ (

سے بچاؤ کی سرگرمیاں) اور  HIV) بنیادی صحت کی خدمات، روزگار کی تربیت، تعلیمی خدمات (بشمول 6(
) آمدن میں معاونت کی خدمات بشمول سوشل سیکورڻی آمدن اور 7متعلقہ رہائشی خدمات کے لیے حوالگیاں؛ (

رہائشی خدمات بشمول  )8مناسب ضابطوں کے مطابق نمائنده وصول کننده حاصل کرنے کے ضمن میں معاونت؛ (
) رہائش 10) رہائشی معاونت کے لیے اپالئی کرنے میں تکنیکی اعانت؛ اور (9رہائش کے لیے منصوبہ بندی؛ (

اور خدمات میں ہم آہنگی اور افراد کی مناسب رہائش اور خدمات کے ساتھ مماثلت کے اخراجات میں بہتری کی 
ں اماریلو، آسڻن، بیومونٹ، کونرے، کورپس کرسڻی، ڈالس، شکل میں رسائی کرتا ہے۔ ان کے سروس ایریاز می

 ایل پاسو، فورٹ روتھ، گالویسڻن، ہارلنگن، ہوسڻن، الریڈو، لبوک، سان انتونیو، اور واکو شامل ہیں۔
 

کے پروگرام  2018تا  2015کے زیر انتظام ہے۔  TDHCAاس کے عالوه کمیونڻی سروسز بالک گرانٹ پروگرام 
سے زائد رقم ڻیکساس بھر میں کم آمدنی کے حامل رہائشیوں میں خدمات کی ترسیل کے لیے ملین  120کے لیے $

 18اہل اداروں کو عطا کی گئی۔ یہ خدمات غربت کے خاتمے اور خودمختاری کے فروغ کے لیے بنائی گئی ہیں۔
 

نے والے رہائشی یونڻس اگرچہ بے گھر افراد کے متعلق ڈیڻا اب بھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن تباه و برباد ہو
کے ذریعے عارضی محفوظ جگہ کی معاونت حاصل  FEMAکی تعداد، پہلے سے ڻیکساس کی رہائشی مارکیٹ، 

کرنے والے ڻیکساس کے شہریوں کی تعداد کی بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں رہائشی ضروریات کے لیے 
 ر پر زیاده ہے۔  مسلسل سرگرداں ڻیکساس کے رہائشیوں کی تعداد ممکنہ طو

 
 ڻیکساس پروگرام 1-1-2سماجی خدمات:  3. 

 
ڻیکساس کا پروگرام فون یا انڻرنیٹ کے ذریعے ریاستی و مقامی صحت و انسانی خدمات کے  HHSC2-1-1ڻیکساس 

ریاست بھر کے  THHSCپروگرامز کی سروس کے ساتھ ڻیکساس کے رہائشیوں کو مربوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 
دن،  7فتے کے دن ہ 365ڻیکساس سال کے  2-1-1) کے ذریعے کام کرتا ہے۔ AICsعالقائی معلوماتی مراکز ( 25

ریاستی و مقامی صحت و انسانی خدمات  گھنڻے دستیاب مفت، بے نام، سماجی سروس کی ہاٹ الئن ہے۔ 24دن کے 
کے پروگرامز رہائشی/جائے پناه، مالزمت، خوراک/غذائیت، تجربہ کار افراد، بحران/ہنگامی حاالت، آمدن/اخراجات، 

معذوری، صحت/میڈیکل، ذہنی صحت، اور چائلڈ کیئر/تعلیم کا احاطہ قانونی امداد/متاثرین، فوجداری انصاف، بڑھاپا/
 کرتے ہیں۔

 
GLO  کوHHSC ،اگست  24کے عملے نے جمعرات مورخہ  1-1-2کی جانب سے موصول شده معلومات کے مطابق
جانب فیصد اضافے کا مشاہده کیا ہے۔ کالر کی اہم ضروریات میں عوام کی  37کے آغاز سے کال کی تعداد میں  2017

سے انخالء کی عمومی معلومات اور انخالء کے لیے ذرائع نقل و حمل اور شہری و کاؤنڻی ایمرجنسی سروسز کی 
) TIRNکو ڻیکساس کے معلوماتی و حوالگی نیٹ ورک ( 2017اگست  25جانب سے کالز شامل ہوتی ہیں۔ بروز جمعہ 

                                                           
18 DHCA.T" گرانٹ بالک خدمات کمیونڻی(CSBG)."   کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر 

affairs/csbg/index.htm-http://www.tdhca.state.tx.us/community 

http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
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لرز کی ضروریات کو ریاست بھر کے پہلے دستیاب کے عملے نے نیا مینیو آپشن بنایا جو طوفان ہاروے کا شکار کا
 ایجنٹ کی طرف موڑ دیتا ہے اس طرح ان کالرز کو ترجیح دیتا ہے۔

 
کالز موصول ہوئیں۔ ذیل میں کال کا  670,000کو تقریباً  TIRN 1-1-2کے درمیان،  2017اکتوبر  31اگست اور  25

ستمبر) اور ہاروے کے بعد موصول شده کالز کی تعداد  30-اگست 25خالصہ ہاروے سے قبل، ہاروے کے دوران (
 دکھاتا ہے۔ 

 
ذیل کا ڻیبل طوفان ہاروے کو قبل، دوران اور فوری بعد نیز طوفان ہاروے کے بعد کی وقتی مدتوں میں تقسیم کرده 

ً تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ طوفان ہاروے کے دوران اور فوراً بعد کی مدت میں، ریاست ڻیکساس کے کالز کی تقر یبا
ایک مفت رجسڻری ہے جو  STEAR) کالز میں بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا۔ STEARایمرجنسی معاونت کی رجسڻری (

و اپنی مقامی کمیونڻی میں مقامی ایمرجنسی منصوبہ کاروں اور ایمرجنسی کے ضمن میں ردعمل دینے والوں ک
ضروریات کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر عوام یہ محسوس کرتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی یا آفت کے 
موقع پر اضافی معاونت درکار ہو گی تو یہ پروگرام عوام کو اپنی معلومات رجسڻری میں شامل کرنے کی اجازت دیتا 

 ہے۔
 

 کال کی تعداد 1-1-2 :7جدول  

 8، 4، 1آپشن   
)TIRN (ایجنڻس 

 5آپشن 
)TIRN (کل ایجنڻس 

 طوفان ہاروے سے قبل کالز: 
 N/A 154,509 154,509 2017اگست  1-24

 طوفان ہاروے کے دوران کالز:
 452,916 170,105 282,811 2017ستمبر  30 -اگست  25

 طوفان ہاروے کے بعد کالز: 
 214,377 36,577 177,800 2017اکتوبر  1-31

 
 مختصر وضاحت:

 : کمیونڻی وسائل کی معلومات اور حوالگی کی کالز۔1آپشن  •
 رجسڻریشن کالز۔ STEAR: 4آپشن  •
 : ہاروے سے متعلقہ آفات کی کالز۔5آپشن  •
 : ذہنی صحت اور منشیات کے غلط استعمال کی معلومات اور حوالگی کی کالز۔8آپشن  •
 
ایجنڻس کی جانب  TIRNان وقتی مدتوں کے دوران ضرویات کی اقسام بھی مختلف تھیں۔ طوفان ہاروے سے قبل،  

سے الیکڻرک سروس ادائیگی کی معاونت اور کرائے کی ادائیگی کی معاونت کے متعلق کالز موصول کی گئیں۔ طوفان 
اور الیکڻرک ادائیگی کی معاونت تھیں۔  کے دوران اور اس کے فوری بعد، دو اہم ضروریات آفت کے خوراک نامے

آفت میں بحالی کے لیے سرگرداں خاندانوں کو مختصر مدتی خوراک کی معاونت کے فوائد فراہمی کے ضمن میں 
) کے ذریعے آفت میں D-SNAPڻیکساس صحت و انسانی خدمات آفت کے ذیلی غذائیت کے معاونتی پروگرام (

 19خوراک نامے دستیاب تھے۔
 

اہم ضروریات اور طوفان ہاروے کے دوران اور فوری بعد کالز کی تعداد  10ذیل کا چارٹ موصول شده کالز کی 
 کو ظاہر کرتا ہے۔

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر  ".SNAPآفت " ڻیکساس صحت و انسانی خدمات۔ 19

snap-assistance/disaster-https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster 
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 اہم کال کی اقسام 10کی  2017ستمبر  30 -اگست  23: 9نمونہ 

 
 TIRNکے تازه ترین نمبرز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ چاجائیکہ کالز کسی حد تک کم ہو گئی ہیں، لیکن  2017دسمبر  19

طوفان ہاروے سے قبل کی نسبت اب بھی زیاده تعداد میں کالز وصول کر رہا ہے۔ عالوه ازیں، کالز کی اقسام یہ ظاہر کرتی 
وفان ہاروے کی آفت سے بحالی سے متعلقہ کالز وصول کر رہا ہے، جیسا کہ ذیل کے چارٹ ہیں کہ کال سینڻر اب بھی ط

 میں دیکھا جا سکتا ہے۔
 
 
 
 
 
 

 9/30/2017 تا  8/23/2017 -ڻیکسونومی کے ذریعہ مطلوب 

 غذائی اسڻیمپ کی آفت
 

 الیکڻرک سروس کی ادائیکی کی مدد
 

 
 فوڈ نیڻریز

 

 
 ادائیگی کی مددکرایہ کی 

 
 فوڈ اسڻینپ/ایس این اے پی کی درخواستیں

 
FEMA آفت کی مدد 

 رجسڻریشن-آن الئن/ ڻیلی
 

 پناه گاہیں-وسیع پیمارے پر نگہداشت
 

 
 آفت سے بیروزگاری کی مدد

 
 غیر مختص عارضی مالی مدد

 
 

 خالی کرکے منتقلی
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 اہم اقسام 10کالز کی  2017دسمبر  19-نومبر 1: 10نمونہ 
 

کا کال ڈیڻا ریاست بھر کے کالرز کی جانب سے درخواست کرده ضروریات اور سروسز کے ضمن  1-1-2درج باال 
میں مددگار تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیڻا سروسز جیسے یوڻیلڻی اور کرایہ داری معاونت کی اقسام کے لیے اشاریہ 

 ال نہیں کیا گیا۔ہے۔ یہ ڈیڻا فنڈنگ کی فیصلہ سازی کے لیے استعم
 

 عارضی رہائشی معاونت 4. 
 

کے تعاون سے مختصر مدتی رہائش کی بحالی کے پروگرامز کے لیے ریاست کی  FEMAکو  2017ستمبر  14
کی جانب سے اہل کرده  FEMAکو ذمہ داری سونپی۔ یہ پروگرامز  GLOقیادت کے طور پر گورنر گریگ ایبٹ نے 

درخواست گزاران کے لیے مستقل مرمتی اور عارضی حل کے لیے فوری رہائش کا حال فراہم کرنے کے ارادے سے 
تک ان پروگرامز کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ پروگرام کی تفصیالت میں  2019فروری  GLO 25بنائے گئے ہیں۔ 

 درج ذیل شامل ہیں:
 

a مرمتی) ملڻی فیملی کرایہ اور 
 

اہل درخواست گزاران کے لیے مزید رہائش کی فراہمی کے سلسلے میں یہ پروگرام پہلے سے موجود ملڻی فیملی 
رہائش جیسے اپارڻمنڻس کی مرمتی کی سروس فراہم کرتا ہے۔ مرمتی کے لیے رضامند ہوتے ہوئے پراپرڻی کے 

یے اہل درخواست گزاران کو کرائے پر تک کے ل )2019(فروری  مہینے 18مالکان کو آفت کے اعالن کے بعد 
دینے کے لیے متفق ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام درخواست گزاران کو انتہائی ضروری رہائش نیز ملڻی فیملی یونڻس جو 

مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران  18 آفت کے دوران متاثر ہو سکتے ہیں انہیں درکار مرمتی فراہم کرتا ہے۔
 ت ختم ہو جاتی ہے۔کے لیے عارضی معاون

 12/19/20117 تا  11/1/2017 -ڻیکسونونی کے ذریعہ مطلوب     

 الیکڻرک سروس کی ادائیگی کی مدد
 

 کرایہ کی ادائیگی کی مدد
 
 

 فوڈ پینڻریز
 
 

 تحفے/کھلونےچھڻیوں کے 
 

 ہاؤسنگ اتھارڻیز
 

 
 بے گھر پناه گاه

 
 واڻر سروس کی ادائیگی کی مدد

 
 بچے کی نگہداشت کے اخراجات کی مدد

 

 
 آفت سے وابستہ کیس مینیجمنٹ

 
 میڈیکل اپوائنڻمنڻس ڻرانسپورڻیشن
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bڈائریکٹ لیز ( 

 
اور اس کے ذیلی وصول کنندگان کو پراپرڻیز کرائے پر لینے کے لیے مجاز کرتا ہے۔ ان پراپرڻیز  GLOیہ پروگرام 

تک اہل درخواست گزاران  )2019(فروری  مہینے 18کے استعمال کے ذریعے، یہ پروگرام آفت کے اعالن کے بعد 
 مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران کے لیے عارضی معاونت ختم ہو جاتی ہے۔ 18 کو رہائش فراہم کرتا ہے۔

 
cتیار شده رہائش کے انتخابات ( 

 
تک اہل درخواست گزاران کی عارضی رہائش کے  )2019(فروری  مہینے 18یہ پروگرام آفت کے اعالن کے بعد 

 رز کو نجی زمین یا کمرشل جگہوں پر لگاتا ہے۔لیے تیار کرده رہائشی یونڻس، جیسے متحرک گھر اور سفری ڻریل
 مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران کے لیے عارضی معاونت ختم ہو جاتی ہے۔ 18

 
dگھر کی محدود مرمتی کے لیے براه راست امداد ( 

 
کی معقول یہ پروگرام واضح طور پر تباه شده گھروں کے لیے مستقل جزوی مرمتی فراہم کرتا ہے۔ مرمتیاں گھر 

 فیصد سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔ 50کے  60,000یا $ (FMV)مارکیٹ ویلیو
 

e (پاور ضروری لیے کے شیلڻرنگ اور مرمتی جزوی (PREPS) 
 

تک کی عارضی مرمتی فراہم کرتا ہے۔  20,000سے کم نقصان کے حامل گھروں کے لیے $ 17,000یہ پروگرام $
یہ یقینی بنانے کے لیے کہ گھر کے اہل مالکان کے لیے یہ گھر ایک پناه گاه کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے، 

) فعال غسل خانہ، اور کھانا پکانے کے چھوڻے آالت شامل ہو سکتے 1عارضی مرمتیوں میں ونڈو یونڻس، ایک (
 اخراجات کا اشتراک درکار ہوتا ہے۔ فیصد 10انب سے کو ریاست کی ج PREPSہیں۔ 

 
 انشورینس 5. 

 
اکتوبر  31جو  کی کمیڻی ہاؤس انشورنس میں ڻیکساس  2018اپریل  12) کی TDIڻیکساس ڈیپارڻمنٹ آف انشورینس (

کو دی گئی پریزنڻیشن میں انشورینس کمپنیوں کی سے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے، سب سے زیاده حالیہ  2017
جانب سے اکڻھے کرده ڈیڻا، طوفان ہاروے کے مالیاتی اثرات اور دعووں کی ہینڈلنگ کی نگرانی کے حوالے سے 

 20بتایا گیا۔
 

TDI  ،ڈیڻا کی درخواست میں کمپنیوں کے لیے درج ذیل رپورٹ کرنا درکار ہے: رپورٹ کرده دعووں کی تعداد
ادائیگی کے حامل بند کرده دعووں کی تعداد (ادائیگی کرده دعوے)، ادائیگی کے بغیر بند کرده دعووں کی تعداد، 

عداد، ادا کرده نقصانات کی کل رقم، اور دوباره کھولے گئے دعووں کی تعداد، کل نقصانات کے حامل دعووں کی ت
محفوظ شده دعووں کی کل رقم ۔ ڈیڻا کی درخواست یہ تقاضہ کرتی ہے کہ کمپنیاں درج ذیل اقسام کی انشورینس کے 
لیے علیحده سے ڈیڻا رپورٹ کریں: گھریلو مالکان، رہائشی مکان، موبائل گھریلو مالکان، فارم کے مالکان، کاروبار 

اروباری پراپرڻی کی کاروباری مداخلت کا حصہ، تمام دیگر کاروباری پراپرڻی، ذاتی گاڑی، کاروباری کے مالکان، ک
کی جانب سے براه راست تحریر کرده پالیسیز شامل نہیں ہیں)،  NFIPاپنا خود تحریر کریں ( -گاڑی، وفاقی سیالبی 

 نجی سیالب، اور دیگر تمام انشورینس کی اقسام۔

                                                           
۔ .2018اپریل،  12ہاؤس انشورنس کمیشن پر پیشکش."  -طوفان ہاروی ڈیڻا کال " .انشورنس کے ڻیکساس محکمہ 20

 04122018.pdf-call-data-house-https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/harvey 

https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/harvey-house-data-call-04122018.pdf
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کاؤنڻیز شامل ہیں، اضافی طور پر  58کے آفت کے اعالن کی ڈیڻا درخواست میں  2017اگست  28گورنر ایبٹ کے 

ستمبر  14ولیم سن، ڻریوس، ہیز، اور ہیڈالگو کاؤنڻیز شامل ہیں۔  میالم اور سان آگسڻائن کاؤنڻیز، جو گورنر ایبٹ نے 
 کو آفت کے اعالن میں شامل کیں، وه اس میں شامل نہیں تھیں۔ 2017

 

 عالقائی نقشہ -: طوفان ہاروے کی ڈیڻا کال برائے کاؤنڻیز 11نمونہ  
 

ڈیڻا فراہم کرنے  -فیصد سے زائد مجموعی پراپرڻی اور ڻیکزاس آڻوموبائل مارکیٹ  99انشورنس کمپنیوں میں  930
کے بعد یا ڈیڻا فراہم کرنے کے ذریعہ ڈیڻا کی درخواست کا جواب دیا گیا ہے یا جواب دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی 

 2017ستمبر  30 سے 2017اکتوبر  31 ورینس کمپنیاںنے درخواست کی کہ انش TDIطوفان ہاروی ڈیڻا نہیں ہے. 
 تک ڈیڻا بھجوائیں۔  

 
 دعووں کی تعداد

 
ایسوسی  پالن )FAIR( انشورنس کی ضرورت کے لئے مناسب رسائی اور ڻیکساس TWIAنجی بیمہ کاران، 

دعووں کا اندراج کیا کے قریب  717,000میں تمام ذاتی اور کاروباری انشورینس کے لیے کل  (TFAIRPA)ایشن
گاڑیوں کے دعوے شامل ہیں۔ رہائشی پراپرڻی  207,000رہائشی پراپرڻی کے دعوے اور  387,000گیا۔ اس میں 

الکان کے دعووں پر موبائل گھریلو م 18,000، اور دعوے کے رہائشی مکان 123,000، ہوم اونر دعوے 246,000
 مشتمل ہے۔

 سڻل بینڈ اور دیگر سمندری کاؤنڻیزکو
 ہوسڻن کا عالقہ اور جنوب مشرقی ڻیکسس
 مرکزی ڻیکساس
 دیگر عالقے
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کی  TIDبلین اورکے قریب   7.7انشورینس کمپنیوں نے دعوے کی ادائیگی (ادا کرده نقصانات) کے ضمن میں $

بلین ادا کیے۔  کیونکہ  19.4کل ادائیگی کے لیے $رپورٹ کے مطابق وه اندازه کرتے ہیں کہ وه باآلخر ادائیگی کا 
 مزید دعوے رپورٹ، طے اور بند کیے جا رہے ہیں اس لیے یہ رقم تبدیل ہو گی۔

 
بلین ڈالر، اور  ادا شده دعوے  2.5مجموعی نقصانات میں  دعووں کی اکثریت رہائشی پراپرڻی کی انشورینس کے لیے

انشورینس اور گاڑیوں کے دعووں کے حوالے سے  زیاده تر نقصانات سیالب کی تاہم،ہے۔  ڈالر کی رقمبلین  1.4میں 
ہیں۔ گاڑی کی انشورینس میں عمومی طور پر سیالب سے ہونے والے نقصان کی "جامع" کوریج کے تحت احاطہ کیا 
 جاتا ہے، جبکہ رہائشی پراپرڻی کی انشورینس میں سیالب سے ہونے والی نقصان کے لیے کوریج فراہم نہیں کی جاتی۔

 
کی طرف سے براه راست طور پر لکھی گئی پالیسیاں شامل نہیں)  NFIPاپنا خود لکھیں (  -نشورنس فیڈرل سیالب ا

 بلین ڈالر کا نقصان رپورٹ کیا گیا۔ 3.1بلین ڈالر اور  8.4اور نجی سیالب انشورنس نے مجموعی نقصانات میں 
 

 
کرده دعوے، ادا کرده نقصانات کی رقم، اور انشورینس کی قسم کے مطابق تخمینہ کرده حتمی :  کل رپورٹ 12نمونہ 

 21میں اپ ڈیٹ کرده﴾۔ APA 2﴿ کل نقصانات
 

رہائشی ملکیت فیصد  40تقریباً رہائشی ملکیت کے لئے انشورنس کی ابتدائی رپورڻنگ کے اعداد و شمار کے مطابق، 
فیصد دعووں کو بغیر خسارے  35دعووں میں ادائیگی کی گئی (خسارے کی ادائیگی کے ساتھ بند کیے گئے)، کے 

فیصد  11ہیں اور تمام اقسام کی انشورینس میں فیصد دعوے ابھی تک کھلے  25کی ادائیگی کے ساتھ بند کیا گیا، 
 دعووں کو دوباره کھوال گیا۔

 
وه دعوی جو کھال ہو وه جزوی ادائیگیوں، جیسے رہائش کے اضافی اخراجات یا کاروباری مداخلت نیز نقصان کی 

 مدت میں ادائیگیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔
 

میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں: نقصان کڻوتیوں سے زائد  کی وجہ سے بند کئے گئے ہیں ادائیگی کے بغیر دعوی
ہو، نقصان ایسے خطرے کی وجہ سے ہوا جو پالیسی کے تحت احاطہ کرده نہ ہو، نقصان ہوتے وقت پالیسی ہولڈر کی 

 پالیسی موثر نہ ہو، یا دعوی دوہرا دعوی ہو۔

                                                           
، 23جنوری " سینٹ کی کاروباری و تجارتی کمیڻی کے لیے پریزنڻیشن۔ -طوفان ہاروے ڈیڻا کال "ڈیپارڻمنٹ برائے انشورینس۔ ڻیکساس  21

2018. https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/Harvey-20180123.pdf 

 رپورٹ کرده دعوے
 (ہزار میں)

 

ادا کرده نقصانات 
 کی رقم

 میں)(بلینس 

تخمیناً مجموعی 
 نقصانات

 (بلینس میں)

 رہائشی پراڻی
 کمرشیل پراپرڻی
 دیگر تمام

  فوڈ انشورینس
 گاڑی

 رہائشی پراڻی
 کمرشیل پراپرڻی
 دیگر تمام

 

  فوڈ انشورینس
 گاڑی

 

 رہائشی پراڻی
 کمرشیل پراپرڻی
 دیگر تمام

 

  فوڈ انشورینس
 گاڑی
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ : تصفیے کی حیثیت اور انشورینس کی قسم کی رو سے دعووں کی تعداد13نمونہ 

 
 رہائشی پراپرڻی

 
درج ذیل چارٹ تصفیے کی حیثیت اور جگہ کے مطابق رہائشی پراپرڻی کے دعووں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ 

 - طوفان ہاروے ڈیڻا کال کاؤنڻیز سے رجوع کریں: 11عالقے کی تقسیم میں شامل کرده کاؤنڻیز کے لیے، نمونہ 
ئل گھر کے مالکان، اور رہائشی مکان کی رہائشی پراپرڻی انشورینس میں گھر کے مالکان، موبا  عالقائی نقشہ۔

فیصد سے زائد سے زیاده کوسڻل بینڈ یا  90ہوریکین ہاروے کے نتیجے میں رہائشی ملکیت کے  انشورینس شامل ہے۔
 ہوسڻن ایریا کے عالقوں میں ہیں۔

 تصفیہ کی اعتبار سے دعوؤں کی تعداد

ں)
 می

ار
ہز

)
 

 دیگر تمام گاڑی کمرشیل پراپرڻی فوڈ انشورینس* دیگر رہائشی ایچ او

 
 کوئی ادائیگی نہیں -بند  ادا کیا ہوا

 
 ال ہواکھ
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میں اپ ڈیٹ  APA 2﴿ : تصفیے کی حیثیت اور عالقے کے مطابق رہائشی پراپرڻی کے دعووں کی تعداد14نمونہ 
 کرده﴾

 
 -فیصد کے مقابلے میں غیر متناسب نقصان کی رقم  24-ساحلی خمدار عالقے میں دعووں کی مجموعی شرح فیصد 

فیصد ہے۔ ساحلی خمدار عالقے کا جب دیگر عالقوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہاں رہائشی پراپرڻی کے  51
 نقصان کی بلند ترین اوسط بھی ہے۔

 

 
 APA﴿ عالقے کے مطابق  نقصانمیں  مصیبتوںاور اوسط  نقصان اوراوسط ادائیگی : رہائشی پراپرڻی کے 15نمونہ 

 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ 2
 

ں)
 می

ار
ہز

)
 

 رپورٹ کرده دعوؤں کی تعداد

 کھال ہوا ادائیگی نہیںکوئی  -بند  ادائیگی کی گئی-بند 

 نامعلوم دیگر تمام مرکزی ڻیکساس ہوسڻن ایریا کوسڻل بینڈ

 

 اوسط خرچ کئے نقصان** اوسط ادا کنے نقصان**

 سبھی عالقے* دیگر تمام مرکزی ڻیکساس ہوسڻن ایریا کوسڻل بینڈ

 

 سبھی عالقے* دیگر تمام مرکزی ڻیکساس ہوسڻن ایریا کوسڻل بینڈ
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 قومی سیالب کی انشورینس کا پروگرام 6. 
 

NFIP ایکFEMA  کا پروگرام ہے جو شریک کمیونڻیز میں پراپرڻی مالکان کے لیے کم قیمت انشورینس فراہم کرنے
کے لیے کام کرتا ہے اور سیالبی میدان کی مینیجمنٹ ضابطوں کے اطالق اور انتخاب کے لیے کمیونڻیز کی حوصلہ 

ریس نے حکم دیا ہے کہ وفاقی افزائی کے لیے کام کرتا ہے۔ سیالب کے زائد خطرے کے حامل عالقوں میں، کانگ
 22طور پر تنٰظیم کرده یا بیمہ دار قرض دینے والے اداروں کے لیے رہن شده پراپرڻیز پر انشورینس ضروری ہے۔

NFIP  گھریلو مالکان کے لیے دو اقسام کی سیالب کی انشورینس کی کوریج فراہم کرتا ہے: عمارتی پراپرڻی کی
23تک کوریج (مشموالت)۔ 100,000تک کوریج؛ اور ذاتی پراپرڻی کی $ $250,000

22FP 
 

میں طوفان ہاروے کے براه راست نتیجے کی جانب سے فراہم کرده  FEMAکو  2018جوالئی  31 درج ذیل معلومات
اور  2017اگست،  23  سے زائد 91,000کے دعووں میں اہم اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔  NFIPریاست ڻیکساس میں 

 1( 843تک،  2018جوالئی  31 دعووں کا اندراج کیا گیا۔کے درمیان ہونے والے نقصانات کے لئے  2017ستمبر،  5
) سے زائد کلیمز بند ہو گئے ہیں۔ سے زیاده فیصد  99( 90,000کلیمز فعال/کھلے ہوئے ہیں جبکہ ان  )سے کم فیصد

 ً فیصد) کلیمز ادائیگی کے بغیر بند ہوئے۔ مجموعی طور پر، اس مدت کے دوران اوسط  16( 15,000یہاں تقریبا
اس  کی ادائیگیاں کی گئیں۔ لئے کے ساتھ بند کرده دعوی کے بلین سے زائد 8.82$کی ادائیگی کے ساتھ  $115,906

اگست کو طوفان ہاروے کے زمین سے ڻکرانے والے دن  25وقت کے دوران روزانہ کے ڈیڻا کی تقسیم کے مطابق، 
 دعووں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا۔

 

 
تک)  2018، 31) نقصان کی تاریخ (جوالئی 2017اکتوبر،  -ڻیکزاس میں درج (جون  کے دعوے NFIP: 16نمونہ  
)APA 2 (میں تازه کاری 
 

                                                           
، 23جنوری " کاروباری و تجارتی کمیڻی کے لیے پریزنڻیشن۔سینٹ کی  -طوفان ہاروے ڈیڻا کال "ڻیکساس ڈیپارڻمنٹ برائے انشورینس۔  22

program-insurance-flood-://www.fema.gov/nationalhttps2018.  
23FEMA.  "NFIP ویب پیج" کی کوریج کا خالصہ۔/PDF  کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10تک https://www.fema.gov 

4648/f_679_summaryofcoverage_11_2012.pdf-20490-1620-/20130726data -library-/media  

 کل

 جون جوالئی اگست ستمبر اکتوبر 

 )2017اکتوبر -ایف آئی پی دعوؤں کا دائره (جون  ڻیکساس میں این
 نقصان کی تاریخ تک

https://www.fema.gov/
https://www.fema.gov/
https://www.fema.gov/
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تک  ﴾2017ستمبر،  5-اگست 23﴿ کے دعوے NFIP: تاریخ نقصان کے مطابق ڻیکساس میں دائر کرده 17نمونہ 

﴿APA 2 میں اپ ڈیٹ کرده﴾۔ 
 

دعووں کی عالقائی جگہوں میں تقسیم کے ساتھ، یہ مزید واضح ہو گیا ہے کہ دعوے طوفان ہاروے سے متعلق ہیں، 
اہل کاؤنڻیز میں شامل ہیں جس میں سب سے زیاده  49چونکہ دعوں کی زیاده تر تعداد ان جگہوں سے آ رہی ہے جو 

 رہے ہیں۔تعداد میں دعوے ہوسڻن کے عالقے سے آ 
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 )2017، 5ستمبر – 23ڻیکساس میں این ایف آئی پی دعوؤں کا دائره (اگست 
 نقصان کی تاریخ تک

NFIP شہر شہر 2017، 5ستمبر  -اگست  23دائر کرده  یدعو 
 عہی) کے ذرادهیز ای یدعو 2،000( 
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دعوے اور مزید﴾  2,000﴿ میں دائر کرده دعوے NFIPشہر کے مطابق میں  2017ستمبر،  5 -اگست 23 : 18نمونہ 
﴿APA 2 ﴾میں اپ ڈیٹ کرده 
 

NFIP )کا ڈیڻا ان انشورینس دعووں کی شناخت کرتا ہے جو مسلسل نقصانRL کیڻگری میں آتے ہیں۔ (RL  پراپرڻی
ہو۔ یہاں سے زائد کے دو یا زائد دعووں کی ادائیگی کی گئی  1,000کوئی بھی قابل بیمہ عمارت ہے جس کے لیے $

سے زائد پراپرڻیز ہے۔ یہ  27،000پراپرڻیز ہیں، جن میں سے ڻیکساس می  RLسے زائد  120,000ملک بھر میں 
RL  عماراتNFIP  فنڈ پر دباؤ کا باعث ہیں، اور فی الحال یہ فنڈ پر سب سے بڑا بوجھ ہیں۔ یہ نہ صرفNFIP  کے

ہیں، بلکہ مستقبل کے تباه کن واقعات کا سدباب کرنے ساالنہ نقصانات (قرض کی ضرورت میں اضافہ) کو بڑھاتے 
 24کے لیے ضروری فنڈز کے انخالء کا باعث بنتا ہے۔

 
کے   NFIP 13,826ہاروے کو فراہم کی گئی، ہوریکین  GLOاعداد و شمار کی بنیاد پر  NFIPسب سے زیاده حالیہ 
 -فیصد  65یا  9,050-پر نامزد کیا گیا۔ ان دعووں کی اکثریت  2018جوالئی  31 کے طور RLدعووں کا باعث بنا 

پراپرڻیز کی سب سے بڑی  RLہیرس کاؤنڻی میں درج کیے گئے۔ درج ذیل گراف اس مدت کے دوران رپورٹ کرده 
 کی ملکیت کے لئے اکاؤنڻنگ) RLفیصد  96( تعداد کی حامل کاؤنڻیز کو نمایاں کرتا ہے۔

 

 
ہاروے کے دوران نقصان کی رپورڻنگ  کے حامل گھر RLکے  NFIP: منتخب کرده کاؤنڻیز کے مطابق 19نمونہ  
)APA 2 (میں اپ ڈیٹ کرده 

 
کوڈ کے مطابق ارتکاز زپ پراپرڻیز کے  RLاضافی طور پر، درج ذیل نقشہ طوفان ہاروے کے دعووں کی حامل  

پراپرڻیز جیسے دریائے گواڈا لوپ کے مابین باہمی تعلق ہو سکتا  RLکوڈز اور دریا کے ساتھ زپ کو ظاہر کرتا ہے۔ 
 پراپرڻیز کا بلند ارتکاز موجود ہے۔ RLہے، لیکن ہیرس کاؤنڻی بھر میں موجود 

                                                           
24" FEMA. کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10متن تک /ویب پیج "سوال۔ والے جانے پوچھے اکثر نقصان مسلسل 

https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt 

منتخب رپورٹ کرنے والی کاؤنڻی کے ذریعہ بار بار گھروں کے نقصانات 
 )2017، 5ستمبر  -اگست  23ہاروے کے دوران نقصان (
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 میں اپ ڈیٹ کرده) APA 2( )2017ستمبر  5-اگست  23کے دعوے ( RLکے  NFIPکوڈ کے مطابق زپ : 20نمونہ 

 
 ڻیکساس طوفانی ہواؤں سے انشورینس کی ایسوسی ایشن  7. 

 
 1970) ڻیکساس کے قانون ساز کی جانب سے اگست TWIA(25ڻیکساس طوفانی ہواؤں سے انشورینس ایسوسی ایشن 

کا مقصد  TWIAمیں تشکیل دی گئی۔  1971میں طوفان سیلیا کے بعد عالقائی مارکیٹ کے حاالت کے جواب میں 
 ڻیکساس کے ساحلی عالقے کے لیے طوفانی ہواؤں اور اولے سے انشورینس کی فراہمی ہے۔

 
TWIA یہ ہ رضاکارانہ انشورینس مارکیٹ کا براه راست حریف نہیں ہے۔ حتمی حل کے طور پر بیمہ کار ہے اور ی

کرتے فراہم ڻیکساس کے ساحلی عالقے میں چند مخصوص حصوں میں رہائشی و کاروباری پراپرڻیز کے لیے کوریج 

                                                           
25https://www.twia.org/  

 دریا

 ڈیلیجیبی آر اے سی اے -سی ڈی بی جی

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 فی زپ کوڈ دعوے

 میل
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ہیں۔ مخصوص کرده تباه شده جگہ وه ساحلی عالقے کا وه حصہ ہوتا ہے جہاں انشورینس کا کمشنر یہ تعین کرے کہ 
 فانی ہوا اور آندھی کی انشورینس مناسب طور پر دستیاب نہیں ہے۔طو

 
ہے، جن میں  74,266کی کل تعداد  تک 2018جنوری  23 کے دعووں TWIAہاروے کے لیے دائر کرده ہوریکین  

مندرجہ ذیل نقشہ ڻیکساس  فیصد دائر کی گئی۔  34یا  24,967نوسیس کاؤنڻی میں دعووں کی سب سے زیاده تعداد 
اہل و شمار کے اندر دعووں کی  TWIAاہل کی حیثیت سے متاثره عالقے میں اور ہر  TWIAگلف کوسٹ کے ساتھ 

 TWIAتعداد کے اندر کی شناخت کرتا ہے۔  یہ غور کرنا چاہئے کہ ہیرس کاؤنڻی کا صرف ایک چھوڻا سا حصہ 
پارڻی کوریجز کے ضمن -و کہ براه راست بیمہ شده کے لیے فرسٹکل معاوضے کی ادائیگیاں، ج کوریج کے اہل ہے۔

ملین سے زائد بنتا ہے۔ ادا شده اخراجات،  958میں ادا کرده نقصانات یا جس کی ادائیگی متوقع ہو، ان کا مجموعہ $
 101دعوؤں کی درستگی کے اخراجات جو مخصوص دعووں کے لیے چارج نہیں کیے جا سکتے، ان کا مجموعہ $

سے زائد بنتا ہے۔ دعووں کی مد میں سب سے زیاده کل ادا کرده اوسط ارنساس کاؤنڻی میں پائی گئی جہاں فی ملین 
کی اوسط رہی۔ دعووں کی مد میں کم ترین ادا کرده اوسط کلیبرگ کاؤنڻی میں رہی جہاں فی دعوی  68,149دعوی $

 نئے کلیمز کی صورت میں کم ترین تعداد کا بھی مشاہده کیا گیا۔   38کی اوسط رہی۔ کلیبرگ کاؤنڻی میں  $3،938
 

 کے مطابق﴾ 2018جنوری  23﴿ دعوے TWIAکاؤنڻی کے مطابق :  8جدول 

نئے  کاؤنڻی
 دعوے

بند کرده 
 دعوے

کھلی 
 انوینڻری

% بند 
اوسط  ادائیگی کی الگت ادا کرده معاوضہ شده

 ادائیگی
 68,149 $ 17,477,609 $ 411,754,777 $ %79.4 1,455 5,623 7,078 ارنساس
 6,484 $ 4,375,109 $ 10,328,579 $ %96.9 124 3,911 4,035 برازوریا
 11,908 $ 3,848,723 $ 24,066,466 $ %93.7 162 2,391 2,553 کال ہون
 58,177 $ 132,926 $ 872,656 $ %90.0 4 36 40 کیمرون*
 7,931 $ 1,121,065 $ 3,442,032 $ %97.3 27 975 1,002 چیمبرز

 7,474 $ 13,338,808 $ 34,920,052 $ %96.2 417 10,608 11,025 گالویسڻون
 9,260 $ 744,287 $ 3,046,684 $ %95.3 28 565 593 ہیرس

 6,197 $ 10,494,094 $ 29,189,030 $ %96.1 382 9,511 9,893 جیفرسن
 3,938 $ 36,200 $ 102,390 $ %100.0 - 38 38 کلیبرگ

 6,830 $ 996,054 $ 3,743,109 $ %97.9 18 851 869 میڻاگورڈا
 16,247 $ 36,483,090 $ 327,009,711 $ %93.8 1,549 23,418 24,967 نوسیس
 45,705 $ 904,222 $ 15,996,605 $ %84.3 65 349 414 ریفیوجیو

سان 
 16,924 $ 11,590,970 $ 94,316,008 $ %92.2 522 6,188 6,710 پیڻریشیو

کوئی پالیسی 
نہیں اور غیر 

 تصدیق شده
5,049 5,040 9 99.8% $ 0 $ 0 $ 0 

 17,994 $ 101,543,157 $ 958,788,099 $ %93.6 4,762 69,504 74,266 کل مجموعہ
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 )2018جنوری  23ہاروے کے دعوے ( TWIA: کاؤئنڻی کے مطابق 21نمونہ 

 
 سمال بزنس کی اعانت  آفت میں گھر کے قرضے 8. 

 
کے آفت کے لیے قرضوں SBAگھروں کے مالکان جنہیں طوفان ہاروے کی وجہ سے نقصان اڻھانا پڑا ان کے لیے 

کی صورت میں ایک اور سہارا ہے۔ وه گھریلو مالکان جن کی نجی پراپرڻی کو نقصان ہوا ہو جو انشورینس کی جانب 
سے مکمل طور پر احاطہ کرده نہ ہو اس کے لیے یہ قرضے وفاقی معاونت کی ایک بنیادی شکل ہیں۔ گھریلو مالکان 

کم سود پر قرضے کے لیے  SBAکرده آفت کے نتیجے میں تباه ہوئی ہو وه  اور کرایہ داران جن کی پراپرڻی اعالن
اپالئی کر سکتے ہیں۔ ان قرضوں پر شرح سود کا تعین قانون کے مطابق کیا جاتا ہے اور کیس در کیس کی بنیاد پر 

 تفویض کیے جاتے ہیں۔
 

ٹ دستیاب نہ ہو تو شرح سود طوفان ہاروے سے مخصوص معاونت میں اگر درخواست گزار کو کہیں اور سے کریڈ
فیصد ہے۔ یہ گھریلو قرضے رئیل اسڻیٹ کی مرمتی  3.5فیصد اور اگر کریڈٹ کہیں اور دستیاب ہو تو شرح سود  1.75

 40,000$اور ذاتی پراپرڻی کی مرمتی یا تبدیلی کی صورت میں زیاده سے زیاده  $ 200,000یا تبدیلی کی صورت میں
 26تک محدود ہیں۔

                                                           
 "۔15275#اور  15274#آفت کے لیے قرضے، ڻیکساس اعالن " 2017نومبر  7 امریکی سمال بزنس ایڈمنسڻریشن حقائق نامہ۔26

https://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/attachment_1.pdf 

 میل
 

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کاؤنڻی

 ڻی ڈبلیو آئی اے دعوے
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بلین سے زائد کے گھریلو قرضوں کی منظوری دی گئی۔ کاؤنڻی اور  2.9کی جانب سے $ SBAتک  2018اگست  28

COGکی جانب سے ذیل میں منظور شده قرضوں کی زمره بندی کی گئی ہے۔ 
 

 کی جانب سے منظور کرده کل قرضے SBA 9:جدول 
 کل گھریلو قرضے COG کاؤنڻی

 AACOG $ 297,000 کیرنز
 AACOGکل  

 
$ 297,000 

 BVCOG $ 134,100 گرائمز
 BVCOGکل 

 
$ 134,100 

 CAPCOG $ 1,105,500 باسڻروپ
 CAPCOG $ 581,600 کلیڈول

 CAPCOG $ 4,180,600 فیڻے
 CAPCOG $ 135,500 لی

 CAPCOGکل 
 

$ 6,003,200 
 CBCOG $ 73,380,300 ارنساس

 CBCOG $ 1,866,000 بی
 CBCOG $ 259,200 کلیبرگ
 CBCOG $ 69,292,700 نوسیس

 CBCOG $ 10,537,300 ریفیوجیو
 CBCOG $ 37,380,900 سان پیڻریشیو

 CBCOGکل 
 

$ 192,716,400 
 DETCOG $ 4,339,600 جیسپر
 DETCOG $ 6,527,200 نیوڻن
 DETCOG $ 1,709,500 پولک
 DETCOG $ 36,300 سیبائن

 DETCOG $ 3,102,100 سان جاکنتو
 DETCOG $ 2,047,800 ڻیلر
 DETCOGکل 

 
$ 17,762,500 

 GCRPC $ 9,663,300 کالہون
 GCRPC $ 520,400 ڈیوٹ
 GCRPC $ 2,115,400 گولیاڈ

 GCRPC $ 319,700 گونزالیز
 GCRPC $ 1,303,000 جیکسن

 GCRPC $ 767,000 الواکا
 GCRPC $ 24,653,100 وکڻوریا

 GCRPCکل 
 

$ 40,341,900 
 H-GAC $ 1,376,300 آسڻن

 H-GAC $ 127,415,700 بریزوریا
 H-GAC $ 52,825,900 چیمبرز
 H-GAC $ 962,700 کولریڈو

 H-GAC $ 288,298,400 فورٹ بینڈ
 H-GAC $ 233,625,600 گالویسڻن
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 کل گھریلو قرضے COG کاؤنڻی
 H-GAC $ 1,237,462,400 ہیرس
 H-GAC $ 28,496,500 لیبرڻی

 H-GAC $ 6,294,900 میڻا گورڈا
 H-GAC $ 58,620,000 منڻگمری

 H-GAC $ 1,021,200 واکر
 H-GAC $ 5,713,000 ویلر

 H-GAC $ 18,732,200 وہارڻن
 H-GACکل 

 
$ 2,060,844,800 

 SETRPC $ 104,323,400 ہارڈن
 SETRPC $ 268,239,700 جیفرسن

 SETRPC $ 262,425,100 اورنج
 SETRPCکل 

 
$ 634,988,200 

 کل مجموعہ
 

$ 2,953,088,100 
 

 کا ڈیڻا اتھارڻیعوامی رہائشی  9. 
 

کی جانب سے  HUD، اور رہائش کے انتخاب کے واؤچرز 8پبلک ہاؤسنگ اتھارڻی کے یونڻس پر اثر، سیکشن 
GLO  میں،  2017کو فراہم کیے گئے تھے۔  نومبرHUD  نے ابتدائی نقصان کے تخمینے اور متاثره یونڻس کی تعداد

 میں عوامی رہائشی یونڻس کی سب سے زیاده تعداد متاثر ہوئی۔ SETRPC, اور CBCOG, H-GACاکڻھی کی۔  
 

 کل متاثره یونڻس اور نقصان کے تخمینے 10:جدول 

COG 

یا  8سیکشن 
رہائش منتخب 

کرنے کے 
متاثر  -واؤچرز 

 شده
متاثره عوامی 
 رہائشی یونڻس

کل متاثره 
 یونڻس

موجوده بے گھر 
(اہل خانہ کی 
تعداد برائے 
PIH/MF( 

PHA کا نقصان 
 تخمینہ 

AACOG 0 46 46 0 $6,080 
BVCOG 0 0 0 0 - 

CAPCOG 0 8 8 0 $71,413 
CBCOG 97 313 410 179 $8,663,600 

DETCOG 2 19 21 2 $146,755 
GCRPC 16 120 136 17 $1,347,300 
H-GAC 345 234 579 399 $12,431,369 

SETRPC 365 323 688 387 $2,924,300 
 - 48 48 0 48 کل ریاستی

 25,590,817 $ 1.032 1,936 1,063 873 کل مجموعہ
 

 FEMA ریجن کے مطابق COGتک ذیل کا جدول  2018جون  8کے اہل ہیں۔   PAکی  FEMAعوامی رہائشی حکام 
تخمینہ کرده الگت اور نامکمل ضرورت کا ظاہر کرتا  کی FEMA PA عوامی رہائشی حکام کے لیے کی فراہم کرده

فیصد کا تخمینہ شده الگت کی رقم کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے، تخمینہ  90ہے۔  وفاق کی جانب سے الگت کے 
فیصد سے  15فیصد بشمول بحالی کے ضارب کے طور پر تخمینہ کرده الگت کے  10کرده الگت کی رقم کے بقیہ 

PA کے مجموعے کا حساب لگایا جائے گا۔ کی نامکمل ضرورت 
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مستقل کام کے لیے تخمینے آئنده کے چند مہینوں تک مسلسل آئیں گے، جیسا کہ تخمینہ کرده نقصانات کے درمیان 
 FEMA PAاور تخمینہ کرده الگتیں جو عوامی رہائشی حکام نے  HUDدکھایا گیا ہے کہ نومبر میں اکڻھے کرده 

 کو ارسال کی ہیں۔پروگرام 
 

 ریجن کے مطابق نامکمل ضروریات COGتخمینہ کرده الگ اور  FEMA PAعوامی رہائشی حکام  11:جدول 
 COG نامکمل ضرورت تخمینہ کرده الگت 

CBCOG $ 1,510,995  $377,749 
 GCRPC $ 480,802  $120,201 
 H-GAC $ 49,311,183  $12,327,796 

 SETRPC $ 19,156,868  $4,789,217 
 17,614,962$  70,459,848$ کل مجموعہ 

 
، عوامی ہاؤسنگ اتھارڻی کی نامکمل (HHA)اور ہیوسڻن ہاؤسنگ اتھارڻی (HCHA)ہارس کاؤنڻی ہاؤسنگ اتھارڻی

فیصد کے ذمہ دار ہیں۔ ہیوسڻن شہر اور ہارس کاؤنڻی اپنے عوامی رہائشی اتھارڻی کے لئے  70ضروریات کے 
 ۔کرنے کے لئے اپنا پروگرام تیار کریں گےنامکمل ضروریات کو پورا 

 
 .10 FEMA انفرادی معاونت  

 
FEMA کو وصول کرده انفرادی معاونت ( 2018جون  25 اور بتاریخ کی جانب سےIA کا ڈیڻا طوفان ہاروے سے (

متاثر ہونے والے تمام رہائشی درخواست گزاران کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ معلومات پھر کاؤئنڻی اور 
COG  کے مطابق نامکمل ضروریات کا حساب لگانے کے لیے استعمال کی گئی اور کرایہ دار اور مالک کے ذیلی

 FEMAسے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس میں سے  892,000مطابق  کے FEMAسیٹ میں تقسیم کی گئی۔ 
سے زائد  $0 (FVL)کا تصدیق شده نقصان  FEMAسے زائد درخواست گزاران کا  291,000نے تصدیق کی کہ 

 ہے۔
 

سے زائد کے حقیقی پراپرڻی کے نقصان کی حامل اہل کاؤنڻیز میں ملکیتی قبضے کے حامل درخواست  $8,000
سے زائد کے ذاتی پراپرڻی کے نقصان کی حامل اہل کاؤنڻیز میں کرایہ  2,000ہے۔ $ 94,699گزاران کی کل تعداد 

 ہے۔ 37,746دار درخواست گزاران کی کل تعداد 
 

درخواست گزاران میں سے  132,458لیے اوپری حد کو استعمال کرتے ہوئے، نامکمل ضروریات کے حساب کے 
 فیصد) کرایہ داروں پر مشتمل ہیں۔ 28.5﴿ 37,746فیصد) ملکیتی قبضے کے حامل گھر ہیں، جبکہ  71.5﴿  94,699
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 درخواستیں IAکل : 12جدول 
کا  FEMAسے زائد کا  0$ کل درخواستیں قبضے کی نوعیت 

FVL 
نامکمل ضرورت کے حامل 

 درخواست گزاران
 94,699 211,423 444,180 مالک

 37,746 80,271 443,741 کرایہ دار
 13 115 4,342 بیان نہیں

 132,458 291,809 892,263 کل
 

aکل نامکمل ضروریات . 
 

GLO  نے اہل کاؤنڻی کی جانب سے تخمینہ کرده مرمت کی الگتوں اور رہائش کی نامکمل ضروریات کی دستاویز
سے حاصل کرده معلومات مرتب کی ہیں۔ استعمال کرده  FEMAبندی کے سلسلے میں انفرادی معاونت کے لیے 

ہیں۔ اس تجزیے کے  آبادی کے ڈھانچے میں ملکیتی قبضے کے حامل گھرانے اور کرایہ دار گھرانے شامل
طریقہ کار کے چند عناصر  HUDدونوں اقسام کے گھرانوں کی نامکمل ضرورت کے لیے  GLOارادے سے، 

 کو استعمال میں ال رہا ہے۔  
 

 ملکیتی قبضے کے حامل گھر
 
ملکیتی قبضے کے حامل گھرانوں کی پراپرڻی کے حقیقی نقصان کی سطح کا حساب کرنے کے لیے، درج ذیل 

 معیار استعمال کیا گیا:
 

 14,999تا $ 8,000کی تصدیق شده نقصان کا $ FEMA :کم-اہم •
 28,800تا $  15,000کی تصدیق شده نقصان کا $  FEMA :زیاده-اہم •
 سے زائد۔ 28,800کے تصدیق شده نقصان کے $ FEMA: شدید •

 
 کرایہ دار کے زیر قبضہ گھر

 
 نقصان کی سطح کے حساب کے لیے، درج ذیل معیار استعمال کیا گیا:کرایہ دار کے لیے ذاتی پراپرڻی کے 

 
 3,499تا $  2,000کی تصدیق شده نقصان کا $  FEMA :کم-اہم •
 7,499تا $  3,500کی تصدیق شده نقصان کا $  FEMA :زیاده-اہم •
 سے زائد۔ 7,500کے تصدیق شده نقصان کے $  FEMA :شدید •

 
کی جانب سے فراہم کرده ضارب  HUDنے  GLOتخمینہ کرده نامکمل ضرورت کا حساب کرنے کے لیے، 

اور  SBAکی مرمتی کی اوسط الگت تفریق  SBAاستعمال کیا۔ یہ ضارب مخصوص آفت کی کیڻگری کے لیے 
FEMA  کی مرمتی کی متوقع الگتوں کی اوسط پر مبنی ہوتے ہیں۔GLO  کو فراہم کردهFEMA IA ڈیڻا  کے

کی ہر کیڻگری کے لیے مرمتی کی کل الگت کی تخمینہ کرده اوسط ذیل  FEMAاور  SBAکی بنیاد پر، متوقع 
 کے جدول میں دکھائی گئی ہے۔

 
 نقصان کی کیڻگری کے مطابق نامکمل ضروریات کا ضارب: 13جدول 

 ضارب کی رقم کیڻگری
 56,342$ کم-اہم
 75,414$ زیاده-اہم

 101,390$ شدید
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ذیل کا جدول ملکیتی اور کرایہ دار کے زیر قبضہ گھروں کے لیے کل نامکمل ضروریات کا تجزیہ فراہم کرتا 
 ہے۔ یہ سابقہ طور پر واضح کرده تین کیڻگریز کے لیے نقصان کی کیڻگری اور کل شمار فراہم کرتا ہے۔

 
 ضروریات کی کیڻگریمالکان اور کرایہ داروں کے مطابق نامکمل : 14جدول 

نقصان کی 
 کیڻگری/

 ضارب
 کل شمار

کل مالکان کے زیر 
قبضہ اور کرایہ داری 
 کی نامکمل ضروریات

مالکان کا 
 شمار

مالکان کی کل نامکمل 
 ضروریات

کرایہ داری 
 کا شمار

کرایہ داری کی کل 
 نامکمل ضروریات

کم: -اہم
$56,342 46,941 $2,644,749,822 33,657 $1,896,302,694 13,248 $748,447,128 

زیاده: -اہم 
$75,414 63,191 $4,765,486,074 43,374 $3,271,006,836 19,817 $1,494,479,238 

شدید:  
$101,390 22,313 $2,262,315,070 17,668 $1,791,358,520 4,645 $470,956,550 

 2,713,882,916$ 37,746 6,958,668,050$ 94,699 9,672,550,966$ 132,445 کل 
 

فیصد) ہیں اور کرایہ دار  72بلین ( 6.95جیسا کہ جدول میں واضح کیا گیا ہے، مالکان کی نامکمل ضرورت $
بلین کی کل نامکمل ضرورت پر منتج ہوتا ہے۔ فی  9.67فیصد) ہے، جو $ 28بلین ( 2.71کی نامکمل ضرورت $

 کاؤنڻی کل الگت کے ذریعے کل نامکمل ضرورت کی تقسیم درج ذیل نقشے میں دکھائی گئی ہے۔
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ مطابق رہائش کی کل نامکمل ضرورت: کاؤنڻی کے 22نمونہ 

 
آبادیوں کے  LMIکو  GLOکے تقاضے یہ بیان کرتے ہیں کہ  HUDکی تفویض کے لیے  CDBG-DRاس 

نے اہل کاؤنڻیز میں آمدن کی کچھ کیڻگریز میں  GLOفیصد استعمال کرنا چاہیے۔  70فائدے کے لیے کم از کم 
کی جانب سے فراہم کرده خود کار رپورٹ  FEMAفیصد کا حساب کرنے کے لیے  آنے والی آبادی کی شرح

کیڻگری  LMIفیصد  46کرده درخواست گزار کی معلومات استعمال کی ہیں۔ نامکمل ضرورت کی آبادی کا تقریباً 
کاؤنڻیز ہے۔ تمام اہل کے قریب بلین  4.47آبادی کے لیے نامکمل ضرورت $ LMIفیصد سے نیچے ہے۔  80میں 

 کے لیے آمدن کی کیڻگری کے مطابق نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں دیکھی جا سکتی ہے۔
 

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 نہ پورا کیا ہوا کی ضرورت (الکھوں)

 میل
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 آمدن کی کیڻگری کے مطابق نامکمل ضرورت/مالکانہ اور کرایہ دار :15جدول 

گنتی کا  نامکمل ضرورت شمار آمدن کی کیڻگری
% 

نامکمل 
ضرورت کا 

% 
0-30% 27,994 $1,996,098,916 21.1% 20.6% 

31-50% 13,661 $970,608,230 10.3% 10% 
51-80% 20,390 $1,469,624,252 15.4% 15.2% 

 81%-120% 31,004 $2,292,637,312 23.4% 23.7% 
 17.9% 17.3% 1,728,796,878 22,929 سے زیاده 120%

 %12.6 %12.4 1,215,646,064$ 16,480 رپورٹ شده نہیں
 %100 %100 9,673,411,652$ 132,458 کل

 
ذیل کا نقشہ آفت کے بعد بحالی کے لیے کمیونڻی کی صالحیت کا جائزه لیتے وقت اضافی پرت فراہم کرتا ہے۔ یہ 
کل مالکان اور کرایہ دار گھرانوں کے لیے فی کس نامکمل ضرورت کا تالفی بدل ہے۔ جب کمیونڻی کی بحالی 

الیا جائے تو نامکمل ضرورت کی فی کس رقم ایک اہم عنصر ہے۔ فی کس نامکمل کی صالحیت کو زیر غور 
ضرورت ان دیہی کاؤنڻیز پر اثرات کی مزید درستگی کے ساتھ وضاحت کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس اپنے 

کے بل بوتے پر بحالی کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہوتے۔ طوفان ہاروے کی صورت میں، انتہائی متاثر کاؤنڻیز 
 (اورنج) ہے۔ 8,195(نوسیس) سے $ 182لیے فی کس نامکمل ضرورت کی رینج $
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ رہائش کا فی کس نامکمل ضرورت کا مجموعہ  :23نمونہ  
 
bمالکانہ نامکمل ضرورت ۔ 

 
مالکان کے گھروں کے لیے فی کاؤنڻی کل الگت کے مطابق نامکمل ضرورت کی تقسیم ذیل کے نقشے میں  

 دکھائی گئی ہے۔
 

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 آئی اے یونییٹ کی ضرورت / کیپیٹ

 میل
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ : کاؤنڻی کے مطابق مالکان کی نامکمل ضرورت24نمونہ 

 
فیصد سے نیچے ہے۔ مالکان کے لیے  80کیڻگری میں  LMIفیصد  39مالکان کی نامکمل ضرورت کا تقریباً 

LMI $ ہے۔ تمام اہل کاؤنڻیز کے لیے مالکان کے گھروں  کے قریب بلین  2.6آبادی کے لیے نامکمل ضرورت
کے لیے آمدن کی کیڻگری کے مطابق نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں مالحظہ کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈیڻا 

و حصول کے پروگرام اور گھریلو مالکان  کو نقصان کی ادائیگی مالکان کی معاونتی پروگرام، مقامی خریداری 
 کو آگاه رکھتا ہے۔ GLOکی ڈویلپمنٹ کے ضمن میں  (HAP)کے پروگرام

  

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 مالک پورا نہ کی ہوئی ضرورت (الکھوں میں)

 میل
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 آمدن کی کیڻگری کے مطابق مالک کی نامکمل ضرورت 16:جدول 

نامکمل ضرورت  گنتی کا % نامکمل ضرورت شمار آمدن کی کیڻگری
% 

0-30% 13,877 $982,731,782 15% 14% 
31-50% 8,419 $597,152,178 9% 9% 
51-80% 14,145 $1,016,171,742 15% 15% 

81-120% 25,947 $1,926,600,122 27% 28% 
 %22 %22 1,553,867,436 20,530 سے زیاده 120%

 %12 %12 882,144,790$ 11,781 رپورٹ شده نہیں
 %100 %100 6,958,668,050$ 94,699 کل

 
c۔ کرایہ دار کے زیر قبضہ کی نامکمل ضرورت 

 
کرایہ دار درخواست گزاران کے لیے کل الگت کے مطابق فی کاؤنڻی نامکمل ضرورت کی تقسیم ذیل کے نقشے 

 میں دکھائی گئی ہے۔
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ کاؤنڻی کے مطابق کرایہ دار کی نامکمل ضرورت:  25نمونہ 

 
GLO  نےLMI  کیڻگریز کے اندر کرایہ دار گھرانوں کی آبادی کی شرح کا حساب لگایا۔ نامکمل ضرورت کا
آبادی کے لیے نامکمل  LMIفیصد سے نیچے ہے۔ کرایہ داروں کے لیے  80کیڻگری کے  LMIفیصد  68تقریباً 

ری کے مطابق ہے۔ کرایہ داروں کے لیے تمام اہل کاؤنڻیز میں آمدن کی کیڻگ کے قریببلین  1.84ضرورت $
نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ معلومات کم قیمت کرائے کے پروگرام کے حوالے 

ملڻی فیملی کم قیمت  عوامی رہائشیں اور سے آگاه رکھتی ہیں، جو کہ طوفان ہاروے سے متاثره عالقوں میں
 نڈز کی فراہمی کے لیے بنائی گئی تھی۔ہاؤسنگ پراجیکڻس کی نئی تعمیر، تعمیر نو اور بحالی کے لیے ف

 
فیصد اہل خانوں کے نامکمل  61ہارس کاؤنڻی اور ہیوسڻن کے شہر میں کرایہ دار، کرایہ پر رہنے والے 

کے ذمہ دار ہیں۔ ہیوسڻن شہر اور ہارس کاؤنڻی کرایہ داروں کے نامکمل کی زصاحت پیش کرنے ضروریات 
 پروگرام تیار کریں گے۔ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنا 

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 کی ہوئی ضرورت (الکھوں)کرایہ پر رہنے والے کی پورا نہ 

 میل
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 آمدن کی کیڻگری کے مطابق کرایہ دار کی نامکمل ضرورت 17:جدول 

نامکمل ضرورت  گنتی کا % نامکمل ضرورت شمار آمدن کی کیڻگری
 کا %

0-30% 14,115 $1,013,254,450 37% 37% 
31-50% 5,240 $373,343,368 14% 14% 
51-80% 6,243 $453,320,754 17% 17% 

81-120% 5,055 $365,905,434 13% 13% 
 6 %6 1,748,783,100$ 2,398 سے زیاده 120%

 %12 %12 333,185,810$ 4,695 رپورٹ شده نہیں
 %100 %100 2,713,882,916$ 37,746 کل

 
d۔ سیالب سے انشورینس کے بغیر سیالبی میدان میں رہائش پذیر مالکان 
 

IA FEMA  132,458کے درخواست گزاران کی تعداد جو نامکمل ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں ان کا مجموعہ 
 13,244بنتا ہے۔ سیالبی میدان میں بغیر سیالبی انشورینس کے ساتھ رہائش پذیر مالکان کی کل تعداد کا مجموعہ 

کیڻگری میں  LMIفیصد)  (57 7,504فیصد) ہے جہاں  (30 3,949نہیں ہیں  LMIفیصد) بنتا ہے۔ وه جو  10)
 موجود ہیں۔

 
میں مطلوب طور پر، اگر مشترکہ گھریلو آمدن عالقے کی اوسط  2018فروری  9 28، نمبر 83فیڈرل رجسڻر جلد 

فیصد زیاده ہے، پراپرڻی آفت آتے وقت سیالبی میدان میں موجود تھی، اور  120) یا قومی اوسط سے AMIآمدن (
راپرڻی پر سیالبی انشورینس کو برقرار نہیں رکھا، حتی کہ اگر پراپرڻی کے پراپرڻی کے مالک نے تباه شده پ

مالک کے لیے ایسی انشورینس کا حصول اور برقرار رکھنا الزم نہ ہو تو وصول کنندگان کے لیے گھر کی بحالی 
 معاونت کی فراہمی ممنوع ہے۔   CDBG-DRیا تعمیر نو کے لیے 

 
ذیل کا جدول آمدن کی کیڻگری کے مطابق انشورینس کے بغیر سیالبی میدان میں رہائش پذیر مالکان کا خاکہ فراہم 

 کرتا ہے تاکہ اس ضمن میں تعین کاری کی جا سکے۔ 
 

 مالکان نامکمل ضروریات والے آمدن کی کیڻگری کے مطابق سیالبی انشورینس کے بغیر سیالبی میدان میں18: جدول 
 گنتی کا %  شمار آمدن کی کیڻگری

0-30% 3,280 25% 
31-50% 1,806 14% 
51-80% 2,418 18% 

81-120% 2,628 20% 
 %10 1,323 سے زیاده 120%

 %14 1,788  رپورٹ شده نہیں
 %100 13,243 کل
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H.  انفراسڻرکچر پر اثر 
 

انفراسڻرکچر طوفان ہاروے سے متاثر ہوا۔ سڑکوں، پلوں، ساحلی کنارے کے سیکشنز، اور ڻیکساس کے خلیجی ساحل پر 
 بہت سے دیگر انفراسڻرکچر سسڻمز جن کا ابھی تک تعین ہونا باقی ہے ان کے لیے یہ واقعہ تباہی کا باعث بنا۔

 
 ڻیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن 1. 

 
گورنر گریگ ایبٹ نے آفت سے متاثره تمام عالقوں میں پبلک انفراسڻرکچر کی موثر اور فوری بحالی کے لیے 

کو  2017ستمبر  7کے نتیجے کے بعد ڻیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن تشکیل دیا۔  طوفان ہاروے 
گورنر کے باضابطہ اعالن میں مذکور طور پر، 

طوفان ہاروے سے متاثره  کمیشن کی تشکیل کے لیے،
کمیونڻیز میں کام کرنے والے اور رہائش پذیر افراد 
اور ڻیکساس کی معیشت کے لیے آفت سے متاثره 
عالقے میں تباه شده پبلک انفراسڻرکچر کی موثر 
بحالی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کمیشن تعمیر نو 
کے لیے ضروریات کی شناخت اور جائزے اور تعمیر 

شش کے لیے دستیاب وفاقی اور ریاستی نو کی کو
ذرائع کو متحرک کرنے کے لیے مقامی حکومت کے 
اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کی اعانت کرے 
گا۔ آفت کے ردعمل سے متعلقہ معامالت پر کمیشن 
مقامی حکومتوں اور ریاست کے مفادات کی اعانت 
کرے گا اور تعمیر نو کے عمل کے دوران مقامی 

ی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے حکومت
 27مہارت اور معاونت فراہم کرے گا۔

 
کی درخواست برائے حساس انفراسڻرکچر کے پراجیکڻس کی وفاقی معاونت" میں ریاستی اور  2017اکتوبر  31"

اخراجات یا  FEMAبلین رپورٹ کیے گئے۔ اس رقم میں حالیہ  61مقامی سطحوں پر شناخت کرده پراجیکڻس میں $
CDBG-DR  اثره کمیونڻیز جنہوں بلین کی رقم ستمبر اور اکتوب میں مت 61$رہائشی تفویض کاریاں شامل نہیں ہیں۔

نے اپنی ضروریات کی شناخت اور ترجیح کرده معلومات کی بنیاد پر مرتب کی گئی۔ جیسے جیسے مزید معلومات 
 دستیاب ہو گی اس رقم میں اضافہ متوقع ہے۔

 
کچر، شناخت کرده پراجیکڻس کی اقسام میں سڑکیں، پل، سکولز، حکومتی بلڈنگز، عوامی سہولیات، نیز ساحلی انفراسڻر

گھر، کاروبار، حساس سہولیات، اور قومی اثاثے جیسے پیڻروکیمیکل کمپلیکسز کی بحالی اور تخفیف کے پراجیکڻس 
 28فیصد سے زائد شناخت کرده پراجیکڻس سیالب کو کنڻرول کرنے کے پراجیکڻس تھے۔ 60شامل ہیں۔ 

 

                                                           
 کو تجزیہ کیا گیا۔ 2018جنوری  10ویب پیج کا " باضابطہ اعالن۔" ڻیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن۔: ڻیکساس کی تعمیِر نو 27

https://www.rebuildtexas.today/proclamation/ 
28" Ibid. ویب پیج "معاونت۔ وفاقی لیے کے پروجیکڻس انفراسڻرکچر حساس برائے درخواست/PDF  کو رسائی کی  2018جنوری  10تک
FEDERAL-FOR-REQUEST-Texas-Rebuild-https://www.documentcloud.org/documents/4164748- گئی۔

ASSISTANCE.html 

 Aug 28, 2017 –فیڈ  Twitterضلعی  HOU ذرائع:
))https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO 

https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
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 ڻیکساس کے ساحلی عالقے کی بحالی کا مطالعہ 2. 
 

نے متعدد کاؤنڻی پراجیکٹ کے ساحلی عالقے جو کہ مستقبل میں طوفانی  GLOکے ساتھ، فنڈز  CDBG-DRسابقہ 
واقعات کے لیے انتہائی زد پذیر ہوں گے ان کی حدود کے اندر حساس انفراسڻرکچر کی شناخت کے لیے ڻیکساس کے 

نے والی سائڻس کی ساحلی عالقے کی بحالی کے مطالعے کا اہتمام کیا۔ اس مطالعے کے دوران، خطرناک سمجھی جا
شناخت کی گئی اور غیر محفوظ انفراسڻرکچر کے ممکنہ نقصان میں تخفیف کے لیے نئے پراجیکڻس تجویز کیے 
گئے۔ متوقع طور پر اس میں سے متعدد سائڻس طوفان ہاروے سے متاثر ہوئیں، لیکن کس حد تک اس کا تعین ہونا باقی 

لی حل فراہم کیا جانا چاہیے جسے کمیونڻیز مرمتی اور تخفیف کے ہے۔ اس مطالعے میں شناخت کرده بہتریوں کا عم
 29پراجیکڻس کی شناخت کی گئی۔ 2,256لیے فوری استعمال کر سکیں۔ اس مطالعے میں ساحلی عالقے میں 

 

 
 مطالعاتی جگہ: ڻیکساس کے ساحلی عالقے کی بحالی کی 26نمونہ 

 
نے مقامی،  GLOمیں  2015میل طویل تمام ساحلوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔  367ڻیکساس کی  GLOڻیکساس  

ریاستی اور وفاقی وسائل کو ڻیکساس کے ساحل کو محفوظ بنانے کے آغاز کی ترجیحی کوشش کو یکجا کرنے کے 
کیا۔ اس ابتدائیے میں ساحلوں کے لیے متعدد مطالعات  لیے طوفان کی تیاری اور منصوبہ بندی کے ابتدائیے کا آغاز

                                                           
کو رسائی  2018جنوری  10تک  PDF/ویب پیج" ڻیکساس ساحلی عالقے کی بحالی کا مطالعہ، حتمی رپورٹ۔" ڻیکساس جنرل لینڈ آفس۔ 29

 study.pdf-resiliency-coastal-project/texas-grants/_documents/grant-http://www.glo.texas.gov/coastal کی گئی۔

 عالمات
 ساحلی استحکام کے مطالعہ میں کاؤنڻیز

http://www.glo.texas.gov/coastal-grants/_documents/grant-project/texas-coastal
http://www.glo.texas.gov/coastal-grants/_documents/grant-project/texas-coastal
http://www.glo.texas.gov/coastal-grants/_documents/grant-project/texas-coastal
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شامل ہیں جیسے: ڻیکساس ریاستی بحالی کا ماسڻر پالن، ساحلی ڻیکساس کے تحفظ اور بحالی کے لیے فیزیبلڻی، طوفان 
 کو بڑھنے سے روکنے کا مطالعہ اور ڻیکساس کی عالقائی رسوب کا مطالعہ۔

 
 .3 FEMA عوامی معاونت 

 
کا ڈیڻا FEMA PAمتاثره عالقے کا سائز وسیع ہونے اور بحالی کی مختلف ضروری اقسام ہونے کی وجہ سے، 

ضرورت کا تعین کرنے اور ریاست بھر میں انفراسڻرکچر کی ضروریات کے ضمن میں مخصوص انفراسڻرکچر کی 
ن ڈیڻا کا سیٹ ہے۔ ہر اہل اداره پیمائش کے طور پر کام کرنے کے لیے دستیاب بہتری بھی مشاورت کے آغاز کے لیے

کے اپنی پراجیکٹ شیڻس کی ارسالگی کے متعدد مراحل ہوتے ہیں اور مستقل کام کے لیے تخمینے اگلے چند مہینوں 
کے لیے مسلسل آتا رہے گا۔ اس ایکشن پالن کے لیے، ڈیڻا کی محدود دستیابی کی وجہ سے، رہائشی نامکمل ضروریات 

 کو ترجیح دی گئی ہے۔
 

 PAفیصد اشتراک کی وجہ سے، ان مقامات کے لیے  90گت کی لگ بھگ رقم کے ساتھ مربوط وفاق کی الگت کے ال
 15فیصد جمع لگ بھگ الگت کا  10انفراسڻرکچر کی کل نامکمل ضرورت کا تخمینہ کرده الگت کی رقم کے بقیہ 

کا وصول کرده ڈیڻا  PAکی جانب سے  FEMAکو  2018جون  8۔ گیافیصد کا بطور بحالی کے ضارب حساب کیا 
کیڻگری کے  PAتک ہر  2018جون  8 بتاریخ نامکمل ضرورت کا حساب کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ ذیل کا ڈیڻا

لیے کل الگتوں اور کل ضرورت کا اعلی سطحی تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ سب سے زیاده کل 
ضرورت کو  PAبلین سے زائد کی کل  1.2کاؤنڻیز کے لیے $ 49اور یوڻیلیڻیز  ،ضرورت کی حامل سڑکیں اور پل

 رہی ہیں۔
 

 کیڻگری کے مطابق کل الگت اور ضرورت PA: 19جدول 
PA کیڻگری 

مقامی  %10  الگت PAتقریباً   کاؤنڻیز) 49(
 مماثل

تخمینہ کرده الگت 
 بحالی %15پر 

کل ضرورت (مقامی 
 مماثل + بحالی)

A - 101,499,636$  60,899,782$  40,599,854$  405,998,547$ کوڑے کی صفائی  
B -  ایمرجنسی حفاظتی

  186,809,832$  112,085,899$  74,723,932$  747,239,329$ اقدامات
C - 560,358,387$  336,215,032$  224,143,355$  2,241,433,550$ سڑکیں اور پل  
D -  پانی کنڻرول کرنے

  60,604,296$  36,362,577$  24,241,718$  242,417,186$ کی سہولیات
E - 350,846,871$  210,508,122$  140,338,748$  1,403,387,485$ عمارات اور آالت  
F - 673,523,518$  404,114,110$  269,409,407$  2,694,094,073$ یوڻیلیڻیز  
G -  پارکس، تفریحی

  44,351,789$  26,611,0734$  17,740,715$  177,407,156$ سہولیات، اور دیگر اشیاء
Z -   ڈائریکٹ انتظامی

  11,690,932$  7,014,559$  4,676,372$  46,763,729$ اخراجات
  1,989,685,263$  1,193,811,158$  795,874,105$  7,958,741,056$ کل مجموعہ
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بلین 1.5ضرورت کی اعلی سطحی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہیرس کاؤنڻی $ PAذیل میں دیا گیا نقشہ ہر کاؤنڻی کی ابتدائی 
سے زائد کے ساتھ سب سے  فیصد 78کاؤنڻیز کے لیے کل ضرورت کا  49ڈالرز سے زائد کے مجموعے، یا تمام 

زیاده ضرورت ظاہر کرتی ہے۔ اسے متعدد عناصر بشمول ہیرس کاؤنڻی میں بنیادی طور پر ہوسڻن شہر میں سڑکوں 
ضرورت کی  PAاور پلوں پر ہونے والے زیاده مقدار میں ہونے والے اثر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ زیاده 

 37.7ملین)، گلوسڻن ($ 40.4$ملین)، اورنج ( 48.9نوانسز ($   )،ملین 99.8حامل دیگر کاؤنڻیز جیفرسن ($
 ملین) ہیں۔   30.7$ملین)، اور ارنساس ( 36.6$فورٹ بینڈ (ملین)،
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ درکار کل عوامی معاونت: کاؤنڻی کے مطابق 27نمونہ 

 
سیکشن میں مذکور ہے کہ جب بحالی کے لیے کمیونڻی کی صالحیت کو دیکھا جا رہا ہو تو فی کس  IAجیسا کے اوپر 

، )2,001ضرورت کی حامل کاؤنڻیز میں ریفیوجیو ($ PAضرورت ایک اچھا اشاریہ ہے۔ ذیل کا نقشہ بلند ترین فی کس 
نشاندہی کرتا ہے۔ بقیہ تمام کاؤنڻیز کی  )341)، اور ہیرس ($ 392)، جیفرسن ($ 476)، اورنج ($ 1،193ارسناس ($ 

 کی ضروریات ظاہر کرتی ہیں۔ PAسے شروع ہونے والی واضح طور پر کم ترین فی کس  $314
 

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 پی اے کی ضرورت ہے (الکھوں)

 میل
 



 

 281کل  70 صفحہ
 
 

 
 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 2﴿ فی کس نامکمل ضرورت PA: کاؤنڻی کی کل 28نمونہ 

 
ریاست ڻیکساس میں متعدد ایجنسیز نے بھی طوفان ہاروے سے منسلکہ بحالی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 

GLO $ ًبلین  1.62نے تقریباPA ) بلین) کی اکثریت  1.62$الگت کا مجموعہ حاصل کیا۔ اس تخمینہ شده الگت
PREPS کے ایمرجنسی کے حفاظتی اقدام کے حوالے سے وفاقی اور ریاستی شراکت کے ضمن میں آتی ہے۔ پروگرام

یہ پروگرام آفت سے تباه شده سنگل فیملی مالکان کے زیر قبضہ رہائش گاہوں میں پاور کی بحالی اور ہنگامی کام سر 
ں کی مستقل مرمتی مکمل کرنے عارضی مرمتی فراہم کرتا ہے اور ان کی جانب سے گھرو PREPSانجام دیتا ہے۔ 

 تک گھر کے مالکان کو اپنے گھروں اور کمیونڻیز میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔
  

 ڈی آر مستحق عالقہ -سی ڈی بی جی 

 کونسل آف گورنمنٹ

 کاؤنڻی

 پی اے رقم کی ضرورت/شخص

 میل
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 ایجنسی کے مطابق ہاورے کی بحالی کی الگت کا تخمینہ: 20جدول 
 تقریباً الگت ایجنسی

  LCRA( $16,622,853.00زیریں دریائے کولریڈو اتھارڻی (
 400,454.00$ جنرلدفتر برائے اڻارنی 

 182,957.28$ توسیعی سروس A&M AgriLifeڻیکساس 
  4,317,594.53$ انجینرنگ توسیعی سروس A&Mڻیکساس 
جنگالت کی  TX A&Mجنگالت کی سروس ( A&Mڻیکساس 
 3,654,800.00$ سروس)
 982,562.65$ کورپس کریسڻی –یونیورسڻی  A&Mڻیکساس 
 22,658.56$ یونیورسڻی A&Mڻیکساس 
 128,013.39$ یونیورسڻی (ویڻرنری ایمرجنسی ڻیم) A&Mڻیکساس 
 1,272,306.00$ یونیورسڻی گیلوسڻن میں A&Mڻیکساس 

  50,000.00$ ڻیکساس شرابی مشروبات کا کمیشن
  330,352.15$ ڻیکساس جانور کی صحت کا کمیشن

 1,027,280.00$ ماحولیاتی معیاروں پر ڻیکساس کمیشن
  31,530,583.77$ ڻیکساس محکمہ برائے پبلک سیفڻی

  31,095,657.07$ ڻیکساس ریاستی محکمہ برائے صحت کی خدمات
TDEM $401,383,689.48  

  31,715,579.78$ ڻیکساس صحت و انسانی خدمات کا کمیشن
  3,311,061.00$ ڻیکساس تاریخی کمیشن

  16,522,556.01$ ڻیکساس محکمہ برائے پارکس اور جنگلی حیات 
 37,990,080.00$ یونیورسڻی آف ڻیکساس بمقام آسڻن

 6,374,022.01$ یونیورسڻی آف ڻیکساس میڈکل برانچ
 71,829.00$ سین اینڻونیو میں یونیورسڻی آف ڻیکساس کا صحت سائنس سینڻر

 100,729,204.07$ حملڻیکساس محکمہ برائے ذرائع نقل و 
 GLO $1622,999,772.09ڻیکساس 

 75,548,469.24$ ڻیکساس ملڻری ڈیپارڻمنٹ
ڻیکساس یوتھ کمیشن (ڻیکساس محکمہ برائے نابالغان کے لیے 

  140,073.80$ انصاف)
  2,388,404,408.88$ کل مجموعہ

 
اگرچہ اس وقت اس کا تعین کرنا ناممکن ہے، مستقبل کی پراپرڻی کی قدر اور طوفان ہاروے کے پراپرڻی کی قدروں 

المدتی کوشش کے لیے زیر غور الیا جانا چاہیے، جس کا کمیونڻیز اپنے وسائل استعمال پر مجموعی اثر کو طویل 
ہائش کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کیا جا رہا ہو، کرتے ہوئے بحالی کے لیے سامنا کریں گی۔ اس اثناء میں جب ر

انفراسڻرکچر اور دیگر غیر رہائشی سیکڻرز بشمول طوفان ہاروے کی وجہ سے مستقبل کے ڻیکس ریونیو کے خسارے 
کی صورت میں تب بھی واضح طور پر نامکمل ضرورت برقرار رہے گی۔ معیشت یا انفراسڻرکچر کی سرگرمیوں 

سلکہ پراجیکڻس انتہائی متاثره اور تباه شده عالقوں میں رہائش گاہوں کی طویل المدتی بحالی اپنا کی بحالی کے ساتھ من
کردار ادا کریں گے نیز متاثره جگہوں اور اس سے بڑھ کر جاری نموپذیری کو یقینی بنائیں گے۔  اوپر دیا گیا ڈیڻا اور 

نے کا باعث بنے، جو طویل المدتی بحالی کے جامع عناصر ریاست کے لیے مقامی انفراسڻرکچر کا پروگرام تشکیل دی
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پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسڻرکچر کی بہتری اور مرمتی اور تخفیف کے لیے کوششیں کے ضمن 
 میں کمیونڻی کی بحالی اور رہائشی معاونت کے لیے اہم عنصر ہیں۔ 

 
 .I معاشی اثر 

 
 روزگار 1. 

 
a۔ ریاست کے اعداد و شمار 

 
تک ڻیکساس افرادی قوت کے کمیشن کی جانب سے شائع کرده اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں  2017اگست 

فیصد،  2.4سے سال بہ سال  2016ہو گئی۔ یہ اگست  12,328,400سے بڑھ کر  12,035,300مالزمتوں کی تعداد 
ت بھر میں بے روزگاری کی شرح میں ریاس 2017 اضافہ ہے۔ اس کے عالوه اگست 293,100نئی مالزمتوں میں کل 

فیصد تک کم ہو گئی۔ ڻیکساس کی طرح ابھرتی ہوئی معیشت میں، طویل المدتی مالزمت  4.5فیصد سے  4.9 2016
کی بڑھوتری اور بے روزگاری میں اضافہ طوفان ہاروے سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن کس حد تک اس کا تعین کرنا 

 فیصد اور مالزمت کی تعداد میں اگست 4.0مار بے روزگاری کی شرح کے اعداد و ش 2018جوالئی ناممکن ہے۔ 
 30تک اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ ,400,32812میں  2018جوالئی سے  13,276,703میں  2016

 
b۔ کاؤنڻی کی سطح 

 
جہاں ڻیکساس تھی اہل کاؤنڻیز میں سے تقریبا تمام ریاست کے رجحان کی پیروی کرتی ہیں۔ یہاں دو کاؤنڻیز ایسی  49

روزگاری کی تھا افرادی قوت کے کمیشن کی جانب سے فراہم کرده اعداد و شمار کے مطابق طوفان ہاروے کے بعد 
جوالئی  میں 2017فیصد سے اکتوبر  5.4کے  2017شرح بلند تر ہے۔ ارنساس شہر میں بے روزگاری کی شرح اگست 

فیصڈ تک بڑھ گئی، اور ریفیوجیو کاؤنڻی کی بے روزگاری کی شرح  8.7 فیصد واپس آنے سے پہلے 5.5میں  2018
  31تک بڑھ گئی۔ فیصد کمی سے قبل ایک ہی وقت میں 4.8میں  2018جوالئی  فیصد 6.5سے  5.32

 
c معاونت۔ آفت میں بے روزگاری کی 

 
اور ڻیکساس افرادی قوت کے کمیشن کے زیر انتظام ہے، جو  FEMAآفت میں بے روزگاری کی معاونت کا پروگرام 

طوفان ہاروے کے براه راست نتیجے میں مالزمت کھونے یا مزید کام نہ کرنے والے افراد کے لیے بے روزگاری 
 24,758تھی۔ اس پروگرام کے ذریعے، کل  2017ومبر ن 13کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ درخواستوں کے لیے ڈیڈ الئن 

کی معاونت کی فراہمی کے لیے  11,201,909افراد کی مجموعی طور پر $ 12,997دعوے موصول ہوئے اور 
 منظوری دی گئی۔

 
 آفت میں کاروباری قرضے ایڈمنسڻریشن سمال بزنس  2. 

 
SBA  ،کاروباری اداروں کی زیر ملکیت آفت سے تباه شده پراپرڻی کی تبدیلی یا مرمتی کے لیے، بشمول رئیل اسڻیٹ

انوینڻریز، سپالئیز، مشینری، آالت اور فعال سرمایے کی صورت میں معمول کی کاروائی شروع ہونے تک آفت میں 
کرتا ہے۔ تمام اقسام کے کاروباری یش پ) EDILکاروباری قرضے اور آفت میں معاشی نقصان کے لیے قرضے (

                                                           
تک پہنچ گئی۔  2018ویب صفحہ اور ڈیڻا ستمبر  ."ڻیکساس ورک فورس کمیشن، "لیبر مارکیٹ کی معلومات 30

https://tracer2.com/cgi/dataanalysis/?PAGEID=94 
31Ibid.  
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ادارے اہل ہیں۔ نجی، غیر منافع بخش تنظیمیں جیسے خیراتی ادارے، چرچز اور نجی یونیورسڻیز بھی اہل ہیں۔ قانون 
تک محدود کرتا ہے، اور یہ رقم تصدیق شده غیر بیمہ شده آفاتی نقصان سے  2,000,000ان کاروباری قرضوں کو $

 32۔تجاوز نہیں کر سکتی
 

رئیل اسڻیٹ کے تصدیق شده نقصان کا کی طرف سے فراہم کرده اعداد و شمار پر مبنی،  SBAتک  2018اگست،  28
بنتی ہے۔ طوفان ہاروے  568.33$سے زائد بنتا ہے اور کل تصدیق شده کاروباری نقصان کی مالیت  5.34$مجموعہ 

 1.38تک $ 2018اگست  28نے  SBAہے۔ سے زائد  5.91$کے لیے کل تصدیق شده مجموعی کاروباری نقصان 
قرضوں کی رقم کی رو سے، نقصان  EIDLکاروباری اور  زائد کے کاروباری قرضے منظور کر دیئے ہیں۔بلین سے 

بلین سے زائد ہے۔ اسے طوفان ہاروے سے متاثره کاروباری اداروں کے لیے ابتدائی نامکمل  4.52$کی بقیہ رقم 
تقسیم ذیل کے جدول میں  کل قرضے کی کے مطابق COGکاؤنڻی اور  ضرورت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

 مالحظہ کی جا سکتی ہے۔
 

ضروریات کو زیر غور اور زیر احاطہ النا اس رو سے ریاست کو بنیادی طور پر اپنی نامکمل ہاؤسنگ بحالی کی 
چاہیے، اور یہ ظاہر کرنا چاہیے اس کی معاشی نمو کی سرگرمیاں انتہائی متاثره اور تباه شده عالقوں میں ہاؤسنگ 
کی طویل المدتی بحالی کے لیے کیسے شراکت کریں گی، ریاست نے معاش نمو کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ یہ پروگرام 

 ملین مختص کرے گا۔ 100$لیے فنڈز کی صورت میں  معاشی نمو کے
 

 کی جانب سے منظور کرده کل کاروباری قرضے SBA: 21جدول 
 قرضے EIDLکاروبار/ COG کاؤنڻی
 $           AACOG   $         412,800 کارنز

 AACOG  $ 412,800کل 
 BVCOG $ 25,000 برلیسن

 BVCOG   $ 25,000کل  
 CAPCOG $ 20,000 باسڻروپ 
 CAPCOG $ 3,912,900 فیڻے 
 CAPCOG   $ 3,932,900کل  
 CBCOG $ 124,569,900 ارنساس 
 CBCOG $ 2,771,300 بی 
 CBCOG $ 58,700 کلیبرگ 
 CBCOG $ 58,302,700 نوسیس 
 CBCOG $ 3,604,600 ریفیوجیو 
 CBCOG $ 51,893,000 سان پیڻریشیو 
 CBCOG   $ 241,200,200کل  
 DETCOG $ 1,456,800 نیوڻن 
 DETCOG $ 695,000 پولک 

 DETCOG $ 511,100 جیسپر
 DETCOG $ 405,900 سان جاکنتو 
 DETCOG   $ 3,068,800کل  
 GCRPC $ 18,775,800 کالہون 
 GCRPC $ 120,700 گولیاڈ 

                                                           
 "۔15275#اور  15274#آفت کے لیے قرضے، ڻیکساس اعالن " 2017نومبر  7 امریکی سمال بزنس ایڈمنسڻریشن حقائق نامہ۔ 32
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 قرضے EIDLکاروبار/ COG کاؤنڻی
 GCRPC $ 175,200 گونزالیز 
 GCRPC $ 2,560,200 جیکسن 
 GCRPC $ 9,400 الواکا 
 GCRPC $ 51,392,300 وکڻوریا 
 GCRPC   $ 73,033,600کل  
 H-GAC $ 231,400 آسڻن 
 H-GAC $ 11,929,200 بریزوریا 
 H-GAC $ 17,392,300 چیمبرز 
 H-GAC $ 1,042,800 کولریڈو 

 H-GAC $ 796,200 ڈیویٹ
 H-GAC $ 30,944,300 فورٹ بینڈ 
 H-GAC $ 81,769,200 گالویسڻن 
 H-GAC $ 521,549,100 ہیرس 
 H-GAC $ 4,125,700 لیبرڻی 
 H-GAC $ 3,021,100 میڻا گورڈا 
 H-GAC $ 24,573,500 منڻگمری 
 H-GAC $ 265,200 واکر 
 H-GAC $ 1,440,200 ویلر 
 H-GAC $ 10,303,700 وہارڻن 
 H-GAC   $ 709,383,900کل  
 SETRPC $ 15,732,600 ہارڈن 
 SETRPC $ 188,117,500 جیفرسن 
 SETRPC $ 149,335,000 اورنج 
 SETRPC   $ 353,185,100کل  
 1,384,242,300 $   کل مجموعہ 

 
جنوری  1کاروباری درخواستوں کے لیے درخواست کی حیثیت کے حوالے سے  11,701ذیل کا جدول وصول کرده 

نومبر  30کی جانب سے تفصیالت فراہم کرتا ہے۔ مادی نقصانات کے لیے درخواست کی مدت  SBAتک کی  2018
ے دنوں کے اندر درخواست گزار کی جانب س 60نومبر کی ڈیڈ الئن کے  SBA 30تاہم کو بند ہونا شیڈول تھی،  2017

جواز کا تقاضہ کیے بغیر پوسٹ مارک شده (یا برقیاتی طور پر ارسال کرده) درخواستیں وصول کر رہا ہے۔ چھوڻے 
کاروباری ادارے اور زیاده تر غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے معاشی نقصان (فعال سرمایہ) کے ضمن میں اپالئی 

 ہے۔ 2018مئی  25کرنے کے لیے ڈیڈ الئن 
 

 درخواست گزار کی تقسیم SBA: 22جدول 
 فیصد رقم درخواست کی قسم

    %100.00 11,701 کل کاروباری درخواستیں
 %89.75 10,502 کاروائی کرده درخواستیں

    %10.25 1,199 زیر عمل درخواستیں
 %47.90 5,030 مسترد کرده درخواستیں

 %25.42 2,670 واپس لی گئی درخواستیں
 %26.68 2,802 درخواستیںمنظور کرده 
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 کمرشل پراپرڻی انشورینس 3. 

 
TDI کمرشل پراپرڻی  کے اعداد و شمار میں دعوی اور نقصان کی معلومات تجارتی جائیداد انشورنس بھی شامل ہے۔

اور ان کے مشموالت کی  (کچھ کثیر خاندان کے رینڻل کی خصوصیات بھی شامل ہیں) ڻیکس میں کاروباری عمارت
ڈیڻا میں کاروباری مالکان اور  کے ذریعہ جمع TDIآگ، طوفانی جھکڑ اور دیگر خطرات کے لیے کوریج شامل ہیں۔ 

لند ہوتے پانیوں کے شامل ہیں۔ کمرشل پراپرڻی پالیسیز عمومی طور پر سیالب یا ب انشورنس بھی کاروباری مداخلت
 لیے کوریج فراہم نہیں کرتیں۔  

 
کاؤنڻیز عالوه ولیم سن،  58کے آفت کے باضابطہ اعالن میں  2017اگست  28ڈیڻا کی درخواست میں گورنر ایبٹ کے 

کو  2017ستمبر  14ڻریوس، ہیز، اور ہیڈالگو کاؤنڻیز شامل ہیں۔  میالم اور سان آگسڻائن کاؤنڻیز، جو گورنر ایبٹ نے 
 -: طوفان ہاروے کی ڈیڻا کال برائے کاؤنڻیز 11آفت کے اعالن میں شامل کیں، وه اس میں شامل نہیں تھیں۔ نمونہ 

 کس طرح کاؤنڻیز کو عالقے کے مطابق گروپ کرتا ہے۔ TDIکرتا ہے کہ  عالقائی نقشہ، یہ ظاہر
 

درج ذیل چارٹ ان دعووں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جو ادا کیے گئے (نقصان کی ادائیگی کے ساتھ بند کرده)، نقصان 
لیے دوباره کھولے کی ادائیگی کے بغیر بند کرده دعوے، کھلے دعوے، اور عالقے کے مطابق کاروباری پراپرڻی کے 

 گئے۔

 
 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA  2﴿ پراپرڻی کے دعووں کی تعداد:  تصفیے کی حیثیت اور عالقے کے مطابق کمرشل 29نمونہ 

 
 ساحلی خمدار عالقے اور ہوسڻن کے عالقوں میں زیاده تر کمرشل پراپرڻی کے نقصانات ہوئے۔

 

ں)
 می

ار
ہز

)
 

 رپورٹ کرده دعوؤں کی تعداد

 کھال ہوا کوئی ادائیگی نہیں -بند  ادائیگی کی گئی-بند 

 نامعلوم دیگر عالقے مرکزی ڻیکساس ہوسڻن ایریا کوسڻل بینڈ
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA  2﴿ :  کمرشل پراپرڻی کے نقصانات اور عالقے کے مطابق نقصانات کی رقم30نمونہ  
 

 زراعت پر اثر 4. 
 

ڻیکساس کی ریاست بھر میں پھیلی 
ہوئی مختلف اقسام کی زراعتی 
انڈسڻری موجود ہے۔ زراعت 
مالزمتیں، خوراک کے ذرائع، 
تجارت، اور اشیاء کی تقسیم میں 
استعمال ہونے والی پورٹ کی 
سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس 
انڈسڻری کو طوفان ہاروے کی 
بارشوں اور ہواؤں کے باعث شدید 

 نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
 

 A&Mتک،  2017نومبر  1
AgriLife  توسیعی سروس

اکانومسٹ کے مطابق طوفان 
ہاروے فصل اور الئیوسڻاک کے 

ملین سے زائد  200حوالے سے $
 33کے نقصانات کا باعث بنا۔

ملین؛ اور چاول  100ملین؛ کپاس کی فصلوں میں $ 93الئیو سڻاک $ کموڈیڻی کے مطابق تخمینہ کرده نقصانات میں
ملین کے نقصانات شامل ہیں۔ انڈسڻری کے انفراسڻرکچر جیسے چار دیواری جس کی  8اور سویابین کی صنعت میں $

                                                           
ملین سے زائد  200$ڻیکساس میں طوفان ہاروے سے ہونے والے زراعت کے نقصانات کا تخمینہ " ایکسڻینشن۔ A&M Agrilifeڻیکساس  33

losses-agricultural-https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas- کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر " لگایا گیا ہے۔
million/-200-estimated-harvey-hurricane 

 

 متوقع نقصانات 
 (الکھوں میں)

 نقصانات کی مقدار

)
س میں

بلین
( 

 نامعلوم دیگر عالقے سینڻرل ڻیکساس ہوسڻن ایریا کوسڻل بینڈ

 
 کوسڻل بینڈ

 دیگرعالقے

 ہوسڻن ایریا

 نامعلوم

 مرکزی ڻیکساس

 دعوے کے ذخائر ادا کیا ہوا

 https://twitter.com/txextensionفیڈ;  Twitterایکسڻینشن  AgriLifeذرائع: 
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اعداد و بیلز کا خساره ہوا وه الئیو سڻاک کے  200,000مرمتی یا تبدیلی کی جانی چاہیے اور خشک چارے میں تقریباً 
اس میں مرده الئیو سڻاک کی تخمینہ کرده تعداد شامل نہیں ہے۔ یہ اعدادو شمار ہزاروں کی تعداد 34شمار میں شامل ہیں،

میں تخمینہ کرده ہیں۔ اس رپورٹ میں ماہی گیری کی صنعت کو ہونے والے نقصانات بشمول ماہی گیری کی سرگرمی 
میں جھینگے کا سیزن ختم  2018صانات شامل نہیں ہیں۔ یہ تخمینہ بہار اور کشتیوں اور آالت کو طوفان سے متعلقہ نق

 ۔یہ دستیاب نمبرز زرعی صنعت میں جاری نقصان کا سبب بنےگی  35ہونے تک دستیاب نہیں ہو گا۔
 

 سیاحت 5. 
 

ڻیکساس کے ساحل پر بہت سی کمیونڻیز ہیں جن کا دارومدار سیاحت سے ہونے والی آمدن اور مالزمت پر ہے۔ گورنر 
میں براه راست کل سیاحتی  2017کی رپورٹ، ڻیکساس میں سیاحت کے معاشی اثرات، کے مطابق،  2018کی 

 بلین تھے۔ 74.7اخراجات $
 

نڻیز طویل عرصے سے قائم اور کثرت سے وزٹ کرده سیاحتی مقامات اسی طرح ساحلی عالقے میں موجود متاثره کاؤ
فیصد مالزمتیں براه راست سیاحت اور  7.0فیصد مالزمت اور گالویسڻن کاؤنڻی میں  11.9ہیں۔ ارنساس کاؤنڻی میں 
ریڻیئل، میزبانی، اور تفریح وه شعبے ہیں جو مقامی کمیونڻی نیز مجموعی طور پر ریاست  36سفر کے ساتھ مربوط ہیں۔

ملین  4.5میں، ڻیکساس کے ساحلی عالقوں نے  2017میں مالزمت اور بزنس ڻیکس کے ریونیو میں مہیا کرتے ہیں۔ 
 37لوگوں کو مالزمتیں فراہم کی ہیں۔

 
لیکن طوفان ہاروے کے براه راست نتیجے کی وجہ سے سیاحتی انڈسڻری اگرچہ حالیہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، 

کا ریونیو خسارے کی توقع ہے۔ طوفان ہاروے کے وقت کی وجہ سے، وه عالقے جن کا دارومدار سیاحت پر ہے وہاں 
وجہ کے موقع پر ریونیو میں کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ بحالی کے جاری عمل کی  2017لیبر ڈے 

میں بھی خسارے کا سامنا ہو گا۔ یہ اثرات  2018اور گرمیوں کے موسم  2018سے ان عالقوں کو بہار کے وقفے 
سیاحوں کی جانب سے ڻیکساس کے ساحل پر واپس آنے تک مسلسل دیکھے جائیں گے۔ اگر سیاح کو اصل نقصان 

ه جگہیں جو آفت سے معمولی یا کوئی نقصان کے متعلق غلط فہمی ہو جائے تو یہ اثر طوالت پکڑ سکتا ہے۔ حتی کہ و
 نہیں ہوا وہاں بھی عوامی رائے کی بنیاد پر سیاحت میں کمی کا امکان ہو گا۔

 
 ڻیکساس کی معیشت 6. 

 
کے سال کے نوڻس، "یاد کرنے کے لیے ایک طوفان:  2018ڻیکساس میں پبلک اکاؤنڻس کے محاسب کے فروری 

طوفان ہاروے اور ڻیکساس کی معیشت، "ڻیکساس کے محاسب کے تخمینے کے مطابق طوفان ہاروے سے ہونے 
بلین کی کمی کا باعث بنا ہے۔  یہ توقع کی جاتی ہے کہ بحالی  16.8میں $GSPخساره والے کاروبار کی پیداآوری میں 

تاہم، میں اضافہ حاصل کر لیا جائے گا۔  GSPتی ہوئی تعمیراتی سرگرمی کے نتیجے میں کی کوششوں اور بڑھ

                                                           
 کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری  10ویب پیج پر " ملین ڈالر کے نقصانات ہوئے۔ 200$طوفان ہاروے سے " بیورو۔ڻیکساس فارم  34

million/-200-top-losses-ag-harvey-http://texasfarmbureau.org/hurricane 
 10ویب پیج پر " ۔ملین کے نقصانات، ارما کا دسواں حصہ 200$نئے تخمینے کے مطابق ہاروے سے زراعت کے " دی ڻیکساس آبزیرور۔ 35

 estimated-losses-https://www.texasobserver.org/agriculture کو رسائی کی گئی۔ 2018جنوری 
harvey/-million-200-  

 PDF/۔ ویب پیج2018اگست " ڻیکساس میں سیاحت کے معاشی اثرات۔" ڻیکساس سیاحت، گورنر کا دفتر، ڻیکساس معاشی ترقی و سیاحت۔ 36
 https://travel.texas.gov/tti/media/PDFs /TXImp16p_1.pdf کو رسائی کی گئی۔ 2018اگست  30تک 
37 Ibid. 

 

http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/
http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/
https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated%20-200-million-harvey/
https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated%20-200-million-harvey/
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کی مد میں تین سالوں  GSPڻیکساس کے محاسب نے طوفان کے بعد پہلے سال کے دوران طوفان ہاروے کے اثر کا 
ے۔ ڻیکساس کے محاسب بلین کے خسارے کا تخمینہ لگایا ہ 3.8ملین کے مجموعی اضافے کے ساتھ $ 800میں تقریباً $

مجموعی ضرورت لیکن  38کے مطابق، طوفان ہاروے کے مکمل اثرات کو جاننے میں کئی سال درکار ہو سکتے ہیں۔
معاشی احیاء نو کا پروگرام بنا رہا ہے جس کو مستقبل کی طوفان ہاروے  GLOحتمی اثر کی غیر یقینی کی بنیاد پر 

 یا جا سکتا ہے۔ کی تفویض کاریوں کے ذریعے سرمایہ فراہم ک
  

                                                           
کو رسائی  2018فروری  18ویب پیج تک  "طوفان ہاروے اور ڻیکساس کی معیشت۔: ناقابل فراموش طوفان" کساس پبلک اکاؤنڻس محاسب۔  38 

 http://www.deanrunyan.com/doc_library/TXImp.pdfکی گئی۔ 
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 ہیرس کاؤنڻی مقامی ایکشن پالن -ضروریات کا تعین 3.2. 
 

.A  پہلے آفتوں کے مجموعی اثرات 
 

کو، طوفان ایکی،  2008ستمبر،  13نے ہیرس کاؤنڻی متاثر کیا ہے۔ آفتاب گزشتہ دس سالوں میں چھ صدارتی اعالن کرده 
ساتھ زمین کا نشانہ بنایا اور اس وقت تیسری سب سے تباه کن طوفان اور طوفان نے اوپر ڻیکساس خلیج ساحل کے  2درجہ 

بلین ڈالر کی رہائشی عمارت میں  3.58تیسری سب سے زیاده امریکی طوفان۔ ہیرس کاؤنڻی کو طوفان سے براه راست $ 
 582کچر کا نقصان $ ہاؤسنگ یونڻس کو نقصان پہنچایا بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات کی بحالی کے لئے انفراسڻر 230502

 ملین ڈالر کا تخمینہ تھا۔
 

 کے یادگار دن سیالب (  2015ہیرس کاؤنڻی کو چار صدارتی اعالن کرده آفتوں کا سامنا کرنا پڑا: میں، 2016اور 2015
4223DR ( 2015,2015 میں ) اکتوبر کے سیالبDR 4245 ،2016 سیالب ( کا 2016 کے ڻیکس دنDR 4269 ،2016 

ہاؤسنگ نقصان میں ڈالر کی  10،553227نے  FEMA IAکے واقعات میں  DR 4272(.  2015سیالب ( ء مئی / جون
 11164ڈالر کے ساتھ  74642169میں  FEMAء کے واقعات میں شدت سے زیاده اضافہ ہوا جس میں  2016 .اطالع دی

 .تھی 37553806یونیفیٹ ہاؤسنگ کی ضرورت $  .ہاؤسنگ یونڻس متاثر ہوئے رہائش کا نقصان ہوا
 

ایک سیالب  .ماضی میں تباہی اور طوفان ہاروی کے مجموعی اثر مقامی رہائشیوں، کاروباری اداروں کو تباه کر دیا گیا ہے
 سیالب کی طرف سے زیاده سے زیاده اضافہ ہوا ہے۔ اگلےسے بازیابی کے بعد 

 
 .B طوفان ہاروی کا اثر 

 
ریاست ہائے متحده امریکہ پر اثر انداز ہونے والے سمندری طوفان ہاروی کا دوسرا سب سے زیاده مہنگی اشنکڻبندیی 

اسڻیڈیم  NRG ڻریلین گیلن پانی گر گیا، جس میں 1میں مجموعی طور پر دن کی مدت بھر  4ہیرس کاؤنڻی میں  .چالکول تھا
دن کے لئے  15پانی کی یہ مقدار  انچ پانی ہے۔ 33.7مربع میل کا اوسط  1777اوقات اور ہارس کاؤنڻی کے  1472میں 

اریخی سیالب کے ریکارڈ کاؤنڻی میں بہت سی آبشاروں پر تباه کن سیالب واقع ہوا اور پچھلے ت .نیگرا فالس بھی چالئے گی
م یں 3.9میں لوئیسیا ریاست میں اسی مربع میل عالقے انچ  1940سے زائد عرصے تک، بدترین طوفان نے تقریب اگست 

 ریکارڈ کیا۔  
 

ہاروی نے ہیرس کاؤنڻی میں ریکارڈ ہونے واال سب سے بڑا اور سب سے تباه کن گھریلو سیالب واقعہ تیار کیا۔ ساختہ 
کاؤنڻی ایک  30۔ سے بڑھتی ہوئی ککڑیوں اور بھوسوں کے ساتھ ساتھ سیالب کی شدت میں اضافہ ہوا ہے سیالب کی وجہ

HUD  کی شناخت "سب سے متاثره اور پریشان کن" (موڈ) کے عالقے کا نام دیا گیا تھا اور تمامCDBG-DR  پروگرامنگ
کو گزشتہ پول ریکارڈز سے زائد اضافے اور بریکر کے  2017اگست، کاؤنڻی کے اندر منصوبوں کی حمایت کرے گا.

ایکڑ فٹ پانی پر چوک پول کی  388726رکہ طور پر یہ دو ریزروائرز نے مشتذخائر دونوں اپنی چوڻی تک پہنچے تھے۔ 
گھروں اور سڑکوں کی وسیع بار بر سکھتا ہے۔  187اسڻیڈیم  NRGبلین گیلن پانی میں متاثر کیا جس میں  126بلندی یا 

ذخائر کے اندر برکر کے ذخائر اور اضافہ اور کے اندر   اینڈیکس اور برکر کی اپھارڻیپیمانے پر سیالب کے اضافے 
کیوبک فٹ  16000ڑے سڑکوں پر سیالب بھی شامل ہیں۔ ذخائر کے نیچے دھارے، انجینئرز کی کور نے فی سیکنڈ ایک ب

کو  نکاسمیں  1963کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیالب کی وجہ سے یہ سب سے زیاده رہائی کی شرح ہے کیونکہ 
  .مکمل طور پر منایا گیا تھا
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 : چار دنوں کی بارشوں کی فریکوئنسی، ہیرس کاؤنڻی31شکل 
 

ایک مصیبت سے بحالی کے  D-SNAP .اس طوفان کے بعد تین ہفتوں میں کئی وفاقی ریلیف ایجنسیوں نے مدد پیش کی۔ 
خاندانوں کو فائده دینے کے لئے ایک مختصر مدت کے کھانے کی امداد کا پروگرام ہے۔ ہراسس کاؤنڻی کی شراکت داری 

-D سے زائد 678000اد کے مقامات کھول دیا اور امد D- SNAP کاؤنڻی میں ہیرسنے،  HHSCکے ساتھ ڻیکساس 
SNAP ۔ایپلی کیشنز کا انعقاد کیا 

 
FEMA  کے ساتھ تعاون کا مرکز بنا دیا  ڈیزاسڻر امدادی مرکزکھول دیا اور ہیرس کاؤنڻر کے ساتھ سڻور   نے آن الئن

کاؤنڻی  ہیرسڈیڻا کو دیکھنے میں، FEMA IAاور طوفان ہاروے سے متاثر ہونے والوں کے لئے امداد کی پیشکش کی۔ 
فیصد ان کی بحالی کے  53کم از کم  .خاندان تھے 160695کے ساتھ رجسڻر شده  FEMA(ہیوسڻن شہر کے باہر) میں، 

درخواست دہندگان عارضی پناه گزین امداد کے اہل تھے  178627ان میں سے،  .کی امداد فراہم کی گئی تھی FEMAلئے 
کے قیام (یعنی  FEMAکاؤنڻی کے درخواست دہندگان نے  ہیرس 23،392 .سے بے گھر تھےکیونکہ وه اپنے رہائش 

 .ہوڻل، یا رینڻل یونڻس) میں رہے ہے
 

 کثرتچار دن چوڻی بارش کی 
 2017، 29-25ہیوریکین ہاروے، اگست 

 

 ﴿سال﴾زیاده سے زیاده امکان

HCFCD بارش گیجز کی بنیادوں پر 
 میل
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 سیالب میں اضافہانچ سے زائد  6: ہیرس کاؤنڻی 32شکل 

 
  .Cاستحکام کے حل اور خطرات کی ضرورت 

 
کاؤنڻی ریاستی استحکام کے حل کی پیروی کرے گا جیسا کہ ڻیکساس منصوبہ ریاست میں ڈیزاسڻر کی بحالی میں  ہیرس

 1راؤنڈ۔  -بیان کیا گیا ہے: طوفان ہاروی 
 

 .D متوقع کاؤنڻیکے ڈیموگرافک پروفائل 
 

مال کرتے ہوئے پیدا کیا گیا تھا۔ سے ڈیڻا سیڻوں کا استع HUD ڈیموگرافک پروفائل کا ڈیڻا امریکی مردم شماری بیورو اور
فیصد ریاست کی آبادی  8.2افراد، یا  2285540چھوڻے شہروں سمیت،  33ہیوسڻن شہر کے باہر ہیرس کاؤنڻی آبادی، 

 6.35فیصد سیاه؛  15.18 .فیصد سفید ہے 36.41نسل / قومیت کی طرف سے عالقے کی آبادی مندرجہ ذیل ڻیبل میں ہے۔
ہاؤسنگ یونڻس  787507کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) میں  .فیصد دیگر 1.91فیصد ہسپانوی؛ اور  39.98فیصد ایشیائی 

 موجود ہیں۔ 

 میل
 
 
 

 عالمات
 "12-6ہاروے انڈنڈیشن 

 "36-12ہاروے انڈنڈیشن 

 "36 >ہاروے انڈنڈیشن 

HCCSD  غیرDR عالقہ 
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امریکی مردم شماری بیورو سے ہیرس کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) کے لئے ڈیموگرافک اعداد و  2016 :23 ڻیبل
 شمار

 ہارس کاؤنڻی ڻیکساس 
 )باہرہیوسڻن شہر کے (

 فیصد تخمینہ تخمینہ حقیقت

﴿ڻیکساز  %8.20 2,285,540 27,862,596 2016آبادی کا تخمینہ، 
  کے﴾

جوالئی  1، (2010، 1اپریل  -آبادی، فیصد تبدیلی 
   *%12.10 %10.80 ) بیس (تخمینہ کرتا ہے)2016

 %7.68 175,548 %7.20 2016سال سے کم افراد، فیصد،  5
 %28.66 655,146 %26.20 2016افراد، فیصد، سال کے تحت  18
 %9.35 213,624 %12.00 2016سال سے زائد افراد، فی صد،  65

 %68.35 1,562,157 %79.40 2016سفیداکیلے، فیصد، 
 %15.18 346,959 %12.60 2016اکیال سیاه یا افریقی امریکی، فیصد، 

، االسکا، مقامی، فیصد، امریکی بھارتیاکیلے 
2016 1.00% 4,265 0.19% 

 %6.35 145,033 %4.80 2016اکیلے ایشیائی، فیصد، 
مقامی ہوائی اور دیگر پیسفک جزائرر اکیلے، فی 

 %0.10 2,272 %0.10 2016صد، 

 %1.62 37,000 %1.90 2016دو یا زیاده نسل، فیصد، 
 %39.98 913,743 %39.10 2016ھسپانوی یا الطینی، فیصد، 

 %36.41 832,131 %42.60 نہیں 2016سفید، ہسپانوی یا الطینی، فیصد، صرف 
   787,507 10,753,629 2016ہاؤسنگ یونڻس، 

 %63.80 478,794 %61.90 2016-2012مالک پر قبضہ شده رہائشی یونٹ، 
 2016-2012مالک پر قبضہ شده رہائشی یونڻس، 

   *145,600$  142,700$ کی پہلی قیمت

   937$  911$ 2016-2012مجموعی کرایہ، اوسط 
سال کی عمر میں، فی صد  65معذوری کے ساتھ 

2012-2016 8.10% 128,052 5.86%  

   *55,584$  54,727$ 2016-2012ڈالر)،  2016گھریلو آمدنی (اوسط 
  %12.87 %15.60 2016-2012غربت میں افراد، فیصد، 

 %0.42 1,103.89 261,231.71 عالقہمیں زمین کا  2010مربع میل، 
 .ہیریس کاؤنڻی کے لئے صرف دستیاب اعداد* 
 

 .E  آمدنی کا تجزیہ –کم اور اعتدال پسند 
 

کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اعداد و شمار مردم شماری کے گروپوں کی  LMISD 2017ہیرس  کاؤنڻی کے لئے 
 .39آبادی ہے  LMIفیصد یا اس سے زیاده 51شناخت کرتا ہے جو ہیرس کاؤنڻی کے لئے 

                                                           
39HUD  2017ایکسچینج " -. LMISD FY ،10ویب صفحہ  ".سروے کی بنیاد پر 2006-2010امریکی کمیونڻی سروے تمام بالک گروپ 

block-data-summary-mod-low-data/acs-summary-mod-low-https://www.hudexchange.info/programs/acs-جنوری، 
places/-groups 
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 آمدنی کا نقشہ  -اعتدال پسند  -: ہیرس کاؤنڻی کم 33شکل 

 
 .F سماجی خطراتی انڈیکس 

 
کرنا پڑتا غیر متنازعہ ضروریات کو دیکھتے وقت ایک اضافی اجزاء پر غور کیا جاتا ہے جب قدرتی خطرات کا سامنا 

ہیرس کاؤنڻی میں خاص طور پر، ماحولیاتی خطرات جنکے خطرے میں بالک  SoVI .ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے
رائس یونیورسڻی کندرڈر انسڻی ڻیوٹ کی مدد سے، ہیرس کاؤنڻی کے  .گروپوں کی سماجی خطرے کی پیمائش کرتا ہے

کی گئی، جس میں کمیونڻی کی صالحیتوں میں کمی، جواب دینے،  بالکس گروپوں کو معاشی متغیر کی بنیاد پر جانچ پڑتال
مندرجہ ذیل اعداد و شمار ان بالک گروپوں کو سب  .اور خطرات سے بازیاب ہونے کی صالحیت میں کمی میں اضافہ ہوا

 سے زیاده خطرے سے نمڻنے کے ساتھ دکھاتا ہے۔

 میل
 

 عالمات
 ہدف کا عالقہ

LMI  عالقہ قسم 

LMI  
 2016عالقہ سروے 

 عالقہ LMIغیر رہائشی 
 ہیرس کاؤنڻی -ہدف کا عالقہ

 بے ڻاؤن -ہدف کا عالقہ
 ہدف کا عالقہ پاساڈینا

HCCSD  غیرDR  عالقہ 
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 SoVI : بالک گروپ کی طرف سے ہیرس کاؤنڻی34شکل نمبر 

 
  .Gہاؤسنگ اثر 
 

 ریئل اسڻیٹ مارکیٹ1.  
 

میں $  2012کندرڈر انسڻی ڻیوٹ کی طرف سے ایک رپورٹ میں، ہیریس کاؤنڻی میڈان ہاؤسنگ کی قیمتوں میں (
تک) کی ایک نمایاں چھالنگ دیکھی گئی ہے، جو کم آمدنی والے خریداروں  141000میں $  2017سے  100000

طوفان ہاروی نے صرف محفوظ، سستی واحد خاندان کے گھر میں  .کو خاص طور پر مشکل سے دوچار کرتا ہے
اگرچہ، اس عالقے نے سستی ہاؤسنگ سیلز  .کا تخمینہ ہے 160000ہاروی مراحل کے بعد کی قیمت $  .کمی کی ہے

 اور ذیل میں قیمت. 200،000 $ .میں اضافہ دیکھا گیا ہے
 

ہارس کاؤنڻی میں محفوظ، معیار کی سستی ہاؤسنگ کی کمی کی وجہ سے شدید ہاؤسنگ بوجھ اور غیر معمولی 
+ افراد) گھروں میں  5(ہاؤسنگ کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر افریقی امریکی، ھسپانوی، اور بڑے خاندان 

 خاص طور پر۔
 

 عالمات
 ہیرس کاؤنڻی

HCDRA میں شامل نہیں 
 اوسط >سماجی خطرات 

 اوسط >سماجی خطرات 
 پانی

 میل
 

سال بلڈ گروپ کے ذریعہ 5 2016-2012ذریعہ کنڈر انسڻیچوٹ امریکن کمیونڻی سروے  کوآپریڻیو شہر: ڈیئر پارک، گلینا پارک، ہمبل، جیسنڻو شہر، کیڻی ال پورٹ،  12نوٹ: سروس عالقے میں  
 پوئنٹ، سی بروک، شور ایکرز، جنوبی ہوسڻن، توم بال اور ویبسڻرمورگنز 
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ہیرس کاؤنڻی عالقے میں مالک کے قبضہ کرده ہاؤسنگ مارکیٹ میں ہوریکین ہاروے کے بعد ایک اسڻینڈ اسڻل  آیا، 
کیونکہ گھر کے مالکانوں کو عارضی رہائش گاه کی فراہمی کرنی پڑی جبکہ وه بحالی اور گھر کی بحالی کا عمل 

خاندان کے بہت سے مکانات نے اپنی -ے واحدسے بار بار سیالب سے متاثر ہونے وال 2015شروع کر رہے تھے۔ 
جائیداد کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا کہ وه دوباره تعمیر یا مزید سیالب سے بچنے کے لۓ انہیں سستی ہاؤسنگ کی 
ضرورت سے بچائے۔ ان کی جائیدادوں کی فروخت بھی سرمایہ کاروں کے لئے دروازه کھول کر انہیں رینڻل یونڻس 

عالقوں میں رہائشی  LMIا سیالب گھروں کی فوری مرمت اور پلڻائیں انجام دینے کے لئے کھولے۔ میں تبدیل کرنے ی
خریداری خاص طور پر گھریلو مالکان میں اضافی مالیاتی بوجھ کے بغیر سیالب کے خطرے کو کم کرنے کے 

 رورت ہے۔عالقوں میں منتقل کرنے کی طرف سے بار بار سیالب کے شکار عالقوں میں مدد کرنے کی ض

ہوریکین ہاروے سے پہلے، کاؤنڻی نے اس کی سطح کو سنجیدگی سے المحدود قرضوں اور ریل اسڻیٹ کی ملکیت 
)REO ،کی خصوصیات میں کمی کی تھی۔ ہاروے کے ساتھ، کاؤنڻی کے رہائشیوں نے اپنے گھروں کی مرمت (

ادائیگی، اور فرنیچر اور گاڑیاں جیسے  ممکنہ رینڻل فیس کے ساتھ عارضی رہائش تالش کرنے، ان کے رہن سہن کی
ذاتی جائیداد کو تبدیل کرنے کے اضافی ہاؤسنگ بوجھ ہیں۔ یہ روزانہ اور ہفتھوہات ہاروی کے ہفتوں کے دوران اجرت 
یا مالزمتوں کے نقصان کے ساتھ مل کر مشترکہ ہے، کیونکہ کاروباری اداروں اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور 

ں کو مالیاتی اسڻراڻوں میں چھوڑ دیا. اس کے عالوه، بڑھتے ہوئے رہن کی شرح، گھر کے مالکان بہت سے گھرو
کے لئے کافی وسائل کے بغیر کافی وسائل کے بغیر، سیالب انشورنس کی کمی، اور تعمیراتی لیبر کی قلتوں نے مالک 

 کے قبضہ شده رہائشی ہاؤسنگ مارکیٹ کی بحالی کو مزید بڑھا دیا ہے۔

کین ہاروی کے بعد سے، یہ اس وجہ سے ہے کہ سیالبوں میں پڑھوس کے عالقوں میں قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ہوری
بہت سارے عالقوں کو سخت سیالب کا سامنا کرنا پڑا، اور گھروں جن پر ایک وقت وه مالک ہوا کرتے تھے، وہاں 

یا اور ہوریکین سے قبل ان کی قیمتوں میں سے ایک کرایہ دار بن گیا۔ دیگر رہائشیوں نے پانی کی خرابی کو بہتر بنا د
ماه کی ترسیل تک -3.4میں  2018حصہ کے لئے اپنے گھروں کو فروخت کیا۔ انوینڻری، جب بھی تنگ ہو تو، مارچ 

). کم قیمتوں کا گھر اعلی مطالبہ میں رہتا ہے. ہاؤسڻن یونیورسڻی 2018پہنچ گئی، اس سال اس کی بلند ترین سطح (
ی ڻیوٹ برائے انسڻی ڻیوٹ برائے ڈائریکڻر گلمر نے کہا کہ ہاؤسنگ مارکیٹ کا گرم حصہ بہت نیچے ہے. میں انسڻ

سے زائد زمین پر ایک گھر حاصل ہوسکتا ہے، تو آپ انہیں پورے دن فروخت کرسکتے  200،000"اگر آپ کو $ 
 ہیں."

بھاری سیالب اور نقصانات کے ساتھ ان گھروں کو برقرار رکھا گیا، آبادی سے متاثر ہونے سے قبل سستی ہاؤس کے 
فیصد ہاؤسنگ  21.4لئے زیاده سے زیاده ضرورت کا سامنا کرنا پڑا. ہارس کاؤنڻر ڈیزاسڻر ریکوری سروس ایریا میں، 

ایا. ہوم مالکان نے اپنے گھروں میں سیالب پانی کی کو ان کے رہائشی یونٹ کو کچھ نقصان پہنچ FEMAیونٹ نے 
+ انچ کے درمیان رپورٹ کی. طوفان ہاروی کی طرف سے متاثره بہت سے مالک کے زیر قبضہ ہاؤسنگ کے  6-36

ساتھ اور معیار کی گھر کی مرمت، ایک تعمیراتی لیبر سڻوریج، اور سیالب کے متاثرین سے قبل دھوکہ دہی گھر کی 
یوں کو نظام پر زور دیا ہے. طوفان کے بعد ایک سال بڑھتی ہوئی مرمت کے اخراجات اب بھی بڑھ مرمت کی کمپن

 رہے ہیں۔

ہارس کاؤنڻی ہاروی ہراساں کاؤنڻی میں ریکارڈ ہونے والی سب سے تباه کن گھروں کا سیالب بن گیا۔ جیسا کہ ذیل 
دگی کی سطح میں بیرس کریک، اڈکس، شیڈون، فٹ یا اس سے زیاده پر سیالب کی آلو 3میں نقشہ میں دیکھا گیا، 

کے عالقے شامل تھے.  LMIسائپرس، ایئر الئن، آلڈائن، جنوبی ہوسڻن، پیساڈینا، اور کاپر فیلڈ میں ہیرس کاؤنڻی کے 
یہ پرانے، زیاده کثیر آبادی والے آبادی جنہوں نے عام طور پر ہیریس کاؤنڻی عالقے میں کم مہنگی گھروں میں شامل 

، ان کے مقابلے میں ہوریکین ہاروے کے اثرات کا بدترین سامنا کرنا پڑا. ان پرانے پڑوسیوں میں گندوں نے کیا ہے
 انچ کی بارش کی وجہ سےان پرانے گھروں میں پانی کا خاتمہ کیا۔ 47سے  26
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طور پر بے ہوریکین ہاروے کے ایک سال بعد، ہیرس کاؤنڻی بھر میں بہت سے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں الزمی 
گھر کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ اب بھی نیم ڻھوس، سڑے ہوئے، دھول اور انسانی استحکام کیلئے غیر محفوظ گھروں 
میں رہتے ہیں۔ رہائشیوں کی رپورٹ یہ ہے کہ وه اپنے گھروں کو صحیح کرنے کے لئے ضروری مرمت کا صرف 

نے ہیرس کاؤنڻی میں عارضی  FEMAبعد طوفان  خاندانوں میں سے ایک سال 140ایک حصہ برداشت کرسکتے ہیں۔ 
کی مدد کے ساتھ ایک سال بعد رہنے والے ایک سال بعد رہائش پذیر ہے. ڈرائیوال،  2019سال،  28رہائش گاه میں 

باتھ روم اور باورچی خانہ متبادل، بجلی، اور پلمبنگ کے اخراجات جیسے اخراجات میں حصہ لینا جیسے دسوں 
کتے ہیں۔ نئے واحد خاندان کے گھر کی تعمیر کے لئے نئے قواعد و ضوابط ہارس کاؤنڻی میں ہزاروں ڈالر چال س

سستی ہاؤسنگ بحران کو مزید بڑھ سکتی ہے. یہ نئے قواعد سیالبوں کے باہر واقع سیالبوں کے اوپر ایک پاؤں اور 
ئے قوانین کی ضرورت ہوتی جو سیالب کے کنارے کے اندر سیالب کے اوپر سے دو پاؤں تک واقع واقع ہیں ان ن

تک کل کر  50،000ہے. یہ مہنگا ثابت ہوگا، کیونکہ ان گھروں میں بلند ترین کنکریٹ سلیبوں کے عالوه اضافی $ 
 سکتے ہیں، باآلخر ہارس کاؤنڻی میں سستی کی کمی کو کم کر سکتے ہیں۔ 

 
 درستگی رجسڻریشن سیالب اننڈیشن کا نقشہ FEMA: ہیرس کاؤنڻی میں 35شکل نمبر 

فیصد خاندانوں کو  80ہاروے کی بحالی کی حقیقت یادگار طور پر سست ہو گئی ہے کیونکہ ہاروے نے متاثره تقریبا 
کے اعداد و شمار کے مطابق، بہت  FEMA IAکچھ کافی حاصل نہیں کیا ہے، یا کچھ صورتوں میں کوئی مدد نہیں. 
نہیں تھی. نتیجے کے طور پر، بہت سے جزوی سے رہائشیوں کو مرمت کے لئے فنڈز کی کمی یا سیالب انشورنس 

 عالمات
 6-12" شنیانڈنڈ ہاروے

 12-36" شنیانڈنڈ ہاروے

 "36 > شنیانڈنڈ ہاروے

 نقتے کُن تباه

HCCSD   نان-DR عالقے 

 

 میل
 
 
 

 عیذرا
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طور پر مرمت کے گھروں میں ره رہے ہیں، یا اب بھی بے گھر رہائش پذیری اور عارضی رہائش گاه میں، یا ایک 
دوست یا رشتہ دار کی سوفی پر رہتا ہے، اور کچھ اب بے گھر ہیں. سستی ہاؤسنگ کے وکالء ہاروے نے امریکی 

میں نیو اورلینز  2005ؤسنگ آفتوں میں سے ایک، صرف ہوریکین کڻرینا کے بعد، جس نے تاریخ میں سب سے بڑا ہا
 کو ہجرت کی۔
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 بے گھر2.  
 

سال سے زائد عرصے تک بے گھر افراد کے  15ہمارے ارد گرد کے دائره کاروں کے ساتھ کام کرنا، ہراسس کاؤنڻی 
، ہنگامی حل اور ہوم انوسڻمنٹ CDBGکاؤنڻی نے  .واقعات کو کم کرنے کے لئے فعال طور پر کام کر رہا ہے

کے نفاذ کے عالوه مقامی فنڈز اور کیس مینجمنٹ، ہاؤسنگ اور رہائشی استحکام،  (HOME)پارڻنرشپ پروگرام 
صحت کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور دیگر خدمات کو نقصان ده آبادیوں کو فراہم کرنے کے لئے 

 جو ہو یا بے گھر ہونے کا خطره پرہے۔  .کی مالی امداد کا استعمال کیا ہےاستحکام  HUD اپنے
 

ہیرس کاؤنڻی میں، ہیوسڻن / ہیرس  کاؤنڻی کے بے گھر اتحادی کمیونڻی گھریلو خدمات کے نظام کے لئے معاشرتی 
کے رہنمائی کا حامل ایجنسی ہے اور ہیوسڻن میں پشت پناه  CoCتعاون اور منصوبہ بندی فراہم کرتا ہے اور عالقائی 

گزشتہ  .رکھتا ہے، ہارس کاؤنڻی، فورٹ بینڈ کاؤنڻی، اور مونڻگومری کاؤنڻی PITگزینوں اور غیر مستحکم افراد کی 
کو سب سے زیاده  2018مئی،  23تاہم،  .افراد کی کمی آئی ہے 3412سے  8538سالوں کے دوران، شمار میں  7

یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ اضافہ ہاروی سے تھا، بے گھر افراد  .فیصد کی تعداد میں اضافہ ہوا 15یہ شمار میں، حال
 ہے۔میں سے تقریبا پانچ میں سے ایک کے ساتھ ہارڻون ہاروے کی رپورڻنگ بے گھر ہونے کی وجہ سے

 
NRG  ،ہیرساتحادی شہر، ہیوسڻن، اور اور جورج آر براون پناه گزینوں کے خاتمے کا ایک حصہ کے طور پر 

کے ساتھ کام کرنے کے لئے ایک غیر منظم پناه گاه بنانے کے لئے کام کیا، جس نے ان خاندانوں  FEMAکاؤنڻی نے 
اس آبادی ے۔اور انفرادی افراد کی مدد کی جو وسائل نہیں تھے عارضی پناه گاه کی مدد سے غیر محفوظ پناه گاه چھوڑ

جن میں سے بہت سے افراد نے صحت  -جوڑے اور اکیلے افراد کے ساتھ خاندان شامل کیے نے بچوں، بزرگ افراد، 
ابتدائی معلومات کی بنیاد پر،  .مند حاالت، نقل و حرکت کی حدود، اور ذہنی بیماری سمیت خصوصی ضروریات کی

اونچائی میں، اس پروگرام میں تقریبا غیر کانگریس پناه گاه پروگرام کی زیاده تر پناه گاہیں کم یا بہت کم آمدنی ہیں۔ 
گھریلو افراد اب بھی  200فی الحال، تقریبا ۔ خاندان تھے جن میں رینڻل کی مدد اور کیس مینجمنٹ حاصل ہوا 500

 کیس مینجمنٹ کی خدمات سے اندراج کر رہے ہیں اور فائده مند ہیں۔
 

 ہیرس کاؤنڻی پروگرام 2.1.1سماجی خدمات:  3. 
 

نظام ہراسس کاؤنڻی کے  211گریڻر ہیوسڻن میں کام کرتا ہے۔  2.1.1یونین کا راستہ کام کرتا ہے گریڻر ہیوسڻن 
رہائشیوں کو مقامی صحت اور انسانی خدمات اور آفت یافتہ وسائل کے پروگراموں سے فون یا انڻرنیٹ سے منسلک 

دن  365دن،  7گھنڻے ایک دن، ہفتے میں  24مفت، گمنام، سوشل سروس ہاٹ الئن  1-1-2 .کرنے میں مدد ملتی ہے
ریاستی اور مقامی صحت اور انسانی خدمات کے پروگراموں میں رہائشی / پناه گاه، روزگار، غذا /  .ایک سال ہے

متاثرین، مجرمانہ انصاف، عمر / معذوری، صحت  / غذائیت، سابقہ، بحران / عارضی، آمدنی / اخراجات، قانونی امداد
 اور بچے سے خطاب دیکھ بھال / تعلیم۔ طبی، ذہنی صحت، /
 

کالز وصول کی۔ ذیل میں کال کا خالصہ  100000سسڻم تقریبا  2.1.1کے درمیان،  2017، 30اگست اور ستمبر 25 
 -اگست  25ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے اوپر دس کالوں نے پری ہاروی موصول ہوئی ہے اور ہاروے کے دوران (

 )۔30ستمبر 
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 کالز پری۔ ہاروی  10  2.1.1: اوپر36شکل 

 

 
 2017۔ 30ستمبر سے 25کال اگست  10 2.1.1: اوپر37شکل 

 

41,756

39,808

16,549

14,603

5,794

4,881

3,330

1,986

1,921

1,748

MEDICAID APPLICATIONS

FOOD STAMPS/SNAP APPLICATIONS

ELECTRIC SERVICE PAYMENT ASSISTANCE

RENT PAYMENT ASSISTANCE

FOOD PANTRIES

MEDICARE SAVINGS PROGRAMS

CHIP PROGRAMS

CHILD CARE EXPENSE ASSISTANCE

HOUSING SEARCH ASSISTANCE

HOUSING AUTHORITIES

Top 10 2-1-1 Calls Pre Harvey

12,262

8,241

7,012

6,718

5,004

4,609

3,708

3,504

1,826

757

DISASTER FOOD STAMPS

FOOD PANTRIES

FOOD STAMPS/SNAP APPLICATIONS

ELECTRIC SERVICE PAYMENT ASSISTANCE

RENT PAYMENT ASSISTANCE

FEMA DISASTER ASSISTANCE ONLINE/TELE-
REGISTRATION

DISASTER UNEMPLOYMENT ASSISTANCE

MASS CARE SHELTERS

UNDESIGNATED TEMPORARY FINANCIAL ASSISTANCE

311 SERVICES

Top 10 2-1-1 Calls Aug 25-Sept 30, 2017

 کالز پری ہاروے 2.1.1 10ڻاپ 
 
 درخواست میڈیکیڈ 
 

 درخواست اسنیپ/ڻکڻے کی کھانے
 

 مدد میں ادائگی خدمت الیکڻرک
 

 امداد ادائگی کرایہ
 

 پینڻریز کی کھانے
 

 پروگرام کے بواؤ طبی
 

 پراوگرام چپ
 

 امداد کی خرچے کے بھال دیکھ کی بچوں
 

 امداد میں تالش ہاؤسنگ
 

 حکام کے ہاؤسنگ

 2017، 30ستمبر  -25کالز اگست  2.1.1 10ڻاپ 
 

 ڻکٹ کی کھانے میں تباہی
 

 پینڻریز کی کھانے
 

 درخواست اسنیپ/ڻکڻے کی کھانے
 

 مدد میں ادائگی خدمت الیکڻرک
 

 امداد ادائگی کرایہ
 

FEMA یشنرجسڻر یلیامداد آن الئن/ڻ یک یتباہ 
 

 امداد کے روزگاری بے میں تباہی
 

 گاہیں پناه کی بھال دیکھ پر پیمانے بڑے
 

 امداد مالی عارضی معمولی غیر
 

 خدمات 311
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 انڻیم ہاؤسنگ سپورٹ 4. 
 

تیار ہاؤسنگ کا اختیار -براه راست ہاؤسنگ پروگرام FEMAایریا کونسل ہیرس کاؤنڻی میں  Galveston -ہیوسڻن
گھر والوں کے لئے  200ہارس کاؤنڻی کمیونڻی سروسز ڈیپارڻمنٹ کے عملے کو اس پروگرام میں تقریبا  ۔چالتا ہے

 معاملہ مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرنے کے لئے معاہده کیا گیا ہے۔
 

 انشورنس 5. 
 

، 31نے اکتوبر  TDI ۔نے طوفان ہارے کے متعلقہ دعویوں پر ایک رپورٹ جاری کی TDIکو  2018دسمبر، 12 
کے اعداد و شمار کے  دیکھیں) 24(ڻیبل منصوبہ FAIR ، اور ڻیکساسTWIAتک تمام انشورنس کمپنیاں،  2017

ده دعوی، ادا کرده دعوی، دعوی کے بغیر بند کر لئے ایک طوفان ہاروی ڈیڻا جاری کیا۔ اعداد و شمار میں شامل کر
دیا گیا، دعوی دوباره کھول دیا، کل نقصانات کے دعوی، مجموعی طور پر ادا شده نقصانات، اور دعوی محفوظ کی 

دعویوں کو ہارس کاؤنڻی میں شامل کیا گیا ہے جن میں ملک کے  251757تک،  2017اکتوبر،  31کل رقم شامل ہے۔ 
 .ڈالر کی مجموعی نقصانات شامل ہیں 1411214085یت تمام شہروں سم

 
اپریل،  12کو جمع کیے گئے تمام ہارس کاؤنڻی کے لئے طوفان ہاروی انشورنس دعوی، اور  2017اکتوبر،  31 :24ڻیبل 

 کی طرف سے رپورٹ کیا گیا. TDIکو  2017
نقصانات کی کل رقم ادا  دعوی کی تعداد 

 کی
نقصانات کی مجموعی رقم خرچ 

 ہوئی
 1,644,387,050$ 1,411,214,085$ 251,757 انشورنس کی ذاتی الئن
انشورنس کی دوسری 

 الئن
59,646 $2,220,459,246 $5,122,382,647 

 
 نیشنل سیالب انشورنس پروگرام 6. 

 
 NFIP 21800کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) میں  ہیرسکے اعداد و شمار کے مطابق،  NFIPمیں  2018جنوری 

 19ادا کرده کل دعوی $  .فیصد، ادائیگی کا دعوی کیا گیا تھا 78.4، یا 17081دعوی تھے جن میں سے  کے
 تھا۔ ڈالر 1,894,715,877 ڈالر کا اوسط دعوی کے ساتھ  110,925.35
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 دعوی (ہیوسڻن شہر کے باہر) NFIP : ہیرس کاؤنڻی میں38شکل 

 

 
 : ہارس کاؤنڻی میں نفآپی ادائیگی شده دعوی (ہیوسڻن شہر کے باہر)39شکل 

 
دعوی تھے، جس میں ہارس کاؤنڻی میں تمام  4261عالقوں میں  (LMI) ملک کی کم از کم اعتدال پسند آمدنی میں

فیصد ادا شده دعوے تھے  20.9یا  3568عالقوں میں ادا کرده کل دعوی  LMIفیصد کی نمائندگی۔  19.5دعوی کے 
$  تھا۔  81439.95میں ادا کرده اوسط دعوی  عالقوں LMI$۔  290577738جن کے مجموعی دعووں کے ساتھ 

 NFIPفیصد  20میں تشکیل دیا، جبکہ تقریبا  کاؤنڻیفیصد سے زائد  70کے  FEMA IAکے گھروں نے  LMIجبکہ 
کے دعوے میں ان کی نمائندگی  NFIPکے گھروں میں LMIاس سے پتہ چلتا ہے کہ  .عالقوں میں گئے LMI وسائل

 NFIPل ہونے کی وجہ سے کی گئی تھی کیونکہ سیالب انشورنس اور اعلی دعوے سے انکار کرنے کی شرح غیر فعا
 

 انشورنس ایسوسی ایشن طوفانڻیکساس 7.  
 

کو ڻیکساس قانون سازی  TWIA میں طوفان سیلیا کے بعد عالقائی مارکیٹ کے حاالت کے جواب میں 1970اگست 
فراہم کرنا کے لئے ہوا کی طوفان اور ہیل انشورنس  seacoast کا مقصد ڻیکساس TWIA .میں قائم کیا تھا 1971نے 
 ہیرس .اگرچہ ہیرس کاؤنڻی نقصان میں زیاده تر سیالب کا واقعہ تھا تو ساحل کے ساتھ کچھ ہوا نقصان پہنچ گئی .ہے

342 351 3,568 

2,270 2,449 17,081

T O T A L  C L A I M S  
( A C T I V E / P E N D I N G )

T O T A L  C L A I M S  ( W / O  
P A Y M E N T )

T O T A L  C L A I M S  C L O S E D

NFIP  ہیرس کاؤنڻی سروس عالقے میں کرده
مطالبے

LMI Area Service Area

$290,577,738.00 
$81,439.95 

$1,894,715,877.00 
$110,925.35 

T O T A L  P A I D A V E R A G E  P A I D

NFIP  دا کرده ا ہیرس کاؤنڻی سروس عالقے میں 
مطالبے

LMI Area Service Area

 

 کل مطالبے
 ﴾التواء ریز﴿سرگرمی/

 کل مطالبے
﴿WO ﴾ادائیگی 

 کل مطالبے بند

 

LMI سروس علقہ عالقہ 

 اوسط ادا کل ادا

LMI سروس عالقہ عالقہ 
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 9260$ کی ادائیگی کی گئی تھیں اور اوسط   3046684نئے دعوے تھے جو مجموعی طور پر    593کاؤنڻی میں، 
 .ڈالر کا ادا کیا گیا تھا

 
 مدد کے آفتات ہوم قرض چھوڻے کاروباری 8. 

 
کے مطابق   2017ان لوگوں کو جو کہ دسمبر  لونہوم  SBAہیرس کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) کے ، ایس بی 

ڈالر تھا اور انہیں  21،324کی طرف سے منظور شده اوسط قرض  2017$ تک پہنچ سکے۔ دسمبر  67065960
عالقائی مدیر کے مقابلے میں زیاده سے زیاده مجموعی آمدنی میں سے نوازا جاتا ہے۔ ان افراد کی مجموعی آمدنی 

۔ ڈالر کی ادائیگی کی گئی تھی 117192کے دوران  2017ر کے قرضوں کو دسمبر گھ فتیآکے  SBAجس کے لئے 
 فیصد کرایہ داروں کو لکھا گیا۔ 15ان قرضوں میں سے صرف 

 
 عوامی ہاؤسنگ سپورٹ ڈیڻا 9. 

 
HCHA  نے جائیداد کو نقصان پہنچانے کی اطالع دی اور فی الحال ان نقصانات کے لئے الگت کا تخمینہ جائزه لیا

 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ 251$ ڈالر کے نقصانات میں  933384ابتدائی رپورڻوں کا اندازه لگایا گیا ہے کہ ۔ ہے
سے زائد خصوصیات. یونڻس کو مرمت کے طور پر یہ عارضی طور پر ڻرانزیکشن کے اخراجات کے لۓ  7ہاروی 

 24انچ پانی کے ساتھ چار عمارات ( 18د تھا. حساب نہیں دیتا. سب سے بڑا نقصان میگنولیا اسڻیڻس سینئر جائیدا
پمپ جالیا تھا. دوسری  HP 5یونڻس) سیالب اس پراپرڻی پر لفٹ اسڻیشن نے بجلی کے اضافے کے بعد اس کے 

خصوصیات دروازوں اور کھڑکیوں کے ارد گرد یونڻس اور دفاتر، نقصان ده باڑ، اور پانی کی مداخلت میں معمولی 
 چھتوں کا تجربہ کیا.

 
 .10 FEMA انفرادی امداد 

 
فی صد  36کے  رجسڻرسٹ FEMAشہروں) میں ڻیکساس میں  34کاؤنڻی (غیر منسلک عالقے اور تمام  ہیرسکل 

 FEMA۔ عالقے کے طوفان ہاروی سے متاثر کیاجن کو  مالکانہوم رجسڻرڈ  FEMAفیصد  39) اور 323155(
کرایہ پر مبنی گھروں میں شامل ہے۔ ہیرس کاؤنڻی  150221مالک قبضہ شده گھروں اور  171622رجسڻریوں نے 

ان میں  .ہیں FVLکروڑ ڈالر سے زائد  0درخواست دہندگان ہیں جن سے  61828(ہیوسڻن شہر کے باہر) کے لئے، 
 تھے۔ فیصد) کرایہ دار 26.2( 16175فیصد) مالکان تھے اور  73.8( 45634سے 

 
 (ہیوسڻن شہر کے باہر) درخواستیں FEMA IAہیرس کاؤنڻی میں کل  :25جدول 

 قبضے کی قسم
کاؤنڻی میں کل  ہیرس

 $ سے زائد ہے FVL 0 درخواستیں
کے ساتھ  انمیٹ نیڈیس

 درخواست دہندگان
 23,948 45,634 94,208 مالک

 8,740 16,175 65,922 کرایہ دار
N / A 565 19 0 

 32,688 61,828 160,695 کل
 

 4460ہیرس کاؤنڻی (ہیوسڻن کے شہر کے باہر) ہیرس کاؤنڻی کے لئے صرف  FEMA IA یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
درخواست دہندگان  958سال سے زائد عمر کے تھے اور صرف  60کل درخواست دہندگان درج کیے گئے ہیں جو 

سال کی عمر  60کی مدد ملی ہے۔ ہیریس کاؤنڻی  FEMA$ سے زائد ہیں اور جنہیں کچھ  0کے ساتھ  FVLکے ساتھ 
، کیس مینجمنٹ ایجنسیوں، اور تنظیموں کو سروسڻرکاؤنڻی کا خیال ہے کہ سے زیاده رہائشی ہے۔  300000ں می



 

 281کل  93 صفحہ
 
 

$ سے زائد  0نمبر سینئروں کے لئے ہیں، جنہوں نے  FEMAدوباره تعمیر کرنے والے تنظیموں کی بنیاد پر، جو 
FVL  ضروریات کو کم سے کم کیا  بزرگوں کیکی تھی اور کچھ مدد حاصل کی، نمایاں طور پر ہیریس کاؤنڻی میں
 ہے۔ 

 
 .a  ضرورت  انمیٹکل 

 
کے طور پر اسی  GLOاندازے سے متعلق انمیٹ کی ضرورت کا حساب کرنے کے لئے، ہیرس کاؤنڻی نے 

اور سطح کے نقصان کے معیار کے ذریعہ فراہم کرده کثیر قواعد کا استعمال  HUDطریقہ کار کا استعمال کیا، 
میڈان  SBAکرتے ہوئے. مندرجہ باال مندرجہ ذیل میزائل میں یہ ضرب، مخصوص آفت کی زمرے کے لئے 

کی مرمت کی الگت کم ہے.  FEMAاور  SBAکی مرمت کی الگت پر مبنی ہیں جس میں وزن کی اوسط متوقع 
GLO ہم کرده کو فراFEMA  انفرادی مدد کے اعداد و شمار کے مطابق، ہر قسم کے لئے تخمینہ شده وزن کی

 کل مرمت کی قیمت درج ذیل ڻیبل میں ہر قسم کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ FEMAاور  SBAاوسط متوقع 

 انمیٹ ضروریات کا تباہی کے زمرے کے ساتھ ضرب :26 جدول
 زمره ضرب رقم
کم-اہم $58,956  
اعلی-اہم $72,961  

 شدید $102,046
 

FEMA IA  کے اعداد و شمار ہوریکین ہاروی کی طرف سے متاثر تمام رہائشی درخواست دہندگان کو مرتب
کی آبادی  LMIکرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا اور ہاؤسنگ کے لئے واحد ضروریات کا حساب لگاتا تھا۔ 

مالک کے قبضہ ملین سے زیاده ہے۔ ہیرس کاؤنڻی میں  895کے لئے یونیم کی ضروریات مالکان کے لئے $ 
شده گھریلو گھروں کے لئے آمدنی کے زمرے کی طرف سے انمیٹ کی ضرورت ذیل میں دی گئی ڻیبل میں 

مندرجہ ذیل میز مالک اور کرایہ دار کے قبضہ شده گھروں کے لئے مجموعی ضروریات  دیکھا جا سکتا ہے۔
قسام کے لئے انمیٹ کی ضرورت فراہم یہ نقصان کی زمرے اور کل شمار اور ان تین ا .کی لیسٹ فراہم کرتا ہے

 کرتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کی گئی ہے۔

ہیوسڻن شہر کے ( ضروریات کی قسم Unmet میں کرایہ داروں کی طرف سے ہیرسقبضہ کر لیا اور  -مالک  :27ڻیبل 
 )باہر

نقصان کی 
 قسم / ضوابط

مالک اور قبضہ کر  کل شمار
کی  Unmet لیا

 ضروریات کی کل

Unmet  کی
ضرورت کے ساتھ 
مال پر قبضہ کر لیا 

 شمار

مجموعی مالک پر 
 قبضہ کر لیا

Unmet ضروریات 

 کل رینڻل کرایہ شمار
Unmet  کی

 ضرورت ہے

 ذیاده۔ کم: 
$58,956 

 12,587   $742,079,172   9,551   $563,088,756   3,036  $178,990,416  

 ذیاده ۔ہائی: 
$72,961 

 14,980   $1,092,955,780   10,415   $759,888,815   4,565  $333,066,965  

شدید: 
$102,046 

 5,121   $522,577,566   3,982   $406,347,172   1,139  $116,230,394  

  628,287,775$  8,740   1,729,324,743$  23,948   2,357,612,518$   32,688  کل
 

اور اس طرح ہیرس  GLO ضروریات کی وضاحت کرتا ہے کہ HUD مختص کے لئے CDBG-DR اس
کی قسم  LMIہارس کاؤنڻی میں،  .فیصد خرچ کرے گا 70آبادی کو فائده دینے کے لئے کم سے کم  LMIکاؤنڻی 
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ہارس کاؤنڻی کے لئے آمدنی کے زمرے کی طرف  .فیصد سے کم ہے 80فیصد آبادی کی آبادی  59.8میں تقریبا 
 ورت ہے مندرجہ ذیل ڻیبل میں دیکھا جا سکتا ہےکی ضر unmet سے

 
کی ضرورت ہے  Unmet قبضہ کر لیا اور کرایہ داروں کی طرف سے -ہیرس کاؤنڻی میں آمدنی زمره / مالک  :28جدول 

 )ہیوسڻن شہر کے باہر(
 کے٪ Unmet Need شمار کا٪ کی ضرورت  Unmet شمار آمدنی کی قسم

0-30% 9,582 $            686,167,397 29.3% 29.1% 
31-50%  4,498 $            319,751,533 13.8% 13.6% 
51-80% 5,452 $            389,463,677 16.7% 16.5% 

LMI 40.8 %40.2 962,229,911            $ 13,156 نہیں% 
 0 0 0 0 رپورٹ نہیں کی گئی

 %100.0 %100.0 2,357,612,518        $ 32,688 کل
 

 .b شده قبضہمالک پر Unmet کی ضرورت ہے 
 

مالک کے قبضہ شده گھروں کے لئے حقیقی امالک کے نقصان کی سطح کا حساب کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل 
 معیار کا استعمال کیا گیا تھا:

 ۔14،999سے $  8،000تصدیق شده نقصان کے $  FEMA: کم-اہم •
 ۔28،800سے $  15،000تصدیق شده نقصان کے $  FEMA: اعلی-اہم •
 سے زیاده۔ 28،800کی تصدیق شده نقصان $  FEMA: شدید •

 52.5کی بنیاد پر مالک کی زیر قبضہ کرده غیرمعمومی ضروریات کا تقریبا  FEMA IAہیرس  کاؤنڻی میں 
$ ملین سے  895کی ضروریات کے لئے  Umetکی آبادی کے لئے LMI  .زمره ہے LMI فی صد 80فیصد 

کاؤنڻی کے لئے مالک کے قبضہ کرده گھروں کے لئے آمدنی کے زمرے کی طرف سے ہیرس   .زیاده ہے
unmet جہ ذیل ڻیبل میں دیکھا جا سکتا ہےکی ضرورت مندر. 

 
 کی ضرورت ہے Unmet ہیرس کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) میں آمدنی زمره کی طرف سے .29ڻیبل 

 کے٪ Unmet Need شمار کا٪ کی ضرورت Unmet شمار آمدنی کی قسم
0-30% 5,922 $         425,034,847 24.7% 24.6% 

31-50%  2,805 $         197,603,740 11.7% 11.4% 
51-80% 3,838 $         272,585,298 16.0% 15.8% 

LMI 48.2 %47.5 834,100,858         $ 11,383 نہیں% 
 0 0 0 0 رپورٹ نہیں کی گئی

 %100.0 %100.0 1,729,324,743      $ 23,948 کل
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 .cپر قبضہ کرده رکاوٹ Unmet کی ضرورت ہے 
 

ڈالر یا اس سے زائد مالیت کی نقصانات ہوتی ہے تو اس سے زیاده تر اثر انداز ہونے  2،000اگر آپ کے پاس 
کے لئے رینڻل یونڻس کا تعین کیا جاتا ہے. کرایہ داروں کے لئے ذاتی جائیداد کی نقصان کی سطح کا حساب 

 کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل معیار کا استعمال کیا گیا تھا:

 ۔3،499سے $  2،000تصدیق شده نقصان کے $ کی   FEMA: کم-اہم •
 ۔7،499سے $  3،500کی تصدیق شده نقصان کے $   FEMA: اعلی-اہم •
 سے زیاده گریڻر۔ 7،500تصدیق شده نقصان کے $ کی   FEMA: شدید •

کی LMI  .کی قسم ہے LMIفیصد  80فیصد کی ضرورت  79.7کی بنیاد پر تقریبا  FEMA IAہیرس کاؤنڻی میں 
ہیرس  کاؤنڻی میں کرایہ کاروں کے  .$ ملین سے زائد ہے 500کی ضرورت کے لئے  Umetلئے آبادی کے 

 .لئے آمدنی کے زمرے کی طرف سے غیر ضروری ضرورت مندرجہ ذیل ڻیبل میں دیکھی جاسکتی ہے
 

 کی ضرورت ہے (ہیوسڻن شہر کے باہر) Unmetہیرس کاؤنڻی میں آمدنی کی قسم کی طرف  30:ڻیبل 
 کے٪ Unmet Need شمار کا٪ کی ضرورت  Unmet شمار قسمآمدنی کی 

0-30% 3,660 $         261,132,550 41.9% 41.6% 
31-50%  1,693 $         122,147,793 19.4% 19.4% 
51-80% 1,614 $         116,878,379 18.5% 18.6% 

LMI 20.4 %20.3 128,129,053         $ 1,773 نہیں% 
 0 0 0 0 نہیں کی گئیرپورٹ 

 %100.0 %100.0 628,287,775         $ 8,740 کل
 

 .d کسی سیالب انشورنس کے بغیر ساتھ سیالب پلین میں مالک 
 

کو، گھر کے بحالی یا بحالی  2018فروری،  9، 28، نمبر 83 .جیسا کہ وفاقی رجسڻریشن کی ضرورت ہے، جلد
 AMFI فیصد 120گرانٹ ممنوع ہیں اگر مشترکہ گھریلو آمدنی کی مدد فراہم کرنے سے  CDBG-DR کے لئے

یا قومی اوسط سے زیاده ہے تو، جائیداد ایک ہی جگہ واقع تھا تباہی کے وقت سیالب کا سامان، اور جائیداد کا 
مالک سیالب انشورنس کو تباه شده ملکیت پر برقرار نہیں رکھتا، یہاں تک کہ جب اثاثہ مالک اس طرح کے 

 .کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی انشورنس
 

ہیرس کاؤنڻی میں کم سے کم آمدنی کے عارض کارکنوں کو سیالبی انشورنس کے ساتھ سیالب کا سامان میں غیر 
حاالنکہ سیالب انشورنس کے ساتھ  .فیصد شامل ہے 65.1ضروری ضروریات کے ساتھ مجموعی مالکان کی 

 .فیصد ہیں 20.8کے  AMFIفیصد   120رمعمولی ضروریات کے ساتھ ان میں سے سیالب کا سامان میں غی
 



 

 281کل  96 صفحہ
 
 

کاؤنڻی (ہیوسڻن شہر کے باہر) میں آمدنی والے قسم کی طرف سے کوئی سیالب انشورنس کے ساتھ  ہیرس 31:ڻیبل 
 سیالب پلین میں مالکان

 شمار کا٪ شمار آمدنی کی قسم
0-30% 1,320 32.0% 

31-50%  678 16.4% 
51-80% 690 16.7% 

81-120% 579 14.0% 
 %20.8 859 %120 سے زائد

 %0 0 رپورٹ نہیں کیا گیا
 %100.0 4,126 کل

 عوامی خدمات11.

)، مدد کے بغیر تشریف لے کر مشکل D 5.2پروگرام، جیسے کہ فنڈز کے سیکشن کے استعمال میں بحث کی گئی (
عمل میں بھرپور حمایت کی ضرورت ہے. ممکنہ نقصانات اور جذباتی مشکالت ہوسکتا ہے. درخواست دہندگان کو اس 

کا سامنا ہو سکتا ہے. عوام کے لئے ہاؤسنگ اور غیر رہائشی پروگراموں کو فراہم کرنے کے لئے، خاص طور پر 
ابی سے خطرناک آبادی، کیس مینجمنٹ، ہاؤس مشاورت، قانونی مشاورت، نقل و حمل کی خدمات، اور گھروں کو کامی

 پروگراموں کو نیویگیشن کرنے میں مدد کرنے کے لئے ہاؤسنگ نیوی گیشن کی ضرورت ہوگی.

 ڈالنے کا پروگرام خریدنے رہائشی12.  
 

 HCFCD گھروں کو حاصل  3،000سے شروع کیا اور تقریبا  1985نے ہیرس کاؤنڻی رہائشی خریدنے کا پروگرام
سیالب سے بچنے میں ناکامی ہوئی جہاں سیالب کی خرابی کی کمی کے منصوبوں کیا اور اس کو ہڻایا اور ہڻا دیا جسے 

 .جیسے چینل میں بہتری یا طوفان پانی کی حراستی بیسوں کی الگت آئے گی، الگت مؤثر اور / یا فائده مند نہیں ہیں
جن گھریلو  .آ گئے ہیں ایک بار خریدا، ان پارسل سیالب کے ذخیره میں مدد کے لئے اپنی فائده مند فنکشن میں واپس

خریداروں کو خریدا جاتا ہے وه سیالب کے خطرے سے نمڻنے کے لئے کسی عالقے میں منتقل کرنے میں مدد کر 
 رہے ہیں

 
HCFCD  عالقوں کی نشاندہی کی ہے یا اس کے اوپر چھوڻے سے شہروں  43نے غیر منسلک ہیرس کاؤنڻی میں

خرید آؤٹ سودے  43 .پارسل موجود ہیں 3300ان عالقوں میں تقریبا  .میں سے ایک میں جو اوپر کی تعریف رکھتا ہے
ل پسند آمدنی والے عالقوں میں ہیں اور شعبوں کی نشاندہی کی ہے جو کم از کم اعتدا 13کے عالقوں میں، کاؤنڻی نے 

ڈالر سے  85000کی اوسط  7عالقوں میں سے  13 .میں دکھایا گیا ہے) 39یا سماجی خطرناک عالقوں میں (شکل  /
ڈالر  27105ایلین فیلڈ کی برادری میں سب سے کم اوسطا گھر کی مارکیٹ قیمت  .زائد گھر مارکیٹ کی قیمت ہے

کاؤنڻی میں میڈان گھر کی قیمت  ہیرسریل اسڻیٹ مارکیٹ،  .میں بیان کیا گیا ہے G.1 جیسا کہ اوپر سیکشن .تھی
اعلی میڈین گھر کی قیمت پر گھر خریدنے کیلئے کم مارکیٹ کی قیمت کم آمدنی اور خطرناک آبادی  .ہے$  160000

 .وجھ رکھ سکتی ہےپر محفوظ قیمت، بوجھ، معیار کی سستی متبادل ہاؤسنگ تالش کرنے کے لۓ سخت قیمت کا ب
اس بوجھ کو کم کرنے کے لئے اضافی ہاؤسنگ کی حوصلہ افزائی، نئے سستی ہاؤسنگ کی تعمیر، اور گھریلو مدد 

 ۔کے پروگراموں کی ضرورت ہوگی
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 آمدنی کے عالقوں میں-عالقہ کم سے اعتدال پسند Buyout : ہارس کاؤنڻی میں ہارس کاؤنڻی40شکل 

 عالمات
 ہدف کا عالقہ

 ہدف کے عالقت 

HCCSD ہدف کے عالقے 

 سروس عالقوں میں موجود نہیں

 ہیرس کاؤنڻی سروس کے عالقے

 میل
 

سالہ-5 2010-2006ذریعہ: امریکن کمیونڻی سروے   
HUD تخمینہ کم سے درمیانی آمدنی والے افراد    
 بلڈ گروپ کے ذریعے

جیسنڻو شہر، کیڻی ال پورٹ، مورگنز پوئنٹ، سی بروک، شور کوآپریڻیو شہر: ڈیئر پارک، گلینا پارک، ہمبل،  12نوٹ: سروس عالقے میں 
 ایکرز، جنوبی ہوسڻن، توم بال اور ویبسڻر
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 پالننگ سرگرمیاں  13.

اور جامع منصوبہ بندی منصوبوں اور سرگرمیوں کے مؤثر اور پر اثر عمل کے لئے راستے  سوچااچھی طرح سے 
کی راہنمائی دیتا ہے۔ منصوبہ بندی کا عمل ابتدائی ہے، ہر مرحلے کے ساتھ دوسروں کو اور لیپنگ اور دوسروں کو 

غیر ضروری ضروریات کو مطلع کرنا۔ ہراساں کاؤنڻی کافی منصوبہ بندی کے فنڈز سرمایہ کاری کرے گا کہ وه 
درست طریقے سے شناخت کرے، جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کامیاب تکمیل حاصل کرنے کیلئے منصوبوں کو 

کی شناخت "سب سے متاثره اور پریشان کن" عالقہ ہے، منصوبہ  HUDالگو کیا جائے۔ جیسا کہ ہیرس کاؤنڻی ایک 
صولی کے لئے علم میں اضافہ کرے گی۔ کاؤنڻی دیگر مقامی قواعد و بندی کی سرگرمیاں پروگراموں، آپریشنز اور و

ضوابط، یونیورسڻیوں، اور وکالء کے ساتھ کام کرنے کے مختلف قسم کے منصوبہ بندی کے منصوبوں کے ساتھ بھی 
 میں ہیرس کاؤنڻی کے لئے فنڈز کے استعمال میں اضافی معلومات دستیاب ہے۔ D 5.2کام کر سکتا ہے. سیکشن 

H. انفراسڻرکچر اثر 
 

کاؤنڻی کا بنیادی ڈھانچہ ہوریکین ہاروے سے متاثر ہوا تھا۔ اس واقعہ نے سڑکوں، پلوں، ساحل کے حصوں، اور بہت سے 
دوسرے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو نقصان پہنچایا جو اب بھی تشخیص کیا جا رہا ہے. ہارس کاؤنڻی میں بہت سے پانی 

میں پچھلے بڑے پیمانے پر سیالبوں کی طرف سے منعقد ہونے والی تاریخی  1994ا. اکتوبر کے بہاؤ میں تباه کن سیالب ہو
(ڻیکس دن) بہت سارے مقامات پر ہاروے سے زیاده تھے. کاؤنڻی کی  2016ریکارڈ، ڻریفک طوفان ایلیسن، اور اپریل 

ے گھروں کی متوقع مجموعی طرف سے سیالب کے سیالب کی تشخیص پر مبنی، ہارس کاؤنڻی کے اندر سیالب ہونے وال
 ہے. عوامی سہولیات اور انفراسڻرکچر جو سیالب کی طرف سے متاثره عالقوں کی خدمت کرتے ہیں۔ 154,170تعداد 

ہاروے کی طرف سے عوامی عمارات، جیسے الئبریریوں، عدالتوں، جوری اسمبلنگ عمارتوں، کاؤنڻی ملحقہ، اور صحت 
مریضوں  1,500عالقے کے ہسپتال اور دیگر صحت کی سہولیات  44کے دوران، کی سہولیات کو نقصان پہنچا۔ طوفان 

سے نکالے گئے ہیں، جو جنوب مشرقی ڻیکساس عالقائی مشاورتی کونسل کا اندازه لگایا گیا ہے، جو ہاروے کے دوران 
۔ بنیادی ڈھانچہ کو بھی نقصان عالقائی ردعمل کو اکڻھا کیا گیا تھا۔ ان اسپتالوں میں سے ایک مکمل طور پر بند کردیا گیا ہے

کے پڑوسیوں کے لئے بہت سے سڑک کے راستے گرنے کی اطالع دیں یا وصولی کے مشکل کو خراب  LMIپہنچھ گیا۔ 
عالقوں میں بہت  LMIکرنے میں سخت نقصان پہنچے۔ جنوبی ہوسڻن، پساڈینا اور ہیمبل جیسے شہروں میں اعلی اثرات 

ئن، شیلڈن، کلوورلیف، پائن ڻریلس، اور نارمنڈی کراسنگ اور سیالب میں سیالب کی سارے سڑکیں، جیسے آلڈائن، ائرال
وجہ سے گھروں کو سڑکوں پر تھا۔ دو حوصلہ افزائی کے ارد گرد سڑک کے کنارے، نارتھ الڈرج پارک وے، اسڻیٹ ہائی 

توں اور ایک ماه کے دوران ، گرسچک روڈ، پیڻنسن روڈ، ویسڻیمر پارک وے، اور جنوبی بارکر سائپرریس سڑک ہف6وے 
 پیڻسنسن روڈ کے معاملے میں سیالب ہوئے۔

) کے ایک AWBDافادیت اضالع کے پانی بورڈ ڈائریکڻرز MSA (945 )ہوسڻن میڻروپولیڻن اسڻیٹ ایجوکیشن ایریا (
نڻی اضالع نے اپنے سروس کے عالقوں میں کچھ سیالب کی تھی. ہریس کاؤ 253ڻیکساس کے ایک مطالعہ کے مطابق، 

) کے فضلہ کے عالج کے 627( 3) اضالع نے ایک پانی کے پانی کا نوڻس جاری کیا، اور 76اضالع کے ساتھیوں (
مکمل صالحیت پر کام کرنے والے ان افادیتوں کے بغیر، خراب  .پالنڻس میں واقع واقعے کا مکمل طور پر تباه ہوگیا

 عالقوں میں بحالی تاخیر کی جائے گی۔

فیصد کمی کے  1کا اندازه لگایا گیا ہے کہ ہراسس کاؤنڻی میں سیالب کے خطرات میں  HCFCDہارس کاؤنڻی میں 
کی جانب سے تیار کرده پراجیکٹ کی فہرست میں شامل  HCFCDبلین ڈالر ہے۔  25منصوبوں کی مجموعی ضرورت 

سال میں جب کسی بھی وقت زیاده -100اس مسئلے  -واڻر شیڈ میں سیالب کے مسئلے کا ثبوت ملتا ہے  22ہیں جن میں 
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بارش اتنی بارش ہوتی ہے تو ان پانیوں میں ہوتی ہے. مستقبل کے سیالب کے خطرے کو کم کرکے، کاؤنڻی، خاص طور 
 ؤسنگ ڈیپارڻمنٹ، اگلے طوفان کے لئے بہتر تیار کیا جائے گا۔پر ہا

کاؤنڻی کے اندر کاؤنڻی اور چھوڻے شہروں کو اپنے پڑوسیوں کی بحالی کی کوششوں کو روکنے اور ہاؤسنگ بحالی کی 
ے فیصد فنڈ کو نقصان پہنچان 21فنڈ کو  CDBG-DRسرمایہ کاری کی حفاظت کے لئے مدد کرنے کے لئے، کاؤنڻی نے 

کے لئے نقصان پہنچایا ہے. طوفان اور سیالب باقی باقی یونیم ہاؤسنگ کی ضرورت دیگر ذرائع کے ساتھ نجی اور عوامی 
 دونوں سے خطاب کرے گی۔

 .1 FEMA پبلک سپورٹ 
 

ہارس کاؤنڻی  تک ہر ایک قسم کی کل زمره کے نیچے 2018جون،  1چھوڻے شہروں کے لۓ  33کاؤنڻی اور  ہیرس
اور ایچ سی ایف سی سی ڈی خود بیمار ہیں، اس طرح بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لئے نجی انشورنس آمدنی 

مندرجہ ذیل ڻیبل میں وضاحت کی  .ےمندرجہ ذیل ڻیبل  کل اعلی اخراجات اور اعلی ضرورت فراہم کرتا ہ نہیں ملی.
جاسکتی ہے، مجموعی طور پر مجموعی ضرورت کی زمرے عمارتوں اور آالت ہیں، پھر اس عالقے میں مجموعی 

 PAیہ بات محسوس کی جانی چاہئے کہ  .کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایمرجنسی حفاظتی اقدامات PA طور پر
کی طرف سے جائزه لینے کے  TDEMاور  FEMAپروجیکٹ ورکیڻس اب بھی مقامی عدلیہ اور ترقی کے تحت 

 یہ مقدار توقع کی جاتی ہے۔  تحت ہیں اور
 

 کی قسم کی کل الگت اور ضرورت PA ہیرس  کاؤنڻی میں :32جدول 
PA زمره 
 )کاؤنڻی (49

تناسب کی 15تقریبا٪   مقامی میچ  ٪10 الگت PA .تقریبا
 الگت

کل ضرورت (مقامی 
 میچ + استحکام)

A  16,407,403.60    $ 9,844,442.16       $ 6,562,961.44      $ 65,629,614.39    $ ملبے ہڻانا ۔ 
B -  ایمرجنسی

 50,123,080.33    $ 30,073,848.20     $ 20,049,232.13    $ 200,492,321.33  $ حفاظتی اقدامات

C -  سڑکوں اور
 178,883.54         $ 107,330.13          $ 71,553.42            $ 715,534.17         $ پلوں

D -  پانی کنڻرول
 18,017,318.12    $ 10,810,390.87     $ 7,206,927.25      $ 72,069,272.47    $ سہولیات

E  - عمارتوں اور
 84,970,989.99    $ 50,982,593.99     $ 33,988,396.00    $ 339,883,959.96  $ سامان

 - F7,515,351.87      $ 4,509,211.12       $ 3,006,140.75      $ 30,061,407.49    $ افادیت 
G پارکز، تفریحی  ۔

سہولیات، اور دیگر 
 اشیاء

$      7,419,760.39 $      3,741,976.04 $       5,612,964.06 $      9,354,940.10 

 - Z براه راست
 2,296,011.11      $ 1,377,606.66       $ 918,404.44         $ 9,184,044.43      $ انتظامی اخراجات

  188,863,978.66$  113,318,387.19$  75,545,591.46$  755,455,914.63$ مجموعی عدد
 

سیکشن میں بیان کیا گیا ہے، فی شخص کی ضرورت ہے ایک اشاره ہے جب ایک کمیونڻی کی وصولی  IAجیسا کہ 
 PA ریاستی ایکشن پالن کے مطابق، سب سے زیاده فی صد .کے لئے ادائیگی کرنے کی صالحیت کو دیکھتے ہیں

 .) ہیں1100$اور ریگیو ( )،1296$)، ایرانس (1412$  کے ساتھ تین ممالک ہیرس (
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 تجارتی خریداری 2. 
 

سے رہائشی خریداری  1985رہائشی خریداری کے بارے میں بات چیت کے طور پر، ہیرس کاؤنڻی  G.11سیکشن 
عالقوں کی شناخت کی ہے یا ان کے چھوڻے شہروں  43کاؤنڻی کے  ہیرسنے غیر منسلک  HCFCDمیں ملوث ہے. 

ان میں سے کچھ  .پارسل موجود ہیں 3300ان عالقوں میں تقریبا  .خریداری کی تعریف میں ہےمیں سے ایک میں جو 
پارسل جزوی طور پر گھر کے کاروبار اور چھوڻے کاروباری ہیں جو خریدنے اور نقل مکان کی ضرورت بھی ہوگی 

تجارتی اور صنعتی پارسلوں  87ا کاؤنڻی نے تقریب .کیونکہ ہم ان کاروباروں کے ارد گرد رہائشیوں کو منتقل کرتے ہیں
ایک   .مارکیٹ قیمت کی شناخت کی ہے  10$کے قریبی  2017کم آمدنی والے خریداری کے عالقوں میں  13کے 

ایک تجارتی خرید آؤٹ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے اور تجارتی بائی آؤٹ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے اور 
رضاکارانہ طور پر فروخت کرنے پر اتفاق کرتا ہے، ان کمیونڻیوں میں  تجارتی جائیداد خریدنے کے لۓ، جہاں مالک

سالہ سیالب  100جنہوں نے متعدد آفتوں سے متاثره ہو یا اضافی آفتوں سے متعلق مصیبت میں اضافہ کیا ہے، جیسے 
ضرورت  کی پیروی کرے گا، اگر URAکا سامان تجارتی خریداری کے لئے کسی مجوزه پروگرام میں، ہریس کاؤنڻی 

ہو تو، اور بے گھر کاروباری اداروں کو منتقلی کی ادائیگی اور مدد فراہم کرے گی. ہارس کاؤنڻی کوشش کریں گے، 
، ان کمیونڻیوں میں جو متعدد آفتوں سے متاثره ہو یا اضافی آفتوں سے متاثر ہونے کے خطرے جتنی جلدی ممکن ہو،

 URAخریداری کے لئے کسی مجوزه پروگرام میں، ہریس کاؤنڻی سالہ سیالب کا سامان تجارتی  100پر ہیں، جیسے 
کی پیروی کرے گا، اگر ضرورت ہو تو، اور بے گھر کاروباری اداروں کو منتقلی کی ادائیگی اور مدد فراہم کرے 
گی. ہارس کاؤنڻی کوشش کرے گا، کمیونڻی کے کردار اور مالیاتی ڈھانچے کو بچانے کے لئے اصل مقامات پر قریبی 

 ربت میں کمیونڻی کو منتقل کرنے میں بہت زیاده ممکن ہو۔ق

 .  تقسیم کا طریقہ3

فنڈ  CDBG-DRکاؤنڻی اور اسکے چھوڻے شہروں کی مدد کرنے کیلئے سب سے زیاده ہارس کاؤنڻی میں مختص 
-CDBGقائم کی جائے گی۔ مجموعی طور پر انمیٹ کی ضرورت کو حل کرنے کے لئے دستیاب  MODکی ایک 

DR  ،فنڈ کی محدود مقدار کی وجہ سےMOD  کلیدی نظام پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں نقصان کو درست
اضافہ کرے گا۔ کرنے پر اثر انداز ہو گا، مستقبل کے آفتوں کو خاص طور پر سیالب، اور / یا عوامی حفاظت میں 

فنڈ تقسیم کرنے کے لئے  CDBG-DRجمع کرائے گا جس میں  MODمنظوری کے لئے ایک  GLOتخفیف کاؤنڻی 
 ترجیح اور طریقہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔

 
Iاقتصادی اثر . 
 

ری تک حاصل کرده ڈیڻا ہیرس کاؤنڻی کے اندر کاروبا تک، 2017دسمبر،  7 سے 2017اگست،  1ہیرس کاؤنڻی کے لئے 
کاروباری اداروں  70قرض مال۔ تقریبا  SBAاداروں کو ڻریک کرتا ہیں جس میں ملکیت اور مواد کی نقصانات کے لئے 

$ غیر منسلک کونسل میں تھی۔ چونکہ یہ پروگرام صرف کاروباری 39،287،300کے لئے قرضوں کی مجموعی رقم 
یں مشکل ہوسکتا ہے، اس کا تعلق صرف ہوریکین اداروں کے لئے قرض دیتا ہے جو روایتی قرضوں کو حاصل کرنے م

ہاروے کے کاروبار کے اثرات کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اضافی اخراجات بھی شامل نہیں ہیں جو مقدار کو کم کرنا مشکل 
ہے، جیسے کاروباری مداخلت کے اثرات اور کھوئے ہوئے آمدنی کی دیگر اقسام۔ تاہم، چونکہ یہ ایک قرض کا پروگرام 

ر ایک گراؤنڈ پروگرام نہیں ہے، وصول کرنے والے قرضوں کو اس ایونٹ سے کم از کم اقتصادی کاروباری اثر ہے او
 پر غور کرنا چاہئے۔
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SBA  کے قرضے کے لئے الگو تجارتی کاروباری اداروں کے عالوه، ہیرس کاؤنڻی طوفان ہاروی کی طرف سے متاثر
کی طرف سے تجارت کی خصوصیات کو قائم کرنے کے لئے  تجارتی خصوصیات کی ایک تشخیص فراہم کی۔ ہاروے

ایک ہی طریقہ کار رہائشی خصوصیات پر نقصانات قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ آرمی کورپس انجینئرز نقصان 
 خصوصیات کے نقصانات کی سطح کو قائم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔ ان خصوصیات پر 437کا اندازه منحصر 

$ تھی۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ صرف اثاثہ نقصان کی تشخیص ہے 62،346،950تشخیص شده نقصان کی مجموعی رقم 
اور نقصان کی آمدنی اور دیگر کاروباری مداخلت کے اثرات کا حساب نہیں ہے۔ اس کے مطابق، یہ تجارتی تخمینہ لگایا 

 جائزه لیا جا سکتا ہے۔$ کا  101،634،250جاسکتا ہے کہ کاروباری اداروں کو 
 

عالقوں  13خریداروں کے اندر تجارتی خریداری بھی ضروری ہے۔  13رہائشی بائی آؤٹ کے زیر غور بحث کے تحت 
$ کا اوسط اندازه لگایا گیا ہے۔ تجارتی جائیداد کی اقسام اوسط  25،000تجارتی پارسل تقریبا  789کے اندر اندر، تقریبا 

$ 12،924اوسط اندازے پر  630$ کی  650،000نعتی خصوصیات سے اوسط اندازه قیمت تشخیص کرده قیمت میں دو ص
پر قبضہ شده تجارتی پارسل موجود ہیں۔ ان  85$ کی اوسط اندازه کرده قیمت کے ساتھ  100،500کی اوسط قیمت پر ہے۔ 

$ ملین اضافی ہے۔ اس 15$ ملین ہے، عالوه میں اضافی الگت 20خصوصیات کو خریدنے کے لئے متوقع قیمت تقریبا 
-CDBGکی مدد اور منصوبہ بندی  SBA$ ملین کی ایک غیر متنازعہ ضرورت پیدا ہوتی ہے (جس میں 80سے تقریبا 

DR  فنڈ کم ہے)۔ 1گول 
 

.J فنڈنگ وسائل 
 

HUD  ،نے وفاقی رجسڻرڈ کے ذریعے ہوریکین ہاروےFEMA DR 4332  کے جواب میںCDBG-DR  ڻیکس ڻیکساس
ان فنڈز کے لئے ریاست کی انتظامی  GLOڻیکساس  ۔ (PL 115-56) 28، نمبر 83$ بلین مختص کیا ہے۔ والیوم 5.024میں 

)، ڻیکساس کی ریاست میں PL 115-123( 157، نمبر 83کو، ایک وفاقی رجسڻر، والیوم.  2018اگست،  14 ایجنسی ہے۔
 ختص کی گئی تھی.کی فنڈنگ م CDBG-DRاضافی  652،175،000$

 
ہیرس کاؤنڻی ایک "سب سے زیاده متاثره اور پریشان کن" عالقہ کی حیثیت سے شناخت کیا گیا تھا اور ریاست کے 

CDBG-DR  کی براه راست مختص کے ساتھ ساتھ ہوسڻن شہر کے ساتھ ریاست کی جانب 1,204,696,185مختص سے $
$ 89،309،305میں اضافی  CDBG-DR) سے PL 115-123وفاقی رجسڻر ( 2018اگست  سے مختص کیا گیا تھا۔

سمیت. ان فنڈز کو موجوده، ہیرس کاؤنڻی سیکشن (ہارس کاؤنڻی سیکشن میں معروف ہاؤس کاؤنڻی سیکشن) میں شامل کیا 
 جائے گا.

 
$ بلین کی غیر متنازعہ ضرورت کے 12.8ہوریکین ہاروے کے نتیجے میں تباه کن کاؤنڻی کے عالقے میں رہنے والے 

ساتھ رہائش پذیری اور بنیادی ڈھانچہ نقصان یا فنکشن میں ناکام ہونے سے انکار کردیا ہے۔ مندرجہ ذیل ڻیبل ہیرس کاؤنڻی 
نڻی وفاقی رجسڻر اور اسڻیٹ ایکشن پالن کی پیروی کرنے کے لئے کی انمیٹ ضروریات کا خالصہ فراہم کرتا ہے۔ کاؤ

فیصد بنیادی ڈھانچہ / غیر ہاؤسنگ پروگراموں کو  19فیصد فنڈز اور  81منتخب کیا گیا ہے اور ہاؤسنگ پروگراموں میں 
 فراہم کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کاؤنڻی ریاستی اقتصادی ترقی کے پروگرام میں حصہ لے گا۔

 
 ہیرس کاؤنڻی (ہیوسڻن کے شہر کے باہر) میں کل انمیٹ کی ضرورت کا خالصہ :33جدول 

کاؤنڻی پروگرام  %انمیٹ ضروریات کی  انمیٹ ضروریات زمره
 تخصیص کی رقم

کاؤنڻی پروگرام تخصیص 
 %کی 

 %81 921,941,704$ %22 2,864,912,259$ ہاؤسنگ
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اور  انفراسڻرکچر
 اقتصادی ترقی

$10,044,886,257 78% $222,519,672 19% 

 %100 1,144,461,376$ %100 12,909,798,516$ کل
 ۔نوٹ: تخصیص میں منصوبہ بندی کے اخراجات شامل نہیں ہیں

 
ہاؤسنگ زمرے کے تحت، کاؤنڻی ہوم اونر اسسڻنس پروگرام اور باز ادائیگی پروگرام، واحد خاندان نئی تعمیراتی پروگرام، 
کرایہ ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ پروگرام، اور رہائشی بائی آؤٹ / ایکویزیشن اور ہوم بائر اسسڻنس کے پروگراموں کا انتظام کرے 

کاؤنڻی کمیونڻی سروسز ڈیپارڻمنٹ ویب سائٹ گا۔ کاؤنڻی کی ضمیمہ ایکشن پالن ہیرس 
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspxپر دستیاب ہے۔ . 

 
ہوم اونر اسسڻنس کے پروگراموں کے لئے، کاؤنڻی نے گھریلو مالکان کو اپنے تباه شده گھر کی مرمت کے لئے 

کے مطابق، ذیل میں دو جدولوں میں دکھایا آمدنی والے قسم کی کے ڈیڻا  FEMA IA$ مختص کیے ہیں۔  214،000،000
قابل مالک ریجسڻرنڻس کی رپورٹ کرده مجموعی آمدنی کے  FEMA IAطرف سے فنڈز کا اہداف مقرر کیا گیا ہے۔ ڈیڻا 

کی کل ساتھ نمائندگی کرتا ہے۔ جیسا کہ تمام رجسڻریوں نے درست مجموعی آمدنی کی اطالع نہیں دی ہے، رجسڻریڻروں 
 تعداد پہلے حصوں میں رپورٹ کرده مالک رجسڻرسڻوں کی کل تعداد سے کم ہے۔

 
 ہیرس کاؤنڻی کے آمدنی زمرے کے ذریعہ ہوم اونر اسسڻنس پروگرام فنڈنگ کے اہداف (%) :34جدول 

 *FEMA IA  رجسڻرنڻس (مالکان، بنیادی رہائش گاه) کے ساتھ اصلی ملکیتFEMA  <اور مجموعی آمدنی 8،000تصدیق شده نقصان $
 یا اس سے زیاده۔ 9،000$

 
 ) فنڈ مقاصد ($)HAPہیرس کاؤنڻی مالکان کے ذریعہ ہوم اونر اسسڻنس پروگرام ( :35جدول 

 زیادهزیاده سے  کم سے کم ہدف 

HAP 270,359,499.00$ بجٹ  

%0-30 AMI  یا فیڈرل غربت کی سطح
 سے زیاده

$29,738,364.80  

31-50% AMI $32,850,862.30  

51-80% AMI $49,917,969.48  

%0-80 AMI (غیر ہدف شده) $76,744,452.72  

80% AMI 81,107,849.70$   سے زیاده 

 زیاده سے زیاده کم سے کم ہدف %شمار کی  شمار* آمدنی زمره

%0-30 AMI  یا فیڈرل غربت کی
 سطح سے زیاده

2,016 11.00% 11.00%  

31-50% AMI 2,227 12.15% 12.15%  

51-80% AMI 3,384 18.46% 18.46%  

%0-80 AMI (غیر ہدف شده)   28.39%  

80% AMI 30.00  %58.39 10,701 سے زیاده% 

 %30.00 %70.00 %100.00 18,328 کل

 LMI 7,627 41.61% 70.00% 100.00%کل 
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 81,107,849.70$ 189,251,649.30$ کل

 LMI $189,251,649.30 $270,359,499.00کل 
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 ہیوسڻن کا شہر مقامی ایکشن پالن -ضرورت کی تشخیص 3.3. 
 

 .A پہلے آفتوں کا مجموعی اثر 
 

گزشتہ دہائی کے دوران، ہیوسڻن نے  .ہیوسڻن کے فلیٹ عالقے اور سرپرستی میں سیالب سے متاثر ہونے کا امکان ہے
طوفان تھا جب اس نے  2طوفان ایک مضبوط زمره  .طوفان سے کئی اہم سیالب کے واقعات کا تجربہ کیا ہےطوفان اور 

فیصد سینٹ  95میں فلسڻن میں زمین کی قلت بنا دی. بہت سے رہائشیوں نے کئی دنوں تک بجلی کھو دی، تقریبا  2008
 .40ملین گاہکوں کو اقتدار سے محروم کردیا گیا 2.26پیپر انرجی کے 

 
میں، اس عالقے میں کئی طوفان سے بے مثال بارش کا سامنا ہوا، جس نے دو سالہ دور میں کئی سیالب  2016اور  2015

ء میں ہفتہ کے دوران طوفان سے وسیع  2015میموریل ڈے کے اختتام کے آخر میں اور ہالووین نے  .کا سامنا کرنا پڑا
صدر نے دونوں واقعات کے بڑے آفتوں کا اعالن  .پر اثر انداز ہوا سیالب کا سامنا کیا جس میں وسیع خلی ساحل عالقے

صدر نے دونوں سیالب  .میں، ہیوسڻن نے بار بار ریکارڈ توڑنے اور سخت سیالب کا تجربہ کیا 2016اپریل اور جون  .کیا
تقریبا ایک تہائی  عمارتوں میں سے 16000میں سیالب نے  2016اور  2015 .کے واقعات کو بڑے آفتوں کا بھی اعالن کیا

FEMA سیالبوں کے باہر واقع ہوا تھا. 
 

میں طوفان ہاروی کے بعد ہوا تھا. ان آفتوں کا مجموعی اثر ہیوسڻن میں تباه کن ہے  2017یہ سیالب کے واقعات کے بعد 
انفراسڻرکچر کو ہڻا دیا گیا ہے یا  .ہزاروں رہائشی اور تجارتی عمارات تباه ہوگئے ہیں .اور نقصان کا پیمانہ بے مثال ہے

تخمینوں کے مطابق، ملک کے کسی دوسرے عالقے  .تباه کر دیا گیا ہے، اور وہاں زندگی اور جائیداد کا نقصان ہوا ہے
نے سیالب سے اس تباہی کا تجربہ نہیں کیا ہے اور ان آفتوں کے اثرات سے منسلک قیمت ایک غیر معمولی پیمانے پر 

 .ے تجربہ نہیں کی جاتی ہےہے جو اس سے پہل
 

 .B طوفان ہاروی کا اثر 
 

کو ایک قسم کے طوفان کے طور پر طوفان ہاروے نے ڻیکساس کے ساحل پر زمین کی تباہی کی، اور  2018اگست، 25 
فورٹ بینڈ اور براوروور کے  .اس کے اندر اندر منتقل ہونے کے بعد، یہ ہیوسڻن کے عالقے میں سست اور مستحکم ہوگیا

اگلے دو دنوں میں ہیوسڻن کے عالقے اگلے  .مالک میں ایک بھاری بارش بینڈ تیار کی گئی اور ہیرس کاؤنڻی میں پھیل گیام
انچ بارش سے زیاده بارش میں ڈاال  50دو دن میں بارش کی بے مثال سطحیں حاصل کی گئیں کیونکہ نظام اس عالقے میں 

نیشنل ہارسوٹ سینڻر کے مطابق، ہاروی کی بارش  .سالہ سیالب واقعہ ہےسے زائد  1000رہا تھا. اس کے مطابق، یہ ایک 
میں شروع ہونے سے براعظم ریاستہائے متحده میں ایک طوفان کے طوفان کے لئے سب  1880بارش ریکارڈ ریکارڈ 

 .سے زیاده ریکارڈ بارش ہے
 

ات کی وجہ سے نہیں کیا، یہ طویل اور جبکہ سمندری طوفان ہاروی نے ہونسڻن تک وسیع ہوا نقصان اور بجلی کے اخراج
سیالب کے واقعات نے ابتدائی طور پر کئی دنوں تک جاری کیا تھا، اور ہزاروں ہسڻسڻونوں کو اپنے  .وسیع سیالب پر الیا

 ہیوسڻن .فٹ کے درمیان تھا 6فٹ اور  1ہیوسڻن کے عالقوں سیالب کے پانی کی سطح میں  .گھروں کو نکالنا پڑا
Recovers.org  ،8,500سے زائد  3000، ایک اوسط دن کے مقابلے میں تقریبا 2018، 27کے مطابق، صرف ایک دن 

دوسروں کو رضاکاروں  .بیشتر ہیوسڻونیا کو ہنگامی جواب دہندگان کی طرف سے بچایا گیا تھا .تک تھے 911سے زائد کالز 
مالکان کے اشتھاراتی رضاکارانہ گروپ کاجون نے بڑے ڻرکوں اور کشتیاں تک رسائی حاصل کی، جس میں نجی کشتی 

ویسٹ ہیوسڻن میں میموریل اور انرجی کوریڈور کے عالقے میں پڑوسیوں،  .نیوی کے نام سے جانا جاتا تھا، بھی شامل تھے

                                                           
40Learned from Ike.  State Impact. (September 2013). Restoring Power: What Houston 

https://stateimpact.npr.org/texas/2013/09/12/restoring-power-what-houston-learned-from-ike 
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ان  .جس میں اضافے اور برکر کے ذخائر سے نیچے کی دھارے پر مشتمل ہے، تقریبا دو ہفتوں تک پانی میں رہتا ہے
فٹ اور اس سے زائد برسوں کے دوران پانی کے بہاؤ سے بفرس  5میں گھروں نے سیالب کے پانی کی سطح  عالقوں

 ۔بییو میں کئی دن کی مدت میں پانی جاری کی تھی
 

فیصد آبادی طوفان ہاروی کی طرف سے متاثره سیالب سے اپنے گھروں کو نقصان پہنچانے سے  29ایک اندازے سے 
سے زائد خاندان اپنے  24000کے فنڈ ہوڻل روم کے اعداد و شمار کے تخمینے کے مطابق FEMA    .متاثر ہوسکتی تھیں

۔ یہ تعداد بے گھر خاندانوں کی اصل تعداد میں کم سے کم کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے کہ بہت 41گھروں سے بے گھر ہیں
ڻس یا تفریحی گاڑیوں میں مقامی پناه گزینوں سے افراد نے خاندان کے ساتھ یا مذہبی کمیونڻی مراکز، کرایہ پر مشتمل یون

اس طوفان کے بعد دن  .کی مدد کی تالش نہیں کی ہے FEMAاس میں وه لوگوں بھی شامل نہیں ہے جنہیں  .کے پناه گزین
 .افراد پناه گزین ہیں 37000سے زائد ریڈ کراس اور ہیوسڻن میں پارڻنر سہولیات میں اندازه لگایا گیا ہے کہ  270میں 

 ۔ 42افراد پناه گزین تھے۔ 11000ارج آر براون کنونشن سینڻر صرف اکیلے ج
 

سڻی اور اس کے ڻھیکیداروں نے تباه شده گھروں، عماراتوں  .سیالب ہونے کے بعد، بڑے پیمانے پر صفائی شروع ہوگئی
سائز سوئمنگ پولوں سے بھر اولمپک  622ملین مکعب گزیں ہڻائے ہیں، جس کی رقم  2اور تباه شده گاؤں سے ملبے کے 

ہیوسڻونس اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ارد گرد لوگوں نے مختصر مدت کی بحالی کی کوششوں میں مدد  .جائے گی
شہر اور غیر منافع بخش تنظیموں نے رضاکارانہ کوششوں کو منظم کرنے  .کے لئے فراہمی اور رضاکارانہ وقت عطیہ کیا

ن سے متعلق کام کے انتظام کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا، ہزاروں باشندوں کو مدد کرنے کے لئے ، آن الئن باہمی تعاو
 .کے لئے سڑک اور دوسرے اندرونی خطرات کو روکنے کے لئے اپنے گھروں کی صفائی کی

 
میں  اسکولوں میں اقتصادی سرگرمیوں .ہاروے کا اثر زندگی، ملکیت اور بنیادی ڈھانچے کے نقصان سے محدود نہیں ہے

ہیوسڻن نے ضلع میں  بہت سے اسکولوں کو نقصان پہنچایا، جس میں سے کچھ سال کے لئے  .رکاوٹ کا نقصان ہوا ہے
جیسا کہ سیالب کے پانی کو دوباره پڑا ہوا ہے، خراب پڻرولیم پالنڻس کے ماحولیاتی  .طلباء کو متاثر کیا 6500بند ہوئیں، 

 .ا اور پانی کے معیار کو بھی سامنے آئے ہیںاثرات کے بارے میں خدشات بھی شہر میں ہو
کی شناخت کے سب سے زیاده متاثره اور پریشان عالقوں (ہارس کاؤنڻی، فورٹ بینڈ کاؤنڻی، اور  HUDہیوسڻن شہر 

آر آر کے شہر فنڈ فنڈز، منصوبہ بندی کی سرگرمیوں سمیت، -مونڻگومری کاؤنڻی) میں واقع ہے. ہیوسڻن سی ڈی بی جی
نگ، کمیونڻی کی ترقی، اور لچکدار کی حمایت کرے گا، لہذا ہڈ کی شناخت کے سب سے زیاده متاثره اور سڻی کے ہاؤس

 پریشان عالقوں میں فائده اڻھائے گا.
 

 .فٹ اوپر اوپر سیالب دکھاتا ہے 1مندرجہ ذیل اعداد و شمار طوفان ہاروی کے دوران ہیوسڻن میں 

                                                           
ہارسڻن کے بعد ہارسٹ کے بعد کیا ہے؟  .)2017، (دسمبر شہری اسڻڈیز انسڻی ڻیوٹ کینڈر 41

https://kinder.rice.edu/2018/01/08/whats-next-for-houston-after-harvey 
  .اشنکڻبندیی طوفان ہاروی ایوارڈز کو ہیوسڻن پناه گاه میں منتقل2017اگست ) .فاکس نیوز (42

http://www.foxnews.com/us/2017/08/30/houston-shelters-including-sports-stadiums-mosques-swell-with-harvey-
evacuees.html 
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فٹ موڻائی کا نقشہ 1: سمندری طوفان کی ہاروی 41شکل 

 فٹ ہاروے اننڈیشن 1
R/ECAPs 
 سوپر پڑھوسی
 میجر
 فری وے
 فیڈرل اور ریاستی
 گرینڈ پارک وے

 

 ہوسڻن کا شہر
 ہاؤسنگ اوع کمیونڻی
 ڈیوالپمنٹ ڈیپارڻمنٹ

 یوالپمنٹڈ یونڻی: ہاؤسنگ اور کمیعذرا ڈیڻا
 GISاور ہوسڻن کا شہر  یپارڻمنٹڈ
 

 :کلیمر ڈس
اور عام  یںجاتے ہ یےک یارت ڈیڻاتمام 

کے مقاصد کے لئے صرف  یفرنسر
 یپلیمخصوص ا یاور ان ک یںہ یابدست

 یرکے بغ یقکے لئے آزادانہ تصد یشنزک
 جانا چاہئے۔ یاک یںاستعمال نہ

 
کرتا ہے اور  ینمائندگ یکا شہر نہ ہ ہوسڻن

 یک یلتکم یا ی،درستگ یک یڻاڈ ینہ ہ
کا شہر  یوسڻنہ یہے اور نہ ہ یتاضمانت د

قسم  یبھ یاس کے استعمال کے ساتھ کس
 .یقبول کرے گ یذمہ دار یک یتملحق یک
 

 1088: نقشہ
 2018◌ٴ 31◌ٴ 5 کرده پیش
 سلوشنز پالننگ اینڈ ڈیزائن جیو

 فٹ ہاروے اننڈیشن 1

 عالمات

 میل
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 .C اثر اندازی کاؤنڻیوں کی ڈیموگرافک پروفائل 
 

ملین کی آبادی اور ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی اور سب سے زیاده اخالقی اور ثقافتی طور پر متنوع  2.2ہیوسڻن میں 
مستند شماروں کے مشترکہ آبادی میں سے ایک چوتھ  49DR -CDBG۔ ہیوسڻن 43میڻروپولیڻن کے عالقے کا حصہ ہے

ہیوسڻن کے لئے میڈین گھریلو آمدنی ڻیکساس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن مالک پر  .وڑائی پر مشتمل ہےسے زیاده چ
کم آمدنی اور اعلی رہائش کے اخراجات  .قبضہ شده یونڻوں کے میڈین کرایہ اور میڈین قدر تقریبا ڻیکساس کے برابر ہے

کی استحکام ریاست کے دوسرے عالقوں سے کہیں کا یہ مجموعہ یہ ہے کہ ہاؤسڻن کے لئے ہاؤسنگ کے لئے رہائش 
 .زیاده چیلنج ہے

 
 2016 ACS ،فیصد وائٹ ہے، اور  58فیصد ایشیائی ہے،  7فیصد آبادی افریقی امریکی ہے، تقریبا  22تخمینہ کے مطابق

 .طینی ہےفیصد ہیوسڻن کی آبادی کا قریب ہسپانوی یا ال 45 .فی صد دو یا زیاده ریس یا کسی دوسرے نسل کی ہے 12
مستند  49ھسپانوی میں الطینی یا الطینی / ایک نسلی یا نسلی اکثریت کی شناخت آبادی، جو ریاست سے مختلف ہے اور 

 .شماریاں ملتی ہیں
 

ہیوسڻن میں تمام گھر والوں  .ہیوسڻن کی آبادی بدل رہی ہے اور ہیوسڻن کے رہائشیوں کا تقریبا ایک تہہ تارکین وطن ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باشندے  .گھر والوں نے انگریزی کی مہارت کو محدود کیا ہے 116473صد یا  فی 14میں سے 

 FEMAوه  .زبان کی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں اور بحالی کے عمل کے دوران اضافی حمایت کی ضرورت ہوسکتی ہے
کے اعداد و  FEMA IAاس وجہ سے، سے فوری طور پر مدد کے لئے درخواست دینے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں اور 

شمار میں نمائندگی نہیں کی جاسکتی ہے، جس میں اس دستاویز میں ہیوسڻن میں ہاؤسنگ کی ضروریات کا تعین کرنے 
 .کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

 
کہیں زیاده  فیصد بالغوں کو ہائی اسکول ڈپلوما کی کمی ہے، جو ڻیکساس میں بالغوں کے فیصد سے 22ہیوسڻن میں تقریبا 

امریکی وزیر صحت اور انسانی  .$ ہے 47010ہیوسڻن میں میڈین گھریلو آمدنی  .ہے جو ہائی اسکول کا ڈپلوما نہیں ہے
سے کم چار  24600متضاد ریاستوں میں  48میں،  2017خدمات کے ذریعہ غربت ہر سال کی تعریف کی جاتی ہے؛ 

فیصد لوگ ہیوسڻن میں غربت کی حد سے نیچے رہتے ہیں  22تقریبا  .تھا خاندانوں کے خاندانوں کو فقر میں شمار کیا گیا
 .فیصد ہے 16مگر ریاست میں صرف 

 
ڻیکساس سے آبادی اور ہاؤسنگ کی معلومات کے مقابلے میں مندرجہ ذیل جدول میں ڈیموگرافک اور ہاؤسنگ میں ہاؤسنگ 

 .کی معلومات کا خالصہ فراہم کرتا ہے
  

                                                           
 کیڈرڈر ہیوسڻن ایریا سروے۔  2018 .(2018)، شہری مطالعہکیڈر انسڻی ڻیوٹ   43

https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Kinder percent20Houston percent20Area percent20Survey 
percent202018.pdf 
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 امریکی مردم شماری بیورو سے ڻیکساس اور ہیوسڻن کے لئے ڈیموگرافک اعداد و شمار 2016 :36ڻیبل 
 ہیوسڻن شہر ڻیکساس کا  

 عالقے کا فیصد تخمینہ تخمینہ حقیقت
 ڻیکساز کی آبادی کا %8 2,240,582 27,862,596 2016آبادی، 

 -آبادی، فیصد تبدیلی 
(تخمینہ  2010، 1اپریل 

جوالئی  1کرتا ہے)، (
2016 ( 

 
 

10.80% 7%  

سال سے کم افراد،  5
 2016فیصد، 

 شہر کا 7.8% 175,167 7.20%

سال کے تحت افراد،  18
 2016فیصد، 

26.20% 567,297 25.3% 

سال سے زائد افراد،  65
 2016فی صد، 

12.00% 219,012 10.0% 

، فیصد، سفید  اکیلے
2016 

79.40% 1,305,482 58.3% 

اکیال سیاه یا افریقی 
 2016امریکی، فیصد، 

12.60% 511,398 22.8% 

اکیلے امریکی، االسکا، 
 2016مقامی، فیصد، 

1.00% 8,047 0.4% 

 اکیلے ایشیائی، فیصد،
2016 

4.80% 149,265 6.7% 

مقامی ہوائی اور دیگر 
پیسفک جزائرر اکیلے، 

 2016فی صد، 

0.10% 1,256 0.1% 

دو یا زیاده نسل، فیصد، 
2016 

1.90% 44,986 2.0% 

ھسپانوی یا الطینی، 
 2016فیصد، 

39.10% 992,886 44.3% 

صرف سفید، ہسپانوی یا 
  2016الطینی، فیصد، 

42.60% 562,237 25.1% 

  937,245 10,753,629 2016ہاؤسنگ یونڻس، 
مالک پر قبضہ شده 

-2012رہائشی یونٹ، 
2016 

 ہاؤسنگ یونٹ کا   38.0% 359,118 61.90%

مالک پر قبضہ شده 
-2012رہائشی یونڻس، 

 کی اوسط قیمت 2016

$142,700 $140,300  
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 ہیوسڻن شہر ڻیکساس کا  
 عالقے کا فیصد تخمینہ تخمینہ حقیقت
مجموعی کرایہ، اوسط 

2012-2016 
$911 $898  

 ہیوسڻن شہر ڻیکساس کا  
 65معذوری کے ساتھ 

سال کی عمر میں، فی 
 2016-2012صد 

8.10% 136,693 
 

6.0% 

گھریلو آمدنی میڈین 
-2012ڈالر)،  2016(

2016 

$54,727 $47,010  

مالک قبضہ کرده یونڻس 
کے لئے اوسط گھریلو 

ڈالر)،  2016آمدنی (
2012-2016 

$70,980 $71,418  

کرایہ پر قبضہ شده 
یونڻوں کے لئے میڈین 

 2016گھریلو آمدنی (
 2016-2012ڈالر)، 

$36,330 $35,250  

 %21.9  %15.60 فیصدغربت میں افراد، 

الگت کے مالک مالک 
قبضہ شده یونڻس، 

2012-2016 

مقبوضہ اونر  23.46% 84,246 21.17%
 یونڻس کا

الگت میں رکاوٹ پر 
قبضہ شده یونڻس، 

2012-2016 

کرایہ دار  47.44% 223,952 44.35%
 مقبوضہ یونڻس کا

میں  2010مربع میل، 
 زمین کا عالقہ

 میڻرو عالقے کا 6.7%  600 261,231.71

 .سے ہیوسڻن شہر ACS 2012-2016 :ماخذ
 

  .Dکم اور اعتدال پسند آمدنی تجزیہ 
 

کا استعمال کرتے ہوئے  LMISD 2017کی  HUD مندرجہ ذیل نقشہ مردم شماری کے گروپوں کی شناخت کرتا ہے جو
 میں نسلی اور اخالقی طور پر متعدد عالقہ جاتیہ غربت  .آبادی ہے LMI فیصد یا اس سے زیاده 51ہیوسڻن شہر میں 
(R / ECAPs)  بھی ظاہر کرتی ہے، جسےHUD  مردم شماری کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جہاں نصف سے

فیصد یا اس سے زیاده آبادی غربت میں ہے۔  40زیاده آبادی غیر سفید ہے اور 
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 آبادی کا فیصد LMI کے ساتھ بالک گروپ کی طرف سے R/ECAPs :42 شکل

LMI عالقے 

R/ECAPS عالقے 

 وے فری

 ریاستی اور فیڈرل

 وے پارک گینڈ

 پارکس

 خصوصیات پانی کی

 

 ہوسڻن کا شہر
 ہاؤسنگ اوع کمیونڻی
 ڈیوالپمنٹ ڈیپارڻمنٹ

ڈیڻا ذرایع: ہاؤسنگ اور کمیونڻی ڈیوالپمنٹ 
 GISڈیپارڻمنٹ اور ہوسڻن کا شہر 

 
 ڈس کلیمر:

اور عام  ںیجاتے ہ ےیک اریت ڈیڻاتمام 
 ابیکے مقاصد کے لئے صرف دست فرنسیر
کے  شنزیک یپلیمخصوص ا یاور ان ک ںیہ

 ںیاستعمال نہ ریکے بغ قیلئے آزادانہ تصد
 ۔جانا چاہئے ایک
 

کرتا ہے اور  ینمائندگ یکا شہر نہ ہ ہوسڻن
 یک لیتکم ای ،یدرستگ یک ڻایڈ ینہ ہ

کا شہر  وسڻنیہ یہے اور نہ ہ تایضمانت د
 یقسم ک یبھ یاس کے استعمال کے ساتھ کس

 .یقبول کرے گ یذمہ دار یک تیملحق
 

 1088نقشہ: 
 2018ٴ31ٴ5پیش کرده 

 جیو ڈیزائن اینڈ پالننگ سلوشنز

 فٹ ہاروے اننڈیشن 1

 عالمات

 میل
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 .E سماجی خطرے سے متعلق انڈیکس 
 

انتہائی خطرناک ایونٹ  دریافت کرده SoVI کے شہر کے مندرجہ ذیل نقشے ان کمیونڻیوں کی شناخت کرتی ہیں جوہوسڻن 
اس انڈیکس، جو  .سے قبل، اس کے بعد اور بعد ازاں اس طرح کی طرف سے تعینات ہونے کی حمایت کی ضرورت ہوگی

سماجی  29جنوبی ساؤتھ کیرولینا کے خطرے اور وولرنیبلڻیبل ریسرچ انسڻی ڻیوٹ کی طرف سے تیار کی گئی ہے، 
تا ہے جو خطرات سے متعلق، جواب دینے، اور تیار کرنے کے لئے کمیونڻی اقتصادی متغیرات کو سنبھالنے میں مدد کر

فی صد میں قومی سطح پر درجہ بندی کرتی  80مردم شماری کے راستے جو  .کی صالحیت میں کمی میں حصہ لیتا ہے
 حد تکہیوسڻن میں، اعلی خطرے سے متعلق عالقوں میں کچھ  .ہیں وه کمیونڻی "ہائی" سماجی خطرے سے متعلق ہیں

LMI  ،عالقوں اور عالقوں جو اقلیتی اقلیت سے متعلق ہیںR / ECAPs سمیت۔ 
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 کے ساتھ  R / ECAPs شہر کے لئے SoVI: 43 شکل

 کم /
 کم درمیانہ

 اوسط
 اونچا درمیانی

 اونچا
 واپسی

 وے فری
 ریاستی اور فیڈرل

 وے پارک گینڈ

 شہر کا ہوسڻن
 کمیونڻی اوع ہاؤسنگ

 ڈیپارڻمنٹ ڈیوالپمنٹ
 

ڈیڻا ذرایع: ہاؤسنگ اور کمیونڻی ڈیوالپمنٹ 
 GISڈیپارڻمنٹ اور ہوسڻن کا شہر 

 
 ڈس کلیمر:

اور عام  ںیجاتے ہ ےیک اریت ڈیڻاتمام 
 ابیکے مقاصد کے لئے صرف دست فرنسیر
کے  شنزیک یپلیمخصوص ا یاور ان ک ںیہ

 ںیاستعمال نہ ریکے بغ قیلئے آزادانہ تصد
 ۔جانا چاہئے ایک
 

کرتا ہے اور  ینمائندگ یکا شہر نہ ہ ہوسڻن
 یک لیتکم ای ،یدرستگ یک ڻایڈ ینہ ہ

کا شہر  وسڻنیہ یہے اور نہ ہ تایضمانت د
 یقسم ک یبھ یاس کے استعمال کے ساتھ کس

 .یقبول کرے گ یذمہ دار یک تیملحق
 

 1088نقشہ: 
 2018ٴ31ٴ5پیش کرده 

 جیو ڈیزائن اینڈ پالننگ سلوشنز

 خطره سماجی

  وضاحت جامع

 خطره سماجی

  

 میل



 

 281کل  113 صفحہ
 
 

 .F ہاؤسنگ اثر 
 

 ریئل اسڻیٹ مارکیٹ1.  
 

حالیہ برسوں میں کل جائیداد کی  .ہیوسڻن معیشت کے سب سے مضبوط عالقوں میں سے ایک ریل اسڻیٹ سیکڻر ہے
سے زائد رہائشی عمارتیں گھر کے مالک کی  930000کے مطابق، ہاؤسڻن می. ACS  .فروخت مسلسل بڑھ رہی ہے

مالک کے قبضہ شده گھر کے لئے  .کے رینڻل کی شرح کی شرح کے ساتھ موجود ہیں 7.7اور  1.9چھڻی کی شرح 
 میں کسی حد تک گھر کی فروخت کا سبب 2017سمندری طوفان ہاروی نے اگست  .$  ہے 140300میڈین کی قیمت 

اینڈ ایم ریئل اےڻیکساس  . 44بنائے، تاہم، مارکیٹ پچھلے سال اسی مدت سے گھریلو فروخت میں تیزی سے پھیل گئی
اسڻیٹ سینڻر کے مطابق، ہاؤسڻن ایک خاندان کے گھریلو عمارت کے لئے جاری اجازتوں کی تعداد میں قومی سطح 

ایک خاندان کی تعمیر کی  .فیصد بڑھتا ہے 14اندازه  میں، واحد خاندان کی تعمیر کی اجازتوں کا 2018 .پر رہتا ہے
 فیصد کے قریب ہے۔  6تک  2017سے  1991اجازتوں کی اوسط ساالنہ شرح کی شرح سے 

 
فیصد ہسڻسڻنز گھروں کو  57رہائشی گھروں کے لئے ایک مضبوط مارکیٹ ہونے کے باوجود، ہیوسڻن میں تقریبا 

ڈالر ہے اور تقریبا تمام کرایہ دار ہاؤس کی  898اوسط مجموعی کرایہ  .ہے کرایہ دینے والے تقریبا ایک فیصد رہنما
فیصد سے زیاده گھریلو آمدنی ہاؤسنگ پر خرچ کی جاتی  30الگت کا بوجھ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر کے 

فیصد گھروں کو مکمل پلمبنگ اور باورچی خانے کی  99جبکہ گھر کی فروخت مضبوط ہو چکی ہے اور  .ہے
ہیوسڻن میں تمام گھروں میں سے  .ہولیات فراہم کی جاتی ہے، شہر میں زیاده سے زیاده رہائشی اسڻاک بڑھ رہی ہےس

سے پہلے تعمیر کیے گئے تھے. یہ ریاست کے باقی عالقوں میں رہائشی اسڻاک کے مقابلے  1979فیصد)  56نصف (
 عمیر کیے جاتے ہیں۔ فیصد گھر ت 41میں تقریبا  1979میں بہت بڑا بڑا حصہ ہے جہاں 

 
ہاؤسڻن میں ہاؤسنگ خاص طور پر سستی گھروں کا مطالبہ اس سے زیاده تھا کہ اس سے پہلے بھی طوفان ہاروی 

طوفان ہاروی کے بعد سے، بے گھر، سیالب کے گھروں کی وجہ سے ہاؤسنگ کی فراہمی  .نے شہر پر اثر انداز کیا
ر خریداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد یونڻوں کی کم فراہمی کے لئے اس کے نتیجے میں، کرایہ او .میں کمی آئی ہے

 .مقابلہ کرنے کے لۓ سستی گھروں کی پہلے ہی محدود فراہمی میں مزید کمی آئی ہے
 

گھروں میں سے نصف سے زیاده ہروے تک پہنچنے والے سالوں میں ہاؤسنگ کی الگت ہوتی تھی  830000ہر سال 
میں زیاده سے زیاده اضافہ  2018ام پر ہاروی کے اثرات کے نتیجے میں یہ تعداد ۔ ہیوسڻن میں ہاؤسنگ کی استحک45

مالک کے قبضے  -ہیوسڻن میں کرایہ دار مالکان کے مقابلے میں کہیں زیاده خرچ نہیں ہوتا ہے  .ہونے کی امید ہے
گ یونڻس نے بوجھ فیصد رہائشی رہائشی ہاؤسن 47فیصد گھروں میں باری خرچ ہوتا ہے جبکہ  23والے گھروں کے 

فیصد  30ایک شخص کو گھریلو اخراجات جیسے کرایہ یا رہن کے طور پر ان کی آمدنی  .کے باشندے خرچ کیے ہیں
 سے زائد خرچ ہوتی ہے جو ہاؤسنگ الگت کا بوجھ سمجھا جاتا ہے

 
فراہمی اور مطالبہ کے درمیان دستیاب یونڻس اور بلند ترین طلباء کی کم تعداد کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤسنگ کے لئے 

 ۔فرق فرقہ وارانہ ہاروی سے قبل تھا
 

                                                           
 ہیوسڻن اقتصادی نمائش .(2017)گریڻر ہیوسڻن پارڻنرشپ ریسرچ،   44

http://www.houston.org/assets/pdf/economy/Economic-Highlights-2017-web.pdf 
 مزید سستی ہاؤس کے لئے ہیوسڻن کی طلب۔  .(2017)ہیوسڻن کرانیکل، فروری 45

https://www.chron.com/business/texanomics/article/Putting-a-number-on-Houston-s-affordable-housing-
10945884.php 
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امریکی مردم شماری  .ہیوسڻن کے میڻرو عالقے میں بھی ریاست کے مقابلے میں ہاؤس فی ایک اعلی مربع فوڻیج ہے
) میں MSAایریا ( MSAشوگر لینڈ، -ووڈیلینڈس -، ہیوسڻن2015)، AHSکے مطابق، امریکی ہاؤسنگ سروے (

کے میڈلین مربع  1800کساس کے مقابلے میں ایک ہاؤسنگ یونٹ کے ایک اعلی میڈین مربع فوڻیج ہے، جس میں ڻی
کے مطابق، ہیوسڻن میں AHS  .مربع فوٹ کے مڈل کے مقابلے میں 1600کے ڻیکساس کے  MSAفوڻیج ہیوسڻن 

 MSAہیوسڻن  .ں کے مقابلے میںفیصد ڻیکساس گھرو 28مربع فٹ یا اس سے زیاده ہیں،  2000فیصد گھروں میں  35
میں اعلی مربع فوڻیج رکھنے والے گھروں کا بڑا تناسب، یہ پیش گوئی کی جاتی ہے کہ فی یونٹ کی مرمت الگت 

 .میں ریاست کے باقی حصے سے بھی بلند ہو گی MSAہیوسڻن 
 

یادگار اور  .متاثر کیا گیا ہےطوفان ہاروی کی وجہ سے سیالب سے تمام آمدنی اور ہاؤسنگ اقدار کے پڑوسیوں کو 
برری جنگل سپر پڑوسیوں کے بہت سے گھروں، جو شہر اور ریاست کے اوسط کے مقابلے میں زیاده مربع فوڻیج 
اور اوسط گھر کی قیمت ہے، طوفان کے بعد ہفتوں کے بعد سخت سیالب سے متاثر ہوئے تھے، جیسے پانی بارکر 

عالقے میں رینجرز اور مالک کے قبضے والے دونوں گھروں نے سیالب  .Bayouاور اڑکوں کے ذخائروں میں بفیلو 
ہیوسڻن پالننگ اور ڈویلپمنٹ ڈیپارڻمنٹ  .فٹ کے طور پر بلند کیا 6سے متاثره افراد کو دو ہفتوں سے زیاده کے لئے 

ڈالر  366629ڈالر تھی اور یادگار میں یہ  222903میں، برری جنگل میں اوسط ہاؤس کی قیمت    2015کے مطابق، 
اس کے عالوه، عام قوانین  .ڈالر 131700اوسط اقدار دونوں شہروں کے اوسط قدر کے مقابلے میں زیاده تھے،  .تھی

میں ترمیم کے ساتھ، جس میں سڻی کے سیالب پلین آرڈیننس شامل ہیں، سیالب کے نقصان سے معمولی  19کے باب 
ن کے مطابق عمل کرنے سے متعلق وسیع تر مرمت کی مرمت کی ضرورت بہت زیاده گھروں کو اب نئے قوانی

اگرچہ ان میں سے زیاده تر گھروں کو دوباره تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں  .ضرورت ہوسکتی ہے
وسیع مرمت کی ضرورت ہوگی، جس میں شہروں اور ریاستوں کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر اور 

 .درجے کی قیمت کی وجہ سے زیاده مہنگی ہو گیان کے گھروں کی اعلی 
 

 بے گھر 2. 
 

شہر نے پروگراموں کو شروع  .ہیوسڻن کے شہر گزشتہ کئی سالوں میں بے گھر کو کم کرنے کے لئے کام کر رہی ہے
کرنے کے لئے فنڈز کے مختلف وسائل کا استعمال کیا ہے جس میں خطرناک آبادی کو بے گھر بننے کے خطرے میں 

 حال ہی میں، شہر نے .لتی ہے اور جو افراد بے گھر ہیں اور پناه گاه اور عوامی خدمات کی ضرورت ہوتی ہےمدد م
HOME  پروگرام کے ذریعہ کرایہ پر مبنی کرایہ دار رینڻل سپورٹ پروگرام کو منظم کرنے کے لئےHHA  کے

ساتھ شراکت داری کی ہے، جس نے خاندانوں کو اپنے گھروں میں بے گھر رہنے کے خطرے میں مدد کی 
کے ذریعہ مالیاتی خدمات کے لئے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے طور پر کئی عوامی خدمات  CDBGsہے

شہر ہنگامی  .رنے میں مدد ملی ہےکی سرگرمیاں، گھریلو پناه گاہوں اور دیگر بے گھر پناه گزینوں کو خدمات فراہم ک
کا استعمال جاری رکھتا ہے تاکہ وه کرایہ اور افادیت کی مدد فراہم کرنے اور ہنگامی پناه  (ESG) حل کے حل گرانٹ

گاہوں کو فراہم کرنے کے ذریعے بے روزگاری کی روک تھام کے لئے ہاؤسنگ ڻرانسمیشن اور استحکام کی خدمات 
 کو فنڈز فراہم کرے۔ 

 
HOME ،CDBGاور ، ESG  کے فنڈز کے ساتھ ہی، ہاؤسڻن نے بے گھر افراد اور خاندانوں اور بے گھر افراد کو

  AIDSرینڻل سپورٹ، ہاؤس کی جگہوں اور پناه گاه کی خدمات کے ذریعے بے گھر ہونے میں مدد دینے کے لئے
(HOPWA)  اورHHSPاور صحت کی  .استعمال کیا ہے پروگرام کے فنڈز کے ساتھ افراد کے لئے ہاؤسنگ مواقع ،

سے، سڻی نے کمیونڻی کے شراکت داروں کو مستقل حمایتی ہاؤسنگ بنانے اور فراہم  2012دیکھ بھال کی خدمات
  .کرنے کے لئے قریب سے کام کیا ہے
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لئے ہارس کاؤنڻی (ایتالنیشن) کے بے گھر ہونے کے لئے اتحاد بے گھر کی روک تھام اور ختم کرنے کے  / ہیوسڻن
کاؤنڻی کی دیکھ  ہیرسیہ ہیوسڻن /  .کمیونڻی کی حکمت عملی کی ترقی، وکالت اور تعاون میں قیادت فراہم کرتا ہے

کو ہاؤسڻن، ہیرس کاؤنڻی، فورٹ بینڈ کاؤنڻی اور مونڻگومیری  PITبھال کے لئے لیڈ ایجنسی کا بھی کام کرتا ہے اور 
 شمار کا مقصد PIT .مدت .اد اور بے پناه افراد کا شمار کرتا ہےکاؤنڻی عالقے میں سال میں تین روز بے گھر افر

HUD  کی طرف سے وضاحت کے طور پر بے گھر کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد کا تعین کرنے کے لئے ہے۔ 
 

 8538فیصد کمی،  60تک ہیوسڻن، ہیرس کاؤنڻی، اور فورٹ بینڈ کاؤنڻی میں  2017سے  2011اتحاد کے مطابق، 
اس کے عالوه، غیر  .افراد کو ہیوسڻن میں پناه گزین اور بے پناه بے گھر افراد کی تعداد میں کمی ہوئی 3412سے 

فیصد لوگ ہائی اسکول  39میں، بے گھر بے گھر افراد کے  2017 .فیصد کم ہوگئی 82معمولی دائمی بے گھرپن 
فیصد افراد  25سے زیاده تھی؛ بے گھر افراد کے  فیصد کچھ کالج یا کالج کی ڈگری یا اس 21تھے؛  GEDڈپلوما یا 

 فیصد نے آمدنی کے لئے پنڈ ہینڈل کی رپورٹ کی۔ 20اور  .نے آمدنی کی اطالع نہیں دی
 

کا شمار جاری کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے گھر افراد کی تعداد PITکے لئے  2018کو اتحاد نے  2018مئی،  23
کے حساب سے  2018ء  2017شمار  PITجبکہ  .افراد ہیں 4143سے  3605ں فیصد اضافہ ہوا ہے، جس می 15میں 

خلیج کوسٹ کے عالقے میں اور ڻیکساس کے دیگر عالقوں میں بڑھ چکے ہیں، ہیوسڻن کے عالقے میں اضافہ زیاده 
ه راست ہیوسڻن کے عالقے میں بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ یہ ہے کہ وه طوفان ہاروی کے برا .سے زیاده ہے

فیصد) طوفان ہاروی نے بے گھر  18غیر جانبدار بے گھر افراد کے تقریبا پانچ میں سے ایک ( .اثرات کا حامل ہے
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بے گھر بے شمار عارضی رہائش کی حالت میں  .ہونے کی وجہ سے ان کی اطالع دی

بے گھر افراد کی تعداد بے گھر افراد کی  .کے ساتھ رہنارہنے والے افراد پر غور نہ کریں، جیسے خاندان یا دوستوں 
 تعداد میں کم ہے۔ 

 
اگرچہ بے گھر ہاؤویے کی وجہ سے بے گھر ہاؤسنگ کی چند یونڻس خراب ہوگئے ہیں، حاالنکہ تباہی سے بے گھر 

یں سات سب سے پہلے، بے گھر افراد کی تعداد م .گھروں اور خدمات کے لئے اضافی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے
دوسرا، بعض خاندانوں اور افراد جو عارضی  .شمار میں دیکھا گیا ہے PITسالوں میں پہلی بار اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ 

رہائش پاتے تھے، جیسے خاندان یا دوستوں کے ساتھ ہارڻون ہاروی کے بعد، اگلے سال بے گھر ہونے کا خطره ہے 
آخر میں، ہاؤسنگ مارکیٹ سخت ہوگئی ہے، گھر سے بے  .ناکافی ہےکیونکہ ان کے عارضی رہائش دستیاب نہیں یا 

 گھر افراد یا بے گھر افراد کو بے گھر ہونے سے پہلے بھی دستیاب کم از کم یونٹ چھوڑے ہیں۔ 
 

 ڻیکساس پروگرام 2.1.1سماجی خدمات:  3. 
 

کے  2017اکتوبر،  10ت اور اگس 28 .الئن چالئی ہے 2.1.1یونائیٹ وے گرڻریڻر ہیوسڻن نے اس عالقے کے لئے 
منفرد کالرز نے سروس ریفریجریڻرز  51596کو بالیا، اور مجموعی طور پر  1-1-2رہائشیوں نے  136000درمیان، 

کے ساتھ کال  21233طوفان کے بعد مہینے میں  ۔46سے درخواست کی کہ وه طوفان ہاروی کے اثرات کی وجہ سے
-Dزیاده تر کالز نے  .سے زائد کمی واقع ہوئی 1801کے دوران  کی سب سے بڑی تعداد تھی جس میں ایک ہفتہ

SNAP  ،کے لئے حوالہ جات یا معلومات کی درخواست کی اور دیگر کھانے کی امداد، عارضی مالی امداد، پناه گاه
 اور تباہی کی بے روزگاری کی مدد کی۔ 

 

                                                           
46Kinder   کال 211نقشہ: ہاروی کے دوران اور بعد میں  .)2017انسڻی ڻیوٹ ریسرچ، (نومبر. 

https://kinder.rice.edu/2017/11/09/map-211-calls-during-and-after-harvey/#.WgSOflWnGUl 
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 .  انڻریم ہاؤسنگ سپورٹ4

) کو DHAPتین براه راست ہاؤسنگ سپورٹ پروگرامز ( بعد مہینے میںشہر کے طوفان ہاروی کے ہوریکین ہاروے 
منظم کیا ہے جو متاثره رہائشیوں کو عارضی امداد فراہم کرتے ہیں جبکہ وه اپنے گھروں کو مکمل کرنے کے طریقوں 

نتظام کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے اور ڻیکساس کی ریاست کے زیر ا FEMAکا تعین کرتے ہیں۔ ان پروگراموں کو 
کا انتظام کیا۔ مستند خاندانوں میں شامل ہیں  DHAPsکے معزول کے طور پر، ہوسڻن نے ہوسڻن میں  FEMAہیں۔ 

کی تصدیق  17،000کم از کم $  FEMAکا  $17،000کے ساتھ درج کرده رجسڻرڈ ہیں اور کم از کم  FEMAجن میں 
صحت، اور محفوظ رہائشی فراہم کرنے میں مدد  شده نقصان. یہ پروگرام ایسے پروگراموں کے لئے محفوظ، حفظان

تصدیق شده نقصان  -کو ختم ہو جائیں گے. 2019فروری  25کرتی ہیں جو پروگرام کے لئے اہل ہیں. تمام تین پروگرام 
ہے۔ یہ پروگرام ایسے رہائشیوں کو محفوظ، سینیڻری اور محفوظ رہائش فراہم کرتی ہیں جو پروگراموں کے لئے اہل 

 کو ختم ہو جائیں گے، اس وقت درخواست دہندگان کو ان سے فائده نہیں ہوگا۔ 2019فروری،  25م تین پروگرام ہیں۔ تما

محدود گھر مرمت کے پروگرام کے لئے براه راست امداد اہل، متاثره رہائشیوں کو گھر کی مرمت فراہم کرتا ہے اور 
یونڻس اور ریکرئیشنل وہیکل پروگرام اور براه راست لیز خاندانوں نے فائده اڻھایا ہے۔ مینوفیکچرڈ ہوم  185تقریبا 

پروگرام متبادل ہاؤسنگ کے اختیارات فراہم کرتی ہیں جبکہ رہائشی اپنے گھروں کی مرمت کر رہے ہیں اور تقریبا 
 گھر والوں کو فائده پہنچا ہے۔ 113

 انشورنس 5. 
 

 TDI میں ڻیکساس سینیٹ بزنس اور کمرشل کمیڻی کے میں انشورنس اور طوفان ہاروی کے بارے  2018جنوری
 ، اور ڻیکساسTWIAانشورنس کے انفرادی اور تجارتی الئنوں کے لئے نجی انشورنس،  .TDIلئے ایک پیشکش کی

FAIR منصوبہ ایسوسی ایشن (TFPA)  سے معلومات مرتب کی گئی، لیکن یہ معلومات صرف اس ملک کی طرف
ڻن شہر ہیرس، فورٹ بینڈ، اور مونڻگومری کی حیثیت میں ہے، ہیوسڻن کے اگرچہ ہیوس .سے رپورٹ کی گئی تھی

اس حصے میں، ہیوسڻن سمیت ہیرس کاؤنڻی، صرف  .ملین رہائشیوں کی اکثریت ہیریس کاؤنڻی میں رہتا ہے 2.2
 ۔ہیوسڻن کی موجودگی میں صرف معلومات کو ہیوسڻن کی ضرورت کی نمائندگی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

 
ذاتی  .مندرجہ ذیل ڻیبل میں ہیرس کاؤنڻی میں طوفان ہاروی انشورنس کے دعوی کے بارے میں معلومات شامل ہیں

الئنیں ہوماؤنڻر کی انشورنس، رہائشی رہائش پذیری انشورنس، موبائل مالکان کی انشورنس، اور ذاتی آڻوموبائل 
سام جیسے کاروبار، تجارتی، اور فصل انشورنس شامل دوسری الئنیں انشورنس کی طرح دیگر اق .انشورنس شامل ہیں

 ہیں۔ 
 
 ہیوسڻن سمیت ہیرس کاؤنڻی کے لئے طوفان ہاروی انشورنس دعوی :37ڻیبل 

نقصانات کی مقدار گزر  نقصانات کی رقم ادا کی دعوی کی تعداد 
 چکی ہے

 1,556,882,087$ 1,136,071,404$ 234,168 انشورنس کی ذاتی الئن

 4,002,476,765$ 1,000,655,816$ 49,461 انشورنس کی دیگر الئنیں
 

TFPA   ایک اور دو خاندان کے رہائشی رہائشیوں، شہر ہاؤس یونڻس، اور کنڈومیم یونڻس کے لئے محدود کوریج
نامزد عالقوں میں ڻیکساس انشورنس کمشنر کی طرف سے  TFPA .فراہم کرتا ہے جو کچھ معیار کو پورا کرتی ہے

سے  2010کی پالیسیوں میں شمار ہونے والی شرح  TFPA .رہائشیوں کے رہائشی امالک انشورنس فراہم کرتا ہے
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فیصد بڑھ گئی ہے، خاص طور پر زیاده ہیوسڻن کے عالقے میں، کیونکہ  12تک ہونے والی ساالنہ شرح  2015
 ۔کا سامنا کیاانشورنس کمپنیوں نے ان کی نمائشوں کو تباہی 

 
ہاوسڻن میں طوفان  .سے متعلق معلومات کی سب سے کم ہے TDI کی معلومات TFPA سے مندرجہ ذیل 2018مئی 

ہاروی سے منسلک ہیوسڻن میں کل معاوضے کی ادائیگی، جس میں نقصان ده یا پہلے سے ہی پہلے پارڻی کی کوریجوں 
ادا کرده اخراجات، جو دعووں کو ایڈجسٹ  .ملین ڈالرز سے زیاده ہے 14کے لئے بیمار ہونے کا نقصان ہوتا ہے، وه 

 .ملین ڈالر سے زیاده 8کرنے کے اخراجات ہیں جو مخصوص دعووں کے خالف چارج نہیں کئے جاسکتے ہیں، کل 
 ڈالر تھا۔  1106ہیوسڻن میں اوسط ادائیگی کا دعوی 

 
 ہاروی سے متعلق ہےدعوی طوفان  TFPA ہاوسڻن کے شہر میں :38ڻیبل 

کھولیں  بند دعوی نیا دعوی 
ادائیگی کی  فی صد بند انوینڻری

 معاوضہ
ادا کی گئی 

 رقم
اوسط 

 ادائیگی کی

 1,106$ 8,345,920$ 14,857,961$ %99 100 8,121 8,221 ہیوسڻن

 
لیکن، بہت  .ہوتا ہےانشورنس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے بہت سے گھروں کو ایک آفت سے بازیاب ہونے کا آغاز 

انشورنس نہیں ہے، اور ان لوگوں کو جن کا دعوی دائر نہیں کیا جا سکتا ہے یا دعوی کے بغیر  Houstonians سے
 بند کر دیا کیونکہ اس وجہ سے نقصان کم ہو گیا ہے یا نقصان پالیسی کی طرف سے احاطہ نہیں کیا گیا تھا۔ 

 
 نیشنل سیالب انشورنس پروگرام 6. 

 
کے  NFIP مجسمانہ .کی طرف سے ہیوسڻن کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی گئی تھی FEMAمیں  2018مئی 

 .دعوی کی طرح، ہیوسڻن میں نیویآئپی کے دعوی میں طوفان ہاروی کے براه راست نتیجہ کے طور پر اضافہ ہوا تھا
فیصد) دعوے بند کئے  83زائد ( سے 21374فیصد) دعووں کو فعال / کھلے ہوئے  3سے زائد ( 882دعووں کے 

کے دعوی کے لئے مجموعی طور  NFIP .فیصد) دعوے ہیں جو ادائیگی کے بغیر بند ہیں 13( 3419تقریبا  .گئے ہیں
کے دوران ہونے والی دعووں  2017مجموعی طور پر، اگست سے دسمبر  .بلین ڈالر سے زائد تھا 2.957پر نقصان 

 ڈالر رہا۔  107،359م ادا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام ادائیگیوں کا اوسط بلین ڈالر سے زائد $ رق 2.743پر 
 

 دعویوں کو ہیوسڻن میں دائر کیا گیا NFIP نقصان کی تاریخ کی طرف سے -ہونسڻن شہر  :39جدول 
 کل دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر اگست 

RL  کے ساتھ
 دعوی

6,609 61 4 0 0 6,674 

 25,896 7 6 17 351 25,515 کل دعوی
 

 ڻیکساس ونڈرم انشورنس ایسوسی ایشن7.  
 

ہیوسڻن کے لئے، ہاروے کے اثرات زیاده تر سیالب سے تھے، اور ہوا کی وجہ سے ہوا کی شدت اس وقت تک پہنچ 
تھا، صرف ایک کم از کم تعداد میں گھروں نے ہوا کی  کم ہوگیاگئی تھی جب طوفان ہاروی ڻیکساس کے ساحل میں 

عوی نہیں تھا، کیونکہ ہیوسڻن کوریج کے کا د TWIA ہیوسڻن شہر کے شہر میں کوئی .وجہ سے نقصان پہنچا تھا
 عالقے سے باہر آتا ہے۔ 
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 لونچھوڻے کاروباری مدد کے آفتات ہوم  8. 
 

 اعالن کرده آفت کے ذریعہ نقصان پہنچا تھا، چھوڻے کاروباری مدد کوہوم مالکان اور کرایہ دار جن کی جائیداد 
(SBA) کم دلچسپی، آفت کے متعلق گھریلو قرض کے لئے درخواست دے سکتے ہیںGLO  تا  2018جنوری  28نے

ڈیزاسڻر ہوم قرض کے اعداد و شمار کو فراہم کیا. ہیوسڻن میں تباه شده  SBAساؤتھ آف ہیوسڻن سے  2018مئی 
ڈالر تھی، اور درخواست دہندگان کی  718372700دوں کے لئے، مجموعی طور پر منظور شده قرضہ رقم جائیدا

 ڈالر تھی۔  1541774861تصدیق شده نقصان 
 

 عوامی ہاؤسنگ اتھارڻی کے اعداد و شمار 9. 
 

HHA  میں ہیوسڻن شہر میں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی. طوفان ہاروی نے  2018نے مئیHHA  کی ملکیت تقریبا
کی خصوصیات میں طوفان ہاروی کے اثرات کی  HHAمندرجہ ذیل میزیں  .فی صد یونٹ کو نقصان پہنچایا 18

 تفصیالت فراہم کرتی ہیں۔ 
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 پبلک ہاؤسنگ نقصانات HHA :40ڻیبل 

پبلک 
 ہاؤسنگ

یونڻس کی 
 کل تعداد

تعداد اور یونڻس کی 
نقصان ده  قسم

یونڻس کی 
 تعداد

نقصان ده یونڻس میں 
 نقصانات کی قسم

عام عالقوں / آفس / 
دیگر میں نقصانات کی 

 قسم

پبلک 
 ہاؤسنگ

ڻیکس 
کریڈٹ / 
 مارکیٹ

 لیک سیالب لیک سیالب

  0  0  0  112  112  0  296  296 کالئن ہومز
فاریسٹ 

  1  1  0  84  84  0  100  100 گرین

ارورنگنگ 
  0  0  13  10 23  0  318  318 گاؤں

ایلن پارک 
 / وے گاؤں

HOAPV 
500  500  0  80  0  80  1  4  

تاریخی 
کرایہ 

 نوڻیفکیشن
40  40  0  1  0  1  0  0  

  0  0  0  0  0  0  210  210 بیللیریو
  9  0  18  0  18  0  553  553 کینی ہومز

ایوننگ 
  0  0  0  0  0  0  40  40 اپارڻمنٹ

  0  0  38  0  38  0  108  108 فوڻون گاؤں
  0  0  27  0  27  123  53  176 ہیتھرروک
  1  0  0  0  0  0  270  270 کیلی گاؤں

  2  0  17  0  17  0  108  108 کینیڈی پیلس
  0  0  27  0  27  50  200  250 لنکن پارک

  0  0  0  0  0  0  199  199 لیرالی
آکسفورڈ 

  0  0  16  0  16  20  230  250 پیلس

  0  0  27  0  27  0  100  100 ویکڻری
  17  2  264  206  470  193  3,325  3,518 کل
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 نقصانات HHAڻیکس کریڈٹ پراپرڻیوں کے لئے  :41جدول 

ڻیکس کریڈٹ 
 پراپرڻی

یونڻس کی کل 
 تعداد

نقصان ده 
یونڻس کی 

 تعداد

نقصان ده یونڻس میں نقصانات 
 کی قسم

عام عالقوں / آفس / دیگر میں 
 نقصانات کی قسم

 لیک سیالب لیک سیالب
  TBD  1  0  0  197  197 یادگار 2100

مینشن  ترکی
  1  5  27  44  71  252 میں کریک

  0  0  73  0  73  260 میڻھا پانی
  0  1  0  74  74  244 رینچ  یوولڈ

  0  0  52  0  52  280 ونسلونا پارک
  0  0  0  0  0  250 پنکھ

  0  0  172  0  172  234 وینکر کے وال
  0  0  8  0  0  260 ولو پارک

  1  7  332  118  6399  1,977 کل
 

 پراپرڻیز ووچرپراجیکٹ پر مبنی  HHA :42جدول 

PBV نقصان ده یونڻس کی  یونڻس کی کل تعداد پراپرڻی
 تعداد

 نقصان ده یونڻس میں نقصانات کی قسم
 لیک سیالب

  12  0  12  100 لمبا سفر
  0  0  0  200 ڻیلی فون روڈ 

  12  0  12  300 کل
 

خاندانوں کو کرایہ پر مبنی واؤچر استعمال  392خراب یونڻس اور  1121نے مجموعی طور پر  HHAخالصہ میں
، ہاؤسنگ ہاؤسنگ چاؤس ویوچر پروگرام HHAہارڻونٹ ہاروی کے بعد .کرتے ہوئے اپنے گھروں سے بے گھر کردیا

فیصد ہاؤسنگ  47رام میں یونڻس، یا ہاؤسنگ ویوچر چائس پروگ 392ہاؤسنگ یونڻس کا معائنہ کیا جس میں  910میں 
نے ہاروے کے خاندانوں پر اثر  HHAاس کے عالوه،  .یونڻس، معائنہ میں ناکام رہے اور خاندان کو باہر نکلنا پڑا

انداز کرنے کے لئے غیر جمع شده پناه گاه فراہم کرنے کے لئے ہیرس کے ہاؤسنگ، شہر، ہیرس کاؤنڻی، اور دیگر 
ویوچر پروگرام  .ملین ڈالر ادا کیے ہیں 1.2یونڻس سے زائد $  268یونڻس پر  17شراکت داروں کے تعاون کے ساتھ 

پر کشیدگی کی وجہ سے، اوکالہوم سڻی، اوکالہوما، اور کیمبرج، میساچیڻس نے ہاؤسنگ متاثره خاندانوں کو واؤچر 
 قرض دینے کی طرف سے ہیوسڻن کی مدد سے ہاؤسنگ کے اہلکاروں کو ہاؤسنگ کے حکام سے مدد دی ہے۔ 

 
 موجوده نقصانات کی تشخیص کا خالصہ HHA :43ڻیبل 

 نقصان پہنچا یونڻس کی تعداد ھر خاندانوں کی تعدادبے گ 
 470 206 پبلک ہاؤسنگ
 639 118 ڻیکس کریڈٹ

ملڻی میڈیا پروجیکٹ پر مبنی 
 واؤچر

0 12 

کرایہ پر مبنی واؤچر خاندان 
 بے گھر

392 392 

 1,513 716 کل
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رہائشی عمارات (انتظامی، بحالی، وغیره) رہنے والے کمروں کو نقصان پہنچانے کے عالوه، عام خصوصیات اور غیر 
 HHAصرف  .کے بہت سے جائدادوں کو وسیع نقصان پہنچا تھا، جو ہاؤسنگ کی ترقی کے کام کے لئے ضروری ہیں

بہت سے یونڻس اور عمارتوں کو نقصان  .ملین ڈالر ہے 50کے لئے نقصانات کا اندازه لگایا جانے والی رقم تقریبا 
کی ضرورت کا تخمینہ ہاؤسنگ یونڻس کو  unmet لہذا، مرمت کے لئے .کی ضرورت ہوگیوسیع ہے اور تعمیرات 

دوباره تعمیر کرنے کی حقیقی ضرورت ہے جو پچھلے کئی سالوں میں بار بار نقصان پہنچ گئی ہے کی اصل ضرورت 
 کو کم کرتا ہے۔

 
 پبلک ہاؤسنگ اینڈ یونڻس کی متوقع مرمت کی الگت HHA :44ڻیبل 

 قع مرمت کی الگتمتو جائداد
APV/HOAPV $464,000.00  

  5,000.00$ پیلس
  14,445,300.00$ کالئن ہومز
  55,000.00$ کینی ہومز

  3,972,146.75$ گرین فارسٹ
  185,000.00$ فوڻون گاؤں
  288,500.00$ ہیتھرروک

  250,000.00$ تاریخی اوک
HHA $516,000.00  

  1,936,000.00$ ارورنگنگ گاؤں
  125,000.00$ پیلسکینیڈی 

  160,000.00$ لنکن پارک
  85,000.00$ آکسفورڈ پلیس

  1,399,500.00$ میڻھی پانی پوائنٹ
  40,000.00$ وکڻری پلیس

  23,926,446.75$ کل
 

 ڻیکس کریڈٹ / پراجیکٹ پر مبنی واؤچر یونڻس کی متوقع مرمت کی الگت HHA :45جدول 
 متوقع مرمت کی الگت جائداد

  16,013,400.00$ یادگار 2100
  63,860.00$ لمبا سفر

  3,644,500.00$ مینشن میں کریک ترکی
  59,500.00$ ونسلونا پارک

  11,500.00$ ویلکیسٹ پر پنکھا
  12,000.00$ ڻیلی فون روڈ

  Ranch $3,257,000.00 یوولڈ
  2,383,500.00$ وینکر کے وال

  15,595.00$ ولو پارک
  25,460,855.00$ کل

 
HHA  نےFEMA- PA کے لئے مندرجہ باال وضاحت کے نقصانات میں درخواست کی ہے. GLO  کی طرف سے

 .کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے HHAمقرر کرده مندرجہ ذیل حساب، 
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 کے لئے کل الگت اور ضرورت PA HHA :46جدول 
PA زمره (HHA) تقریبا. PA فی صد  15تقریبا  فیصد مقامی میچ 10 الگت

 الگت استحکام
کل ضرورت (مقامی 

 * میچ + استحکام)
E عمارتوں اور ۔

 12,346,826$ 7,408,095$ 4,938,730$ 49,387,302$ سامان

 12,346,826$  7,408,095$  4,938,730$  49,387,302$ کل
کی خصوصیات کو شدید نقصان  HHAکی اصل ضروریات کی عکاسی نہیں کرتا کیونکہ اس وجہ سے کچھ  HHAاس ڻیبل میں کل ضرورت  *

 نہیں پہنچایا جاسکتا ہے کہ اب اس کی تباہی اور بحالی کی ضرورت ہے۔ 
 

HHA طوفان  .کی ضرورت صرف طوفان ہاروی نقصان کی وجہ سے مرمت کے اخراجات سے کہیں زیاده ہے
کے کچھ یونڻوں میں سیالب کے واقعات سے  HHAکے ساتھ ہی  2016اور  2015ہاروی کے اثرات کے عالوه، 

سیالب کے اثرات کی وجہ سے مستقبل  .اس نے مرمت کے لئے بہت سے ترقیاتی ذخائر کو ختم کردیا ہے .متاثر ہوا
 .یہ اخراجات اوپر شامل نہیں ہیں .ہے کے سیالب کو روکنے کے لئے کچھ ترقیات کی تعمیر کی ضرورت ہوسکتی

عوامی ہاؤسنگ کی واحد ضروریات کو ترجیح دی جائے گی، اور مزید معلومات پروگرام کے رہنماوں میں تفصیلی 
 ہو جائیں گی۔ 

 
 .10 FEMA انفرادی مدد 

 
FEMA-IA  میں  2018سے مئی  2018فروری،  2کے اعداد و شمارGLO  سے وصول کیے گئے تھے، ہاؤسنگ

 .ہاروی کی طرف سے متاثر تمام رہائشی درخواست دہندگان کو مقدار میں استعمال کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا
مشتمل ہے جو ہاؤسنگ کے لئے غیر کا استعمال اسی طریقہ کار پر  GLOپھر اس معلومات کو استعمال کیا گیا تھا کہ 

 .ضروری ضروریات کا حساب لگانا تھا
 

 HUD کے مطابق، واحد ترین مکانات کی ضروریات کے لئے صرف سب سے زیاده متاثره گھروں میں شمار ہونا
نقصان ڈالر یا اس سے زائد ملکیت کو  8000مالک کے قبضہ شده گھروں کا تعین یہ ہوتا ہے کہ اگر وه  .الزمی ہے

ڈالر یا اس سے زیاده نقصان  2000اگر آپ کے پاس ذاتی اثاثہ ہے تو  .پہنچے تو سب سے زیاده اثر انداز ہوتا ہے
کی رقم اصلی پراپرڻی نقصان اور ذاتی اثاثے کے نقصان کے لئے پراکسی کے طور پر استعمال   . FVLپہنچا ہے تو

مقرر شده  HUD مندرجہ ذیل ہیں .تک محدود تھا FVLر سے وصول کرده اعداد و شما GLOکیا گیا تھا، کیونکہ 
 .کا سب سے زیاده متاثره گھروں کا معائنہ کیا FEMAاقسام 

 
 مالک کے قبضہ شده گھروں

 ڈالر 14999سے  8000تصدیق شده نقصان کے  FEMA  :کم -ذیاده •
 ڈالر 28800سے  15000تصدیق شده نقصان کے  FEMAاعلی درجے کی:  •
 سے زیاده ڈالر 28800کی تصدیق شده نقصان سے زیاده  FEMAشدید:  •
 

 رکاوٹ پر قبضہ شده گھروں
 ڈالر 3499سے  2000تصدیق شده نقصان کے  FEMA  :کم -ذیاده •
 ڈالر 7499سے  3500تصدیق شده نقصان کے  FEMA: اوپر-ذیاده  •
 سے زائد گریڻر  7500تصدیق شده نقصان کے FEMAشدید :   •
 

unmet  ہاؤسنگ کی ضرورت کا حساب کرنے کے لئے، ہاؤسنگ یونڻس کی تعداد جو زیاده تر اثر انداز ہونے کے
ہیوسڻن نے  .جاتی ہےطور پر طے کی جاتی ہے وه اس زمرے کے مطابق جوڈ کی رقم کی طرف سے ضرب ہو 

HUD یہ کثیر قواعد مقرر کیا گیا تھا کہ ایس بی اے کی متوقع اوسط کی  .کی طرف سے فراہم کثیر قواعد استعمال کیا
کی مدد سے کم  SBAاور  FEMAمرمت کے اخراجات میں سے ہر ایک میں ذیاده اوپرسے ، اور شدید طبقات میں 

 .سے کم مدد کی گئی ہے
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 کی ضرورت کے ضوابط Unmet نقصان کی قسم کی طرف سے :47 ڻیبل
 ضرب کی رقم زمره

 58,956$ کم -ذیاده 
 72,961$ اپر -ذیاده
 102,046$ شدید

 
 FEMAیہ ڻیکساس میں  .کی مدد کے لئے درخواست کی ہے FEMAدرخواست دہندگان نے  258437ہیوسڻن میں تقریبا 

فیصد ڻیکساس کے درخواست  20ڻیکساس میں تقریبا  .فیصد ہے 28.8کی امداد کے لئے کل درخواست دہندگان کے تقریبا 
ہیوسڻن  .فیصد ہیوسڻن میں تھے 38دہندگان کو ہیوسڻن میں تھا، اور ڻیکساس میں تمام رینڻل درخواست دہندگان کے تقریبا 

$ سے  0کے ڻیکس میں  FVL$ سے زائد تھی، جو  FVL 0میں  75887میں درخواست دہندگان کی مجموعی تعداد میں، 
 ۔ فیصد درخواست دہندگان ہیں 26زائد افراد کے 

 
ہیوسڻن  .22476ڈالر سے زائد ہے  8000میں  FVLہیوسڻن میں مالک کے قبضے والے درخواست دہندگان کی کل تعداد 

فیصد) مالک  51آدھے سے زائد ( .ہے 14878میں  FVL ڈالر سے زائد 2000میں رینڻل درخواست دہندگان کی کل تعداد 
وصول کرنے والے افراد کی تعداد صرف اس  FVL$ سے زائد وصول کیا، جس میں  0کو  FVLدرخواست دہندگان نے 

کے اندازے میں رینڻر کی ضروریات کے  FEMA IAاس سے پتہ چلتا ہے کہ  .فیصد ہے 18سے زیاده ہے، جو صرف 
 ۔ ورت ہےتحت نمائندگی کی ضر

 
 ایپلی کیشنز IAہیوسڻن کے شہر میں کل  :48ڻیبل 

کے ساتھ  Unmet Need $ سے زائد FVL 0 کل درخواستیں قبضے کی قسم
 درخواست دہندگان

 22,476 45,084 88,282 مالک
 14,878 30,765 168,723 کرایہ دار

 0 28 1,432 دستیاب نہیں ہے
 37,354 75,877 258,437 کل

 
 .aکل ۔unmet کی ضرورت ہے 

 
کے طریقہ کار کا استعمال کرتے  GLO مندرجہ ذیل ڻیبل کو غیرمعمولی ضروریات کا حساب دینے کے لئے

یہ  .ہوئے مالک اور رینجرز پر قبضہ شده گھروں کے لئے مجموعی ضروریات کی جانکاری فراہم کرتی ہے
ضرورت کی کل شمار فراہم  unmet لئے نقصان کی زمرے اور ان تین اقسام کے طور پر پہلے کی وضاحت کے

 کرتا ہے۔ 
 

 مالک کے قبضہ کر لیا اور شہر کے ہیوسڻن کے لئے کرایہ کاروں کی طرف سے یونیٹ کی ضروریات کی قسم :49ڻیبل 
نقصان کی 

 / قسم
 متعدد

 کل شمار
 متعدد

پر قبضہ کر  -کل مالک 
 Unmet لیا اور رینڻل

 کی ضرورت ہے

مالک کا قبضہ 
 شمارکا 

مجموعی مالک کے 
 Unmet قبضہ لیا

 کی ضرورت ہے

 Unmet کل رینڻل کرایہ شمار
 کی ضرورت ہے

کم  –ذیاده 
58,956 $ 12,598 $742,727,688 7,392 $435,802,752 5,206 $306,924,936 

اپر  -ذیاده
72,961 $ 18,364 $1,339,855,741 10,370 $756,605,570 7,994 $583,250,234 

شدید 
102,046 $ 6,392 $652,278,032 4,714 $481,044,844 1,678 $171,233,188 

 1,061,408,358$ 14,878 1,673,453,166$ 22,476 2,734,862,524$ 37,354 کل
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فیصد) اور  61بلین ( 1.67ڻیبل  کے ذریعہ مقرر کرده طور پر، مالک پر قبضہ کرده یونیٹ کی ضرورت ہے $ 

بلین ڈالر کی مجموعی  2.73فیصد) ہے، جس کے نتیجے میں  39بلین ڈالر ( 1.06رینڻر یونیٹ کی ضرورت 
 ۔ ضرورت ہے

 
کی   Unmetکی آبادی کے لئے   .  LMI زمره میں ہے LMI فیصد غیرمعمولی ضرورت آبادی 49تقریبا 

 مدنی کے زمرے کی طرف سےہیوسڻن کے درخواست دہندگان کے لئے آ .بلین ڈالر سے زائد ہے 1.3ضرورت 
unmet ۔ کی ضرورت ہے مندرجہ ذیل ڻیبل میں دیکھا جا سکتا ہے 

 
کی ضرورت  Unmet قبضہ کر لیا اور شہر کے ہیوسڻن کے لئے رکاوٹ کی طرف سے -آمدنی کی قسم / مالک  :50 ڻیبل
 ہے

کی  Unmet شمار آمدنی کی قسم
کی فی صد  Unmet شمار کا فیصد ضرورت ہے

 ضرورت ہےکی 
0-30% 8,723 $619,561,377 23% 23% 

31-50% 4,575 $322,882,375 12% 12% 
51-80% 5,480 $388,017,580 15% 14% 

 %36 %35 987,774,019$ 12,964 سے ذیاده80%    
NA 5,612 $416,632,607 15% 15% 

 %100 %100 2,734,861,524$ 37,354 کل
 

 .bمالک پر قبضہ کر لیا Unmet کی ضرورت ہے 
 

کی  LMIمالکان کے لئے،  .کی قسم میں ہے LMI فیصد مالک کی ضرورت 35مالیت کے قبضے کے تقریبا 
ہیوسڻن کے لئے مالک کے قبضہ شده  .ملین ڈالر سے زائد ہے 596آبادی کے لئے غیر ضروری ضرورت 

ہ ذیل ڻیبل میں دیکھا جا کی ضرورت ہے مندرج unmet خاندانوں کے لئے آمدنی کے زمرے کی طرف سے
اس اعداد و شمار سے متعلق نتائج نے ہاؤسڻن کو گھریلو مالکان کے لئے پروگرام تیار کرنے میں مدد  .سکتا ہے

 دی ہے، جیسے ہوماؤنڻر امداد، سنگل فیملی ڈیولپمنٹ، ہوم بائیڈ سپورٹ، اور ہاؤسنگ خرید آؤٹ۔ 
 

 ضرورت ہے  unmetمالک کیشہر ہیوسڻن کے لئے آمدنی کی قسم کے  :51ڻیبل 

کی   Unmet شمار آمدنی کی قسم
کی فی صد   Unmet شمار کا فیصد ضرورت ہے

 کی ضرورت ہے
0-30% 3,194 $222,356,274 14% 13% 

31-50% 2,230 $156,016,730 10% 9% 
51-80% 3,095 $217,915,740 14% 13% 

 %48 %46 806,736,918$ 10,428 سے ذیاده80%    
 %16 %16 270,427,504$ 3,529 دستیاب نہیں ہے

 %100 %100 1,673,453,166$ 22,476 کل
 

.مندرجہ ذیل نقشہ کی مردم شماری کے ذریعہ ہیوسڻن شہر میں مالکان کے لئے اس واحد کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے
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 ضرورت ہےکی   unmet: شہر ہیوسڻن کے لئے آمدنی کی قسم کے مالک کی44شکل 

 فیروے

 ریاست اور فیڈرل

 ویز پارک

 صفات کی پانی

 ہوسڻن کا شہر
 ہاؤسنگ اوع کمیونڻی
 ڈیوالپمنٹ ڈیپارڻمنٹ

ڈیڻا ذرایع: ہاؤسنگ اور کمیونڻی ڈیوالپمنٹ 
 GISڈیپارڻمنٹ اور ہوسڻن کا شہر 

 
 ڈس کلیمر:

اور عام  ںیجاتے ہ ےیک اریت ڈیڻاتمام 
 ابیکے مقاصد کے لئے صرف دست فرنسیر
کے  شنزیک یپلیمخصوص ا یاور ان ک ںیہ

 ںیاستعمال نہ ریکے بغ قیلئے آزادانہ تصد
 ۔جانا چاہئے ایک
 

کرتا ہے اور  ینمائندگ یکا شہر نہ ہ ہوسڻن
 یک لیتکم ای ،یدرستگ یک ڻایڈ ینہ ہ

کا شہر  وسڻنیہ یہے اور نہ ہ تایضمانت د
 یقسم ک یبھ یاس کے استعمال کے ساتھ کس

 .یقبول کرے گ یذمہ دار یک تیملحق
 

 1088نقشہ: 
 2018ٴ31ٴ5پیش کرده 

 جیو ڈیزائن اینڈ پالننگ سلوشنز
 

 ضرورت   unmetمالکان کو 

 وضاحت جامع
  ضرورت  unmet کو مالکان

 میل
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 .cرکاوٹ پر قبضہ کر لیا Unmet کی ضرورت ہے 
 

LMI  فی صد کی غیرمستحکم ضرورت  69کے شعبوں میں رینڻل گھروں کا فیصد تجزیہ کیا گیا تھا اور تقریبا
کی ضرورت کرایہ کاروں کے لئے $  unmet آبادی کے لئے LMI .کی قسم میں ہے LMI فیصد سے زائد 80

کی  unmet ہیوسڻن میں کرایہ کاروں کے لئے آمدنی کے زمرے کی طرف سے .ملین سے زیاده ہے 734
اس معلومات نے ملڻی میڈیا سے متعلق کرایہ پروگرام اور  .ضرورت ہے مندرجہ ذیل ڻیبل میں بیان کیا جاتا ہے

چھوڻے کرایہ پر پروگرام کو بتایا، جو بحالی کی بحالی، بحالی، اور رہائش گاه ہاروی کے اثرات والے رہائشیوں 
اس نے سنگل فیملی ڈیولپمنٹ  .تعمیر کے لئے تیار کیا گیا ہےیا عالقوں میں سستی کرایہ دار گھروں کی تعمیر کی 

اینڈ ہوم بلیو ایسوسی ایشن پروگراموں کو بھی بتایا ہے، کیونکہ کچھ کرایہ دار گھر کی مالیت میں منتقلی کرسکتے 
 ہیں۔ 

 
 ہیوسڻن شہر کے لئے انکم زمره کی ضرورت ہے unmetریننٹ ٖ :52ڻیبل 

کی   Unmet شمار آمدنی کی قسم
کی فی صد   Unmet شمار کا فیصد ضرورت ہے

 کی ضرورت ہے
0-30% 5,529 $397,198,669 37% 37% 

31-50% 2,345 $166,865,645 16% 16% 
51-80% 2,385 $170,101,840 16% 16% 

 %17 %17 181,037,101$ 2,536 سے ذیاده80%    
NA 2,083 $146,205,103 14% 14% 

 %100 %100 1,061,408,358$ 14,878 کل
 

 unmetمندرجہ ذیل نقشہ کی مردم شماری کے ذریعہ ہیوسڻن شہر میں کرایہ کاروں کے لئے اس واحد کی 
 ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ 
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 ہیوسڻن شہر کے لئے انکم زمره کی ضرورت ہے Unmet: رینڻر 45شکل 

 فیروے

 فیڈرل اور ریاست

 پارک ویز

 پانی کی صفات

ڈیڻا ذرایع: ہاؤسنگ اور کمیونڻی ڈیوالپمنٹ 
 GISڈیپارڻمنٹ اور ہوسڻن کا شہر 

 
 ڈس کلیمر:

اور عام  ںیجاتے ہ ےیک اریت ڈیڻاتمام 
 ابیکے مقاصد کے لئے صرف دست فرنسیر
کے  شنزیک یپلیمخصوص ا یاور ان ک ںیہ

 ںیاستعمال نہ ریکے بغ قیلئے آزادانہ تصد
 ۔جانا چاہئے ایک
 

کرتا ہے اور  ینمائندگ یکا شہر نہ ہ ہوسڻن
 یک لیتکم ای ،یدرستگ یک ڻایڈ ینہ ہ

کا شہر  وسڻنیہ یہے اور نہ ہ تایضمانت د
 یقسم ک یبھ یاس کے استعمال کے ساتھ کس

 .یقبول کرے گ یذمہ دار یک تیملحق
 

 1088نقشہ: 
 2018ٴ31ٴ5پیش کرده 

 جیو ڈیزائن اینڈ پالننگ سلوشنز
 

کی  unmetرینڻیرس کی 
 ضروریات

 عالمات
 ضروریات کی unmet یک رینڻیرس

 

 میل

 ہوسڻن کا شہر
 ہاؤسنگ اوع کمیونڻی
 ڈیوالپمنٹ ڈیپارڻمنٹ
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HUD .d کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کل Unmet کی ضرورت ہے 
 

کو، گھر کے بحالی یا بحالی  2018فروری،  9، 28، نمبر 83جیسا کہ وفاقی رجسڻریشن کی ضرورت ہے، جلد
فی صد سے  120کی مدد فراہم کرنے سے گرانٹ ممنوع ہیں اگر مشترکہ گھریلو آمدنی  CDBG-DR کے لئے

تباہی کے وقت سیالب کا سامان، اور  .یا قومی اوسط سے زیاده ہے اورجائیداد ایک جگہ واقع تھا AMIزائد 
اثہ مالک اس طرح جائیداد کا مالک سیالب انشورنس کو تباه شده ملکیت پر برقرار نہیں رکھتا، یہاں تک کہ جب اث

 کے انشورنس کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 
 

HUD وفاقی رجسڻر کے ذریعے، یہ بتاتا ہے کہ مالکان اور کرایہ کاروں کے لئے ،Unmet  کی ضرورت کا
 اس بات کا اشاره کرتا ہے کہ مالکان ایک غیر معمولی ضرورت رکھتے ہیں اگر HUD .حساب کس طرح ہے

سیالب کے بغیر کسی سیالب کی بیماری کے بغیر رہنا  ﴾1 ڈالر یا اس سے کہیں زیاده ہے اور 8000ان کی قیمت 
 HUDکم ہے۔ AMIفی صد 120سیالب انشورنس کے بغیر سیالب کے اندر اندر رہنا اور گھریلو آمدنی  ﴾2 ہے یا

 2000وں میں ذاتی جائیداد کے ساتھ $ انفرادی ضروریات کے ساتھ کرایہ کاروں کی شناخت کرتا ہے جو ان گھر
استعمال  .فی صد سے بھی کم ہے 50سے زائد کی سیالب کی قیمت میں کمی کی کمی ہے اور گھریلو آمدنی 

کی حساب کے مطابق ہیں اور اس پروگرام کی  HUD ہونے والے ڈالر کی مقدار غیر معمولی ضروریات کی
 اہلیت پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ 

 
ہ ذیل ڻیبل آمدنی کے زمرے میں سیالب انشورنس کے بغیر سیالب کا سامان میں مالکان کی خرابی فراہم مندرج

سیالب کی  .37354کے درخواست دہندگان کی تعداد جو ایک غیرمعمولی ضرورت ہے FEMA-IA . کرتا ہے
زیاده متاثره مالکان فیصد) کے ساتھ سیالب کا شکار ہونے والے سب سے  8( 2994انشورینس کی مجموعی تعداد 

ہیں، مجموعی تعداد  AMIفیصد  120سیالب کے بغیر رہنے والے بیشتر مالکان انشورنس کے بغیر  .کی کل تعداد
سے  AMI1980فیصد  120فیصد ایمیآئ میں  120سے زائد ہے اور  AMI 520فیصد  120میں گھروں میں 

 ۔ زائد افراد ہیں
 

 آمدنی کی قسم کے بغیر سیالب انشورنس کے ساتھ سیالب پلین میں مالکان :53ڻیبل 

کی  Unmet شمار آمدنی کی قسم
کی فی صد  Unmet شمار کا فیصد ضرورت ہے

 کی ضرورت ہے
0-30% 659 $47,052,274 22% 22% 

31-50% 425 $30,405,015 14% 14% 
51-80% 560 $40,055,395 19% 18% 

81-120% 336 $24,031,081 11% 11% 
 %18 %17 39,942,135$ 520 سے ذیاده120% 

 %17 %17 37,423,554$ 494  رپورٹ نہیں کی گئی
 %100 %100 218,909,454$ 2,994 کل

 
 ۔ہیوسڻن کے فلڈپلین مینجمنٹ آفس کا شہر11.  

 
منظم کرنے کے لئے ذمہ دار ہے، جس ہیوسڻن کے فلڈپلین مینجمنٹ آفس شہر ساؤڈ فلڈ پلین آرڈیننس میں دفعات کو 

جب گھر کی  .سالہ سیالب کے باعث کافی خراب عمارتوں کا تعین کرنا شامل ہے 100میں ہسڻن شہر کی حدود میں 
 .فی صد سے زائد ہے تو ایک گھر کافی نقصان ده سمجھا جاتا ہے 50بحالی کی قیمت گھر کی مارکیٹ قیمت میں سے 

 گھروں کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا۔  1944یبا تک ہیوسڻن میں تقر 2018مئی 
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اس شہر کو شہر کے سیالب پلین آرڈیننس کے مطابق گھر کا پتہ چلتا ہے جب تک کہ مالک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 
جب تک اس شہر کا پتہ چلتا ہے کہ شہر کو کافی نقصان پہنچانے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے وه گھروں کی مرمت 

اگرچہ کافی نقصان پہنچا  .عمل کرنے کے لئے، ان گھروں کو اونچائی پرتعمیر کیا جانا چاہئے .اجازت نہیں دیتاکی 
یا دوسرے ذرائع سے مدد ملی جاسکتی ہے، کیونکہ شہر سے اضافی ضروریات کے لئے حفاظتی  FEMAگھروں کو 

ہے جو صرف مرمت کے نقصانات کے  وجوہات کی بناء پر، ان پراپرڻی کے مالکان کے لئے ایک اضافی ضرورت
 ۔ بجائے بڑھانے یا تعمیر کرنے کی ضرورت ہے

 
 .12  HCFCDہوم خرید آؤٹ پروگرام 

 
 HCFCD ایک خاص مقصد ضلع ہے جو ہیرس کاؤنڻی میں سیالب کے نقصان سے کم کرنے والے منصوبوں کو

خرید آؤٹ پروگرام کا انتظام کرتا ہے سیالب کے نقصانات کو کم کرنے کے لئے ایک ہوم  HCFCD .فراہم کرتا ہے
جسے گھروں کو خریدنے اور ہڻانے کے باعث سیالبوں میں گہرائی ہوئی ہے جہاں سیالب میں کمی کے منصوبوں 

خرید آؤٹ عالقہ جات میں  24نے ہیوسڻن کے شہر کی حدوں کے اندر اندر HCFCD   .کو مؤثر یا فائده مند نہیں ہوتا
 HCFCDجب یہ گھر خریدے جاتے ہیں تو،  .جہاں گھروں میں سیالب کا سامنا کرنا پڑے گادلچسپی ظاہر کی ہے، 

 24تک، ان  2018مئی  .گھروں کو تباه کردے گا اور سیالب کو کم کرنے کے لئے عالقوں کو برقرار رکھے گا
پارسل خالی  629ر پارسلوں کے ساتھ ساختہ ہیں او 1398ان میں سے  .نجی ملکیت کے پارسل ہیں 2033عالقوں میں 

ان پارسلوں کو خریدنے کی ضرورت ہے جو ان گھروں کو ایسے عالقوں سے ہڻانے کے لۓ جو سیالب کے  .ہیں
 خطرات میں ہیں۔

 
 کی ضرورت کا خالصہ Unmetہاؤسنگ  13. 

 
کرتا ہیوسڻن کا شہر اب تک غیر مناسب ہاؤسنگ کی ضرورت کا تعین کرنے کے لئے بہترین دستیاب ڈیڻا کا تجزیہ 

فنڈز کے سڻی کی   CDBG-DRاس سیکشن میں معلومات کی بنیاد پر، ہیوسڻن کے شہر کی ضرورت یہ ہے کہ  .ہے
شہر مختلف وسائل سے زیاده تفصیلی اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے کے  .موجوده اختصاص سے کہیں زیاده ہے

اس تجزیہ کو بعد میں دستیاب ہو گی اور پروگرام کے رہنمائیوں کی ترقی کے  .مشیروں کے ساتھ کام کر رہا ہے
 دوران غور کیا جائے گا۔ 

 
 .G انفراسڻرکچر اثر 

 
طوفان ہاروی نے ہیوسڻن کے بنیادی ڈھانچے کو اثر انداز کیا اور پانی کے نظام کی سہولیات، سڑکوں، پلوں اور پارکوں 

ے والے بنیادی ڈھانچہ کو براه راست نقصان کے عالوه، عمر رسیده یا کم سے کم سیالب کے باعث ہون .کو نقصان پہنچے
نے  (HPW) ہیوسڻن پبلک ورکس .بنیادی ڈھانچہ بھی رہائشی گھروں اور دیگر ڈھانچے میں سیالب کا سبب بن سکتا ہے

مت کے لئے ان نظاموں ہریے سے شہر میں مختلف بنیادی ڈھانچے کے نظام کا معائنہ کیا ہے اور ان کی مرمت اور مر
بنیادی ڈھانچے کے نظام کی اضافی تشخیص مستقبل میں منصوبہ بندی کی  .اور سہولیات کی نگرانی جاری رکھی ہے

ان تشخیص میں مستقبل میں سیالب کے واقعات کی وجہ سے نقصانات سے بچنے اور مستقبل کے بنیادی  .جاتی ہے
 کمیشن شامل ہوگی۔  ڈھانچے کے موافقت کی ضرورت کے لئے کم سے کم

 
GLO میں اضافی  2019شہر  .کی طرح، ہیوسڻن نے اس ایکشن پالن میں ہاؤسنگ اکیٹ کی ضرورت کو ترجیح دی ہے

 123-115فنڈز کو عوامی قانون  CDBG-DRوفاقی فنڈز وصول کرنے کی پیش گوئی کرتا ہے، خاص طور پر اضافی 
لف سرگرمیوں کو حل کرنے کے لئے، جس میں پیش رفت کی مختلف میں حوالہ دیا گیا ہے، جس میں کمی سے متعلق مخت

 اقسام کی ضروریات کو حل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 
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 .1 FEMA پبلک سپورٹ 

 
 FEMA- PA ڈیڻا سمندری طوفان کی ہاروی کے بعد بنیادی ڈھانچہ کی ضرورت کا تعین کرنے کے لئے مقرر کرده
کے ذریعہ معاون منصوبوں کی مقامی مماثلت اور استحکام کی الگت کو شامل  PA کے FEMA   .دستیاب ڈیڻا ہے

 .کے طریقہ کار کا استعمال کیا گیا GLOکرکے بنیادی ڈھانچے کی غیر متعدد ضروریات کا حساب کرنے کے لئے 
الگت کا  PA مندرجہ ذیل .ےفیصد ہ 15الگت کا  PA فیصد ہے اور استقبال پذیر 10مقامی میچ تقریبا پی سی الگت کا 

 4گرانس پورڻل نقصان انوینڻری کے اعداد و شمار پر مبنی ہے جو  FEMAاندازه اور اکیمم ضرورت کی حسابات 
 کو ہے 2017دسمبر، 

 
 ہیوسڻن شہر کے لئے پبلک امدادی زمره کی کل الگت اور ضرورت :54ڻیبل 

PA  زمره (ہیوسڻن
فی صد  15تقریبا  فیصد مقامی میچ 10 * الگت PAتقریبا شہر)

 استحکام الگت
کل ضرورت (مقامی 

 میچ + استحکام)
 - A64,864,814$ 38,918,888$ 25,945,926$ 259,459,255$ ملبے سے ہڻانا 

B -  ایمرجنسی حفاظتی
 35,076,840$ 21,046,104$ 14,030,736$ 140,307,363$ اقدامات

C - سڑکوں اور پلوں TBD TBD TBD TBD 
D -  پانی کنڻرول

 TBD TBD TBD TBD سہولیات

 - E عمارتوں اور
 19,616,837$ 11,770,102$ 7,846,735$ 78,467,346$ سامان

 - F20,140,075$ 12,084,045$ 8,056,030$ 80,560,302$ افادیت 
 - G پارکز، تفریحی

سہولیات، اور دیگر 
 اشیاء

$32,000,000 $3,200,000 $4,800,000 $8,000,000 

 - Z براه راست
 TBD TBD TBD TBD انتظامی اخراجات

 بلین ڈالر ہے۔  2.4امداد کا تخمینہ  PA کل .مبنی اخراجاتکے اعداد و شمار پر  12/4/17فیما گرانٹ پورڻل نقصان انوینڻری کے لئے  *
 

ایمرجنسی حفاظتی تدابیر کے  - Bملبے کو ہڻانے اور  - Aاقسام،  PA کے دو FEMAکے اختتام تک،  2018مئی 
یہ متوقع ہے کہ مستقبل میں شہر کے ہیوسڻن  .ڈالر وصول کیے تھے 163016399سے  FEMAلئے ہیوسڻن شہر نے 

 Dسڑکوں اور پلوں،  - C :کی مدد کے لئے اضافی نقصانات درج ذیل زمروں میں جمع کرے گی FEMA  PAشہر 
ارب  2.4اندازه لگایا گیا ہے کہ کل پی سی کی الگت  .براه راست انتظامی اخراجات -Z پانی کنڻرول سہولیات، اور -

کی کل زمره میں ہونسڻن میں کل بنیادی ڈھانچہ کی ضرورت کا کم از کم ہونا  PA کی 147،698،568 $ .ہوگی
 ضروری ہے۔ 

 
ملین ڈالر بھی وصول کیے ہیں، جو طوفان ہاروی کی وجہ سے سڻی کی ملکیت  100شہر نے انشورنس آمدنی میں 

کو ایک پیراگراف اور  2018، 29مئی  .کی عمارتوں اور اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کیا جائے گا
کو جمع کرایا گیا تھا، اور منظوری پر، یہ آمدنی سڻی سہولت مرمت اور  FEMAاختصاص کے طریقہ کار کو 

کروڑ ڈالر کی رقم میں  50اس کے عالوه، شہر  .کاروباری مداخلت کے اخراجات کے لئے استعمال کیا جائے گا
ملین کے لئے مقامی، غیر وفاقی  25کے لئے $  FEMA PAه جات اے زمر .گورنمنٹ آفس سے گندا انعام حاصل کیا

ملین کے لئے، اور موجوده  10الگت کی الگت کا یہ فنڈ بجٹ دیا جاتا ہے، اضافی سیالب انشورنس کی خریداری $ 
 ملین ۔  10انشورنس پالیسی پر کڻوتی ادائیگی کے لئے میونسپل جائیداد کو نقصان پہنچانے کے لئے $ 
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 ڻیکساس خطره کمیڻی گرانٹ پروگرام 2. 

 
تک مختلف تخفیف منصوبوں کے لئے پیش کیا ہے جس کی  HMGP ہیوسڻن کے شہر نے امیجوں کا نوڻس ڻیکس

سڑکوں  .ان منصوبوں میں حراستی بیسن اور متنوع چینلز کی تعمیر شامل ہے .ملین ڈالر کی الگت آئے گی 703تخمینہ 
ں سے عمارتوں کو خریدنے، بلندیوں، اور بحالی کے ذریعے ہڻانا؛ اور واڻر ویز کے اور افادیتوں کی تعمیر؛ سیالبو

فیصد  75منصوبے کی الگت  HMGP .شہر جلد ہی ان منصوبوں کے لئے مکمل ایپلی کیشنز جمع کردیگا .ڈراگنگ
کہ ہیوسڻن  اس کا مطلب یہ ہے .کی مدد کرتا ہے اور باقی اخراجات کے لئے ایک مقامی میچ کی ضرورت ہوتی ہے

 ملین ڈالر کا ایک میچ فراہم کرنا پڑے گا۔  175کو بنیادی ڈھانچے کو کم کرنے کے منصوبوں کے لئے تقریبا 
 
 منصوبوں کی کل الگت  HMGPہیوسڻن شہر کے لئے  :55ڻیبل 

 کی ضرورت ہے Unmet فنڈ ذریعہ الگت 
 )مقامی میچ (25٪

خطرے سے کم خطره 
 FEMA-HMGP $175,750,000 703,000,000$ منصوبوں

 
 ضرورت کا خالصہ Unmet انفراسڻرکچر3.  

 
کی طرف سے تجویز کرده طریقہ  GLO موجوده تخمینہ شده بنیادی ڈھانچے کو ہیوسڻن کی ضرورت ہے، جیسا کہ

اس میں طوفان ہاروی سے منسلک ہیوسڻن میں تمام بنیادی  .$ ہے  198448568کار کی طرف سے شمار کیا گیا ہے، 
 ۔ ڈھانچے کی واحد ضرورت نہیں ہے

 
ہیوسڻن کی غیر متنازعہ بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں بھی بے شمار لیکن ضرورت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں 

اس میں غیر معمولی مقامی نکاسیج منصوبوں شامل ہیں جو ہیوسڻن کے پڑوس میں مستقبل کے  .ی بھی شامل ہےک
ان منصوبوں کو شہر میں طوفان کے پانی کی بنیادی ڈھانچے کے  .سیالب سے نقصان کو کم کرنے کے لئے اہم ہیں

یہ نکاسیج کے منصوبوں کو مقامی عالقوں میں طوفان  .اعداد و شمار پر مبنی تجزیہ کے ذریعہ نشاندہی کی جاتی ہے
کے پانی کی نکاسیج کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے اہمیت ہے اور ہیوسڻن کے پڑوس میں استحکام حاصل کرنے 

 اور گھروں اور کاروباروں میں سیالب کے خطرات کو کم کرنے کے لئے ایک جزو ہیں۔ 
 

ڈھانچے کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے طریقوں پر نظر رکھتا ہے اور نہ اس کے عالوه، ہیوسڻن شہر اپنے بنیادی 
ایک مثال  .صرف انفراسڻرکچر کی مرمت کرتا ہے جو مستقبل میں سیالب کے واقعے میں دوباره نقصان پہنچے گا

بربادی کے استحکام کے منصوبوں کا ہے، جو زمین سے زلزلے کی لفڻنگ کے اسڻیشنوں کو ہڻانے اور کشش ثقل 
مقامی کمیونڻیز اپنے پڑوسیوں سے  .پختہ پائپوں کے ذریعہ نئے زیر زمین کی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرے گی

یہ ضائع کرنے والی منصوبوں کو ان عالقوں میں صرف ان کی مدد سے لفٹ اسڻیشنوں  .متاثره لفٹ سڻیشنوں کو ہڻا دیں
 زمین زیر زمین بھی شامل ہو گی۔  کو ختم کرنے میں مدد ملے گی لیکن اس میں زیاده محیط زیر

 
شہر اپنے بنیادی ڈھانچے کا جائزه لینے اور موجوده بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کے لئے کم سے کم اور لچکدار 
حکمت عملی کو شامل کرنے اور مستقبل کے سیالب کے واقعات کے بنیادی ڈھانچے کو بھی شامل کرنے کے طریقوں 

 تا ہے۔ کا تعین کرنے کے لئے جاری رکھ
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  .Hاقتصادی اثر 
 

 2040فیصد کی شرح کے ساتھ  473.1کی شرح  GDPویں سب سے بڑی ہے اور متوقع  6ہیوسڻن کی معیشت ملک میں 
ڻیکساس ورک فورس کمیشن کے مطابق،  .) کو دوگنا کرنا ہوگاGDPتک اس کی موجوده مجموعی گھریلو مصنوعات (

صنعتوں جو سب سے بڑی تعداد میں لوگ  .فیصد تھی 4.2بیروزگاری کی شرح میں ہیوسڻن شہر کے لئے  2018اپریل 
فیصد) ہیں؛ پیشہ ورانہ، سائنسی اور انتظامیہ  18.9کام کرتے ہیں وه تعلیمی خدمات، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی مدد (

فیصد)؛  9.7ر تفریح (فیصد) بعد میں آرٹ، تفریح او 10.5فیصد)؛ اور خورده تجارت ( 10.2فیصد)؛ تعمیر ( 14.4(
مجموعی طور پر، ہیوسڻن  .فیصد) 6.1فیصد)؛ اور دیگر خدمات ( 5.6فیصد)؛ نقل و حمل اور گودام ( 8.6مینوفیکچرنگ (

 ۔ کی معیشت ہاروی سے پہلے مضبوط تھا اور امید ہے کہ ہاروی سے بحالی کے ذریعے مضبوط رہیں
 

میں طوفان  2017کے خاتمے اور کئی سیالب کے آفتوں سمیت  ہیوسڻن کی معیشت کو حال ہی میں توانائی کی صنعت
ہاروی سمیت متاثر کیا گیا تھا. ہیوسڻن میڻروپولیڻن کے عالقے سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ہے اور شہر ایک مضبوط 

یسا معیشت ہے کیونکہ طوفان ہاروی کی توقع نہیں ہے کہ اس میں بڑی اقتصادی بحران ہیوسڻن تاہم، نوکری کی تخلیق، ج
۔ اگرچہ بے روزگاری 48میں رپورٹ کیا گیا ہے، مارچ کے مہینے کے لئے طویل مدتی اوسط ذیل میں گر گیا ہے 2018کہ 

 2017سے فروری  2015فی صد کی شرح سے کم تھی، لیبر فورس مئی  4.1کی شرح پچھلے برسوں سے ہاروی کے بعد 
 .49تک پہنچ گیا ہے 31900تک 

 
 روزگار1.  

 
دہائی میں ہیوسڻن کی زیاده سے زیاده روزگار کی ترقی میں سے زیاده تر چار شعبوں کو منسوب کیا جا سکتا گزشتہ 

اور مہمان پیشہ ورانہ اور کاروباری خدمات؛ اور تجارت، نقل و ہے: صحت کی دیکھ بھال اور سماجی امداد؛ تفریح 
ہ اور کاروباری خدمات کے شعبوں میں مالزمتوں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے اور پیشہ وران .حمل، اور افادیت

کو اچھی طرح سے ادائیگی ہوتی ہے لیکن اعلی درجے کی ڈگری یا مخصوص تربیت کی ضرورت ہے جو عام طور 
تفریحی اور مہمانی شعبے میں تجارت اور تجارت، نقل و حمل، اور  .افراد کے لئے رسائی سے باہر ہیں LMIپر 

ی درجے کی ڈگری یا مخصوص تربیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں مڈل میعاد بھی افادیت کے سیکڻر میں اعل
 2017تاہم، اکتوبر  .ہاروی کے بعد ان شعبوں میں اجرت اور روزگار پر اثرات اب بھی تحقیقات کے تحت ہیں .کم ہے

ی مالزمتیں کھو چکے ہیں افراد اپن 6182میں بے روزگاری کے فوائد کے لئے فعال دعوی داروں پر مبنی ہے، تقریبا 
میں، بے روزگاری فوائد کے  2018جنوری  .اور ہیوسڻن شہر میں بے روزگاری کے فوائد کے لئے دعوی کرتے ہیں

 ۔ تک کم ہوگئی 5156لئے فعال دعوی داروں کی تعداد تقریبا 
 

 چھوڻے کاروباری انتظامیہ بزنس ڈیزاسڻر قرض2.  
 

 GLO میں ساؤتھ آف ہیوسڻن سے  2018کو مئی  2018جنوری،  28نےSBA  کے کاروباری آفتات کے قرض کے
کے  SBAاعداد و شمار کو فراہم کی. تمام سائزوں کے کاروباری اداروں اور نجی، غیر منافع بخش تنظیموں نے 

ره ملکیت کی بحالی یا تبدیل قرضوں کو کاروبار کے ذریعہ تباہی سے متاث .کاروباری آفت کے قرضوں کے اہل ہیں
 کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

                                                           
ہیوسڻن کی معیشت  .(2017)گریڻر ہیوسڻن شراکت داری،  47

http://www.houston.org/pdf/research/quickview/Most_Current_Talking_Points.pdf 
. The Economy at A Glance Houston .)2018گریڻر ہیوسڻن شراکت داری، (مئی  48

http://www.houston.org/pdf/research/quickview/Economy_at_a_Glance.pdf 
. Economic Highlights, 2017 .)2017گریڻر ہیوسڻن شراکت داری، (دسمبر  49

http://www.houston.org/assets/pdf/economy/Economic-Highlights-2017-web.pdf 
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بلین ڈالر سے زائد ہے اور کاروباری مواد کی تصدیق شده نقصان ہیوسڻن  1.2ریل اسڻیٹ کی کل تصدیق شده نقصان 

 1.4ے ہیوسڻن میں کل مشترکہ کاروباری تصدیق شده نقصان طوفان ہاروی کے لئ .ملین سے زائد تھی 146میں $ 
ملین ڈالر کی منظوری دی ہے. باقی رقم کی  271کے دوران ایس بی اے نے  2018جنوری  .بلین ڈالر سے زیاده تھا

کی طرف سے استعمال ہونے والے طریقہ کار کے مطابق، شہر  GLO .بلین ڈالر سے زائد ہے 1.1مجموعی رقم 
وفان ہاروی کے اثرات کے کاروبار کی ابتدائی نقصانات کی باقی رقم کا استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ط

 یونیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
 

 ضرورت کا خالصہ Unmet اقتصادی 3. 
 

تاہم، کچھ پڑوسیوں کی معیشت، جیسے سیالب کے  .مجموعی طور پر، ہیوسڻن معیشت مضبوط ہاروی کے بعد ہے
 .رہائشیوں کے ساتھ اثرات دیکھتے رہیں گےگھروں جو خالی رہیں، وه کاروبار یا پرچون کے لئے عالقے کے کم 

کچھ پڑوسیوں  .بعض عالقوں میں ریل اسڻیٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسروں میں اس میں اضافہ ہوا ہے
کم تعلیمی تعلیمی یا مالزمت کی  .اقتصادی بحالی بھی گھریلو گھر سے مختلف ہوتی ہے .میں بحالی کئی سال لگے گی

ھ افراد دوسروں کے مقابلے میں بڑے طوفان کے واقعے سے بازیاب ہونے کے مقابلے میں کم موثر مہارت کے سات
لہذا، اگرچہ معیشت میکرو سطح پر مضبوط ہے، بہت سے گھروں کو کھوئے جانے والے کام، کھوئے  .ہوسکتے ہیں

جاتی ہے، اور ان کی آمدنی میں  ہوئے تنخواه یا کھو جائیداد کی وجہ سے ان کی آمدنی کا سامنا کرنے کی جدوجہد کی
 ان کی بازیابی کی الگت۔  .اضافہ کرنے کی صالحیت نہیں ہے

 
مرمت،  .اس کے عالوه، طوفان ہاروی نے بعض شعبوں کو دوسروں سے زیاده متاثر کیا ہے، جیسے تعمیراتی صنعت

ہونے والی تعمیر کی  کے موسم خزاں میں شروع 2017بلندی یا تعمیر کی ضرورت میں خراب گھروں کے ساتھ، 
طلب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. یہ مطالبہ گھر کی مرمت کی ضرورت کے باشندوں کے لئے مزدور کی قلت اور اعلی 

کمیونڻی ان پٹ نے ابھی تک خاندانوں کے لئے جدوجہد کی تصدیق کی ہے کہ مناسب  .اخراجات کی وجہ سے ہے
وقت پر سیالب سے متاثره خصوصیات پر ضروری مرمت مکمل قیمتوں کا ڻھیکیدار تالش کرنے کے لئے مناسب 

 کریں۔ 
 

زندگی اور جائیداد پر طوفان ہاروی کے اثرات کی طرف سے حوصلہ افزائی کی پالیسی میں معیشت پر بھی اثر انداز 
و میں ہیوسڻن سڻی کونسل نے نئے گھر اور سیل عمارتوں کی دوسری عمارتوں کی ترقی ک 2018اپریل  .ہوسکتا ہے

بہت سے لوگ اس تبدیلی کے خالف استدالل کرتے ہیں کہ یہ قیمتوں کو بڑھانے  .ایک خاص سطح سے اوپر بڑھا دیا
کو اثر انداز ہوتی ہے، اور ابھی تک کوئی اثر  2018، 1نئی پالیسی ستمبر  .اور ترقی دینے میں کامیاب ہوسکتی ہے

یں دوسرے شہر یا ریاستی قوانین منظور ہوجائے تو، یہ اگر ہاروے کے اثرات کے جواب م .طے نہیں کیا جاسکتا ہے
 ہوسڻن کی معیشت پر بھی اثرات مرتب ہوسکتا ہے۔

  



 

 281کل  134 صفحہ
 
 

 عمومی تقاضے4.1.  
 

  .Aنو،کم قیمت رہائش اور معاونت کرده رہائش کے دیگر فارمز تعمیر/بحالی کی رہائش عوامی 
 

GLO  بحالی، تعمیر نو اور تبدیلی کی شناخت اور احاطہ کرے سے متاثره درج ذیل اقسام کی رہاش کی ہوریکین ہاروے
بے  McKinney-Ventoکم قیمت رہائش،  ؛کی معاونت کرده رہائش HUD ؛گا؛ عوامی رہائش (بشمول انتظامی دفاتر)

افراد بشمول ہنگامی پناه گاہیں اور بے گھر  ؛بے گھر کے لیے فنڈ کرده پناه گاہیں اور رہائش گاه-گھر افراد کی مالی اعانت
کرایہ دار اور کے لیے عبوری اور مستقل رہائش؛ نجی مارکیٹ کے پراجیکٹ پر مبنی معاونت کے وصول کننده یونڻس، 

 ہیں۔شرکت کر رہے ہاؤسنگ چوائس واؤچر پروگرام میں  8جو سیکشن 
 

) کے AFFHکی جانب سے مناسب رہائش کی مزید منظوری ( GLOتمام تجویز کرده پراجیکڻس کا منظوری سے قبل  
) سماجی معاشی 2) مجوزه پراجیکٹ کے عالقے کی ڈیموگرافی، (1جائزے سے گزریں گے۔ ایسے جائزوں میں (

) ماحولیاتی 5) تعلیمی، نقل و حمل، اور نگہداشت صحت کے مواقع، (4) رہائشی تشکیل اور ضروریات، (3خصوصیات، (
کی تعین کاری کے لیے دیگر تمام عناصر کی تشخیصات شامل ہوں گی۔ درخواستوں  AFFH (6ت، اور (خطرات یا خدشا

کہ پراجیکڻس ممکنہ طور پر عالقے میں نسلی، تہذیبی، اور کم آمدنی کے ارتکاز کو کم کرے اور/یا ہوگا میں یہ نمایاں ہونا 
 اقلیتی عالقوں میں میں کم قیمت رہائش کو فروغ دے۔قدرتی خطرے سے متعلقہ اثرات کے ردعمل میں میں کم غربت، غیر 

 
GLO  نگرانی، مینیجمنٹ اور رپورڻنگ کے مقاصد کے لیے تفویض کردهCDBG-DR  کے ساتھ منسلکہ انتظامی الگتوں

تک  فیصد 2.5صرف انتظامی الگتوں کا برقرار رکھے گا۔ ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن شہر فیصد 5کے لیے تفویض کرده کل 
ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن رہائشی سرگرمیوں کے نفاذ سے  ، تمام ذیلی وصول کنندگان، بشمول۔ اضافیہےاالؤنس کا استثٰنی 

تک اور غیر رہائشی اور انفراسڻرکچر کی قسم کی  فیصد 10براه راست متعلقہ الگتوں کے لیے پروگرام کی رقوم کا 
 ہوں گے۔ ایک دفعہ جب ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن کی جانب سے تک خرچ کرنے کے مجاز فیصد 6سرگرمیوں کے لیے 

شناخت ہو جائیں، تو انتظامی الگتیں مابعد ایکشن پالن کے ترمیمی بجڻس میں مذکور کی جائیں  پروگرام سطح تخصیص کی
ہ تک محدود کر دی جائیں گی تاوقتیک فیصد 15گی۔ انجینرنگ اور ڈیزائن کی سرگرمیاں کل پروجیکٹ کی رقم کے 

، ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن شہر ہر متعلقہ فنڈز کے لیے GLOسے مشروط۔  GLOخصوصی سروسز ضروری ہوں؛ 
میں وضاحت کرده طور پر پراجیکڻس کی تکمیل کے لیے الگتوں   570.205وفاقی قوانین کا کوڈ  CFR(24(  پالننگ کو

 تک محدود کر دیں گے۔ فیصد 5کو 
 

GLO  ہر مجوزه منصوبے کی الگت کو مؤثر اندازه کا اندازه کرنے کے لئے پالیسیاں اور طریقہ کار بنائے گا جس کا
مقصد کسی رہائشی بحالی یا بحالی کے پروگرام کے تحت کسی گھر کی مدد کرنا ہے. ان پالیسیوں اور طریقوں میں اس 

گا کہ یونٹ کی بحالی یا تعمیر کی قیمت پراپرڻی کے مالک کے معیار کو شامل کیا جائے گا کہ اس بات کا تعین کیا جائے 
ساتھ ساتھ پراپرڻی کے خریدنے یا حصول یا عالقے کے وسیع حفاظتی ڈھانچے کی تعمیر کے دیگر وسائل سے متعلق 

، مناسب کے طور پر پیشکش کرے گا، دیگر ہاؤسنگ کے اختیارات جو زیاده سرمایہ GLOہوسکتی ہے. اس کے عالوه، 
 ری مؤثر ہیں، جیسے ہی گھریلو مکانات تیار کیے جاتے ہیں.کا
 

 ان مقاصد کے معیار کے استثنا پر غور کرے گا اور بیان کرے گا: GLOکیس بہ کیس کی بنیاد پر، 
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حاالت کا تجزیہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کے تحت ایک استثناء ضروری  جو اسعمل ایک  •
 ہے؛

 قابل رسائی فراہم کرنے کے لئے کس طرح مناسب جگہ بنایا گیا تھا؛معذور افراد کے لۓ  •
 الگت کے اصول. E، سب پارٹ 200حصہ  CFR 2امداد کی رقم کس طرح ضروری ہے اور مناسب، فی  •

 
 .B زدپذیر آبادیوں کے لیے رہائش 

 
GLO  :زد پذیر آبادیوں کے لیے رہائش کو فروغ دے گا، بشمول ان سرگرمیوں کی تفصیالت جو درج ذیل کا احاطہ کریں

عبوری رہائش، مستقل معاونتی رہائش، اور افراد اور خاندان جو بے گھر ہیں اور بے گھری کا خطره درپیش ہے ان کے 
افراد اور خاندان (خاص طور پر وه جن کی آمدن عالقے  لیے مستقل رہائش کی ضروریات؛ بچوں کے حامل کم آمدنی کے

% نیچے ہو) کا بے گھر ہونے سے بچاؤ؛ ان افراد کی خصوصی ضروریات جو بے گھر نہیں ہیں لیکن 30کی اوسط سے 
کا شکار  HIV / AIDSانہیں معاونتی رہائش چاہیے (جیسے بزرگ، معذور افراد، الکحل یا دیگر منشیات کی نشہ آوری، 

 ) میں شناخت کیا گیا ہے۔CFR 91.315(e) 24د اور ان کے خاندان، اور عوامی رہائشی کے مکین، جیسا کہ افرا
 

، متاثر شہری، اسڻیک ہولڈرس، مقامی حکومتوں براه راست رہائش کی معاونت سے متعلقہ پروگرامز کا انتظام کرنے والے
اور ذیلی وصول کنندگان ضروریات کے جائزے سر انجام  GLO اور عوامی ہاؤسنگ کے حکام کے ساتھ مشاورت میں

اکنامک  non-LMIاور  LMIڈیڻا ہر  IAڈیموگرافک کا تجزیہ  HUD/FEMAدیں گے۔ مقامی ضروریات کا جائزه اور 
گروپ کے لیے فنڈنگ کا تناسب تجویز کرے گا۔ ضروریات کا جائزه پیش کرنے کے لیے سرگرمیوں، ڈیمو گرافک کے 

ضروریات کے جائزے   ه نگرانی کی وصولی، اور خدمت کرنے کے لیے ہدفی عالقوں کا تعین کرے گا۔لیے مرتکز شد
۔  مقاصد سے کرے گا۔کو متاثره عالقوں میں نقصان کے یونڻس کی طرح یکساں آمدن کی بریکٹ کے اندر مقاصد کا تعین 

 ظوری دی جانی چاہیے۔کی جانب سے من GLOانحراف کے لیے ذیلی وصول کننده کی پیش قدمی سے قبل 
 

طے شده مارکیڻنگ  AFFHاور  GLOبراه راست ہاؤسنگ معاونت کے لیے متعلقہ پروگرامز کی نگرانی کرنے والے 
سرڻیفائیڈ ہاؤسنگ  HUDاور ذیلی وصول کنندگان  GLOپالیسیز کے ذریعے مثبت طور پر رہائش کے لیے وقف شده ہیں۔ 

کے ضابطوں پر مبنی  HUDکی مشاورتی تنظیموں کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ تصدیقی مارکیڻنگ کی کوششوں میں 
نسلی،  گروپوں سمیت، لیکن محدود نہیں، تصدیقی مارکیڻنگ کا پالن شامل ہو گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام

ت، معذور، "خصوصی ضروریات" اور جنس کے گروپس سے اہل گھریلو مالکان تہذیبی، قومی بنیاد، مذہبی، نسلی حیثی
 تک کمیونیکیشن اور رسائی کی کوششیں پہنچیں۔

 
 .C افراد اور/یا اداروں کی نقل مکانی 

 
اس ایکشن پالن میں مذکوره سرگرمیوں کی وجہ سے متاثره ہونے والے افراد اور/یا اداروں کی نقل مکانی کو کم کرنے 

دیگر ریاستی ایجنسیز، مقامی حکومتوں، اور مقامی غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ نقل مکانی میں  GLOکے لیے، 
 GLOتخفیف کے لیے ہم آہنگی الئے گا۔ تاہم، اگر کوئی تجویز کرده پراجیکڻس لوگوں کی نقل مکانی کا باعث بنتے ہیں، تو 

اور رئیل پراپرڻی کے حصول کی پالیسیز کے ایکٹ کے (URA)  اس بات کو یقینی بنائے گا کہ منتقلی کی مستقل معاونت
 کیا گیا ہے۔ڈیمانڈ تحت مذکور تقاضوں کو 

 
میں مذکور  CFR 42.350 24اور  (A)(2)(d)104کے سیکشن (HCDA)سیکشن ہاؤسنگ کمیونڻی ڈویلپمنٹ ایکٹ 

اطالقی ضابطے سے کے  24حصہ  CFR 49کے تقاضوں اور  URAتقاضوں میں اس حد تک چھوٹ دی گئی ہے کہ وه 
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اختالف کرتی ہیں، جیسا کہ آفت میں بحالی سے متعلقہ سرگرمیوں کے لیے نوڻس میں ترمیم شده ہے۔ اس چھوٹ کے بغیر، 
HUD  اورFEM  (جیسے خریداری اور منتقلی) کی جانب سے عمومی طور پر فنڈ کرده سرگرمیوں کے ساتھ منسلکہ

کے تقاضوں سے مشروط ہیں؛  URAفنڈز  CDBGاور  FEMAمنتقلی کی معاونت میں عدم مساوات موجود ہوتی ہے۔ 
مہینے کی مدت پر  URA 42کے فنڈز مشروط نہیں۔  FEMA) سے مشروط ہیں جبکہ d)104فنڈز سیکشن  CDBGتاہم، 

مشتمل کرایہ داری معاونت کی ادائیگی وصول کرنے والے مہاجر فرد کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس، سیکشن 
104(d کم آمدنی کے حامل مہاجر فرد کو (URA  مہینے کی مدت کے لیے حساب  60کرایہ داری معاونت کی ادائیگی اور

) کے تقاضون کی چھوٹ d)104کے درمیان انتخاب کرنے کا مجاز کرتا ہے۔ سیکشن کرده کرایہ داری معاونت کی ادائیگی 
URA  اور اس کے نافذه ضابطوں کا فیڈرل رجسڻر نوڻس کے تحت منتقلی کی معاونت کے لیے بطور واحد معیار مرتب

 بناتا ہے۔یقینی کرتے ہوئے مساوی سلوک اور تسلسل کو 
 

GLO  منتقلی معاونت کے منصوبے (اس کے رہائشی انسداد بے گھری اورRARAP کی پیروی کرے گا۔ (GLO  مندرجہ
اور ڈویلپرز سے طلب کرتا ہے کہ لوگوں کی اپنے گھروں سے راست یا وصول کنندگان  ذیل اقدامات کریں گے اور ذیلی

و بحال کرنے : تعمیر کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی؛ خالی یونڻوں یا عمارتوں کبراه راست منتقلی کو کم سے کم کریں
کے ذریعے کرایہ داروں کو جتنا عرصہ ممکن ہو ان کی یونڻس میں رہنے کی اجازت دینے کے لئے؛ جہاں ممکن ہو؛ بے 

پڑوس میں گہری عوام  کے  گھری سے گریز کرنے کے لئے، مسمار کرنے بجائے، رہائشوں کے بحالی کو ترجیح دینا؛
شناخت اور کم کرنے کے لئے پالیسیاں اپنانا؛ ڻیکس کی تشخیص کی  نتیجے میں بے گھر ہون ہونے والوں کی تعداد کی

پالیسیاں اپنانا؛ جیسے ملتوی ڻیکس ادائیگی کی منصوبہ بندی، بحالی کے عالقوں میں کم آمدنی کے مالک یا کرایہ داروں 
نہ بنانا جو کہ پر بڑھتے ہوئے پراپرڻی ڻیکس کی تشخیص کے اثر کو کم کرنے کے لئے؛ یا صرف ان پراپرڻیز کو نشا

 ۔پراجیکٹ کیلئے ضروری یا پراجیکٹ کی کامیابی کے لئے بنیادی ہو
 

 .D زیاده سے زیاده معاونت 
 

GLO  کی آفت بحالی کے پروگرام کے تحت ذیلی وصول کنندگان کے لیے دستیاب معاونت کی زیاده سے زیاده رقمHUD 
کے سب سے زیاده متاثره اور تباه شده جنگہوں کے لیے زیاده سے زیاده تفویض کی جائے گی۔ تمام رہائشی اور خریداری 

ہائشی معاونت تشکیل دیتی ہیں۔ ہر ذیلی وصول کننده ہاؤسنگ ہدایات زیاده سے زیاده ر GLOکے پروگرامز کے لیے 
GLO  کی زیاده سے زیاده ہاؤسنگ معاونت کے مساوی یا کم ہونے کے لیے اس پروگرام کے تحت بینیفشری کے لیے

 GLOدستیاب معاونت کی زیاده سے زیاده رقم کا تعین کرے گا۔ اگر ذیلی وصول کننده کی زیاده سے زیاده رہائشی معاونت 
الگت کی موثریت  GLOکو ارسال کی جانی چاہیے۔  GLOرقم سے تجاوز کر جاتی ہے تو ایک چھوٹ کی درخواست کی 

 کے لیے ہر رہائشی معاونت کی چھوٹ کی درخواست کا جائزه لے گا۔
 

 .E اونچائی کے معیارات 
 

GLO  درج ذیل اونچائی کے معیارات کا نئی تعمیرات، بڑی تعداد میں نقصان کی مرمتی، یا سیالب کے خطرے سے دوچار
کے ڈیڻا ذرائع میں مساوی جگہ  FEMA) میں شناخت کرده CFR 55.2(b)(1 24جگہ کے طور پر نشان کرده جگہ یا 

میں وضاحت کرده  CFR 59.1 44گا۔ سیکشن  میں موجود عمارت کی بڑی تعداد میں بہتری کے ضمن میں اطالق کرے
فیصد  1سالہ (یا -100طور پر تمام عمارتی ڈھانچے جو بنیادی طور پر رہائشی استعمال کے لیے ڈیزائن کیے جائیں اور 

) کے تحت واضح کرده طور پر نئی تعمیر، CFR 55.2(b) (10 24ساالنہ موزوں وقت) سیالبی میدان میں موجود ہو جو 
میں نقصان کی مرمتی، یا خاصی مقدار میں بہتری کے لیے معاونت وصول پائے، اسے زیریں فلور بشمول بڑی مقدار 

فٹ اوپر ہونا چاہیے۔ ساالنہ سیالبی میدان سے نیچے  2بیسمنٹ کے ساتھ ساالنہ سیالبی میدان کی اونچائی سے کم از کم 
 FEMAکے تحت  CFR 60.3(c)(3)(ii) 44ت کو کے رہائشی یونڻس اور رہائشیوں سے پاک مخلوط استعمال کی عمارا
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فٹ  2سیالب سے تحفظ کے معیارات یا قائم مقام معیار کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے ساالنہ سیالبی میدان سے کم از کم 
 اونچی اور سیالب سے محفوظ ہونی چاہیے۔ 

 
بطے اور معیارات جو ان تقاضوں سے سیالب کے میدان کی مینیجمنٹ کے لیے ریاستی، مقامی اور قبائلی قابل نفاذ ضا

 تجاوز کریں بشمول اونچائی، سیٹ بیکس، اور بڑی مقدار میں نقصان کے مجموعی تقاضوں کی پیروی کی جائے گی۔
 

GLO کاونڻیز اور غیر ساحلی  60,000گھروں اونچائی کے لیے الگتوں کی حد $ ایک خاندان کے پر موجود ی کاونڻیزساحل
ہاؤسنگ  GLO CDBG-DRیہ بڑھتی ہوئی الگتوں کی حد بندی ماضی کے کی حد مقرر کی ہے۔  35,000کے لیے $

ان مقرره حدود کی بحالی/تعمیر نو کے پروگرامز کے ساتھ منسلکہ الگتوں کو زیر غور التے ہوئے تشکیل دی گئی تھیں۔ 
ی۔ جب ایک گھر کے لیے سے چھوٹ کی درخواست ضروری ہو گ GLOکی نسبت زیاده اونچائی کی الگتوں کے لیے 

عمومی تعین کیا جا رہا ہو کہ آیا اسے بحال کریں یا دوباره تعمیر کریں تب اونچائی کے تقاضوں کو زیر غور الیا جاتا ہے۔ 
سے زائد ہو، اس حوالے سے استثنی میں وه  65,000$طور پر، گھر تب تعمیر کیا جائے گا جب گھر کی مرمتی کی الگت 

کے دوران ایک خاندان کے گھروں کو GLO HAP  ں جو تاریخی طور پر ڈیزائن کیے گئے ہوں۔گھر شامل ہو سکتے ہی
بڑھانے اور کیس کے ذریعہ ہر کیس کی بنیاد پر اوسط اخراجات کی بنیاد پر اس کی بلندی کے اخراجات کی دوباره جائزه 

 لے سکتے ہیں
 

 44غیر رہائشی ڈھانچوں کو اس پیراگراف یا سیالب کی مزاحمت میں بیان کرده معیارات تک بڑھایا جانا چاہئے، جو کہ 
CFR 60.3(c)(3)(ii کے تحت (FEMA  سیالب سے تحفظ کے معیارات یا قائم مقام معیار کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے

 500اگر  فٹ اونچی اور سیالب سے محفوظ ہونی چاہیے۔ 2م از کم سیالبی میدان سے ک سال فیصد ساالنہ موقع﴾ 1﴿یا  100
سالہ سیالب کے سلسلے میں   100سالہ سیالب کا سامان یا بلندی دستیاب نہیں ہے، نازک کارروائی  فیصد ساالنہ موقع﴾ 0.2﴿یا 

زاحم ہونا چاہئے۔ نازک سالہ سیالب کی بلندی سے کم از کم تین اونچا یا سیالب کے خالف م 100ہے تو پھر ڈھانچہ کو 
کارروائیوں کو ایک 'سرگرمی' کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کے لئے سیالب کا ایک معمولی موقع بھی بہت اچھا ہوگا، 
کیونکہ اس سیالب کی وجہ سے زندگی کے نقصان، افراد کو نقصان پہنچا یا پراپرڻکز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 'مثال کے 

 ائیوں میں اسپتالوں، نرسنگ ہومژ، پولیس اسڻیشنوں، فائر اسڻیشنوں اور پرنسپل افادیت الئنز۔ طور پر، نازک کاررو
 

GLO  رہائشی(عوامی سہولیات، عوامی اصالحات، اور / یا غیر انفراسڻرکچر نے ملڻی فیملی رینڻل ڈیوالپمنڻس اور 
مناسب بلندی کے اخراجات کا اندازه لگانے کے لئے،  ڈھانچے) کے لئے بلڈنگ کی قیمت کی ڻوپیاں قائم نہیں کی ہیں.

GLO  الئسنس یافتہ انجینئرز پر انحصار کرے گا جو پراجیکٹ بجٹ کے جائزے، تعمیراتی کوڈ کی ضروریات، اور
CDBG-DR  منصوبے کو زیاده سے زیاده فنڈزکے ذمہ دار ہیں۔GLO  ذیلی حاصل کنندگان کو اس امر پر غور کرنے

 اہل ڻراجیکڻس کا انتخاب کرتے وقت اخراجات اور فوائد کو مد نظر رکھیں۔ CDBG-DRکی حوصلہ افزائی کرے کہ وه 
 

 .F  پالننگ اور کوارڈینیشن 
 

GLO  کے بحالی کے پروجیکڻس اس طریقے سے بنائے جائیں گے کہ جو انتہائی متاثره اور تباه شده عالقوں میں طویل
المدتی بحالی اور انفراسڻرکچر، رہائش کی بحالی اور معیشت کی تجدید سے نمڻنے کے لیے مربوط کرده حکمت عملی زیر 

 غور الئیں۔
 

GLO کے ضمن میں مدد کے لیے دستیاب ذرائع کو مربوط کرتے ہوئے متاثره  تباه شده کمیونڻیز کی بحالی اور احیاء
عالقوں میں واضح مختر و طویل المدتی بحالی کے پالنز کے فروغ کے ضمن میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ریاستی 

ے مسائل جیسے اور مقامی اختیارات کے ساتھ کام کو جاری رکھے گا۔ آفت سے بحالی متاثره کمیونڻیز کو وسیع نوعیت ک
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نکاسی اور سیالب کا کنڻرول، رہائش کا معیار اور دستیابی، سڑک اور ریل کے نیٹ ورکس، ماحولیاتی مسائل، اور موجوده 
مقامی اور عالقائی کمیونڻیز کی  GLOانفراسڻرکچر کی موزونیت کا معائنہ کرنے کے لیے منفرد مواقع پیش کرتا ہے۔ 

النز کی معاونت کرے گا، جو آفت کے بعد خطرے کے رسک کی جانب سے مطلع جانب سے نافذ کرده طویل المدگی پ
کرده واضح، قابل برداشت، طویل مدتی بحالی کی پالننگ کریں، خاص طور پر زمین کے استعمال کے فیصلے جو سیالبی 

ر دیگر قدرتی اور مستقبل کے ممکنہ انتہائی موسم کے واقعات او میدان کی ذمہ دار مینیجمنٹ کی عکاسی کرتے ہوں
 ۔خطرات اور طویل مدتی خطرات کو احاطے میں لیتے ہوں 

 
مقامی اور عالقائی پالننگ کی کوششوں کے ضمن میں تسلسل کو یقینی بنانے، کمیونڻی سطح اور/یا عالقائی (جیسے متعدد 

زیاده ممکن حد  زیاده سے GLOمقامی اختیارات) آفت کے بعد بحالی اور تخفیف، اور ان کوششوں کے فروغ کے لیے 
پالننگ، مطالعات اور ڈیڻا کے تجزیے  GLOتک ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ اس ایکشن پالن میں بعد میں تفصیل کرده طور پر، 

(ان میں سرکاری اداروں، غیر منافع بخش  اور وینڈرز کو مزید ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں ڻیکساس کی یونیورسڻیز
 کے ساتھ شراکت کو استعمال کرے گا۔ ر تنظیمیں شامل ہیں مگر ان تک محدود نہیں ہیں)اور منافع بخش اداوے، ادارے، او

  
GLO  باز ادائیگی کا پروگرام تیار کرتے وقتState Historic Preservation Officer, Fish  اورWildlife Service ,

 National Historicکے ساتھ رسمی معاہدے حاصل کرے گا جو  National Marine Fisheries Serviceاور
Preservation Act (54 U.S.C. 306108 اور (Endangered Species Act of 1973  (16 U.S.C. 1536 کے (

 کو اطالع کرے گا۔ GLO ،HUDکے مطابق ہوں گے۔ اس معاہدے کے نافذ ہونے پر  7سیکشن نمبر 
 

 .G انفراسڻرکچر کی سرگرمیاں 
 

GLO  ذیلی وصول کنندگان کو تخفیف کے اقدامات کو تعمیر نو کی سرگرمیوں میں مربوط کرنے اور اس گرانٹ کے
ذریعے فنڈ کرده انفراسڻرکچر کی سرگرمیاں عالقائی یا مقامی طور پر قائم کرده پالنز اور پالیسیز جو عمل داری عالقے 

ہوں اس میں مذکور مقاصد کو حاصل کرنے کی حد کی حوصلہ  کے لیے مستقبل کے خطرے کو گھڻانے کے لیے بنائی گئی
، جاری، اور سابقہ سر انجام دیئے گئے عالقائی مطالعہ جات کی آگہی کے سے آگاه کئے جانے پرافزائی کرے گا۔ مستقبل 

مابین کا مقصد بحالی اور تخفیف کاری کا مزید کلیت کے ساتھ احاطہ کرنے کے لیے آس پاس کے عالقوں کے  GLOساتھ 
 ۔ہوگاپراجیکڻس کی بہتر کوارڈینیشن کو یقینی بنانا 

 
 GLO  ذیلی وصول کنندگان کوCDBG-DR  کے اہل پراجیکڻس منتخب کرتے وقت پراجیکٹ کی الگت اور فوائد کو زیر

ہر بنیادی ڈھانچہ کی سرگرمی کو اس امر کا مظاہره کرنا ہوگا کہ یہ کس طرح   غور النے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔
 طویل عرصے تک بحالی  اور گھروں کی نو تعمیر میں مدد کرے گی.۔

 
GLO  آبادی (جیسا کہ پہلے ہی نوڻس میں کرے گا کہ انفراسڻرکچر کی سرگرمیاں زد پذیر یہ یقینی بنانے کی کوشش

فروری،  9، منگل، 28، نمبر 83میں حوالہ کیا گیا ہے، فیڈرل رجسڻرڈ نوڻس، والیوم  IV) کے سیکشن A.2.a )4پیراگراف 
کو درپیش معاشی عدم مساوات کا  پر غیر متناسب طور پر اثر انداز نہ ہوں اور قابل عمل حد تک مقامیسے پہلے) 2018

جائزے  AFFHکی جانب سے  GLOسدباب کرنے مواقع پیدا کرے گا۔ تمام پراجیکڻس کی درخواستیں منظوری سے قبل 
) سماجی و 2) عالقے کی ڈیموگرافی، (1درخواست کے جائزے میں تجویز کرده پراجیکٹ کی ( AFFHسے گزریں گی۔ 

) تعلیمی، ذرائع نقل و حمل، اور نگہداشت صحت کے 4ل کاری اور ضروریات، () رہائش کی تشکی3معاشی خصوصیات، (
کی تعین کاری کے لیے دیگر تمام عناصر کی تشخیصات شامل  AFFH (6) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور (5مواقع، (
 ہوں گی۔
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طے کرده دیگر ریاستی یا مقامی طور پر سرمایے کی بہتریوں اور انفراسڻرکچر کی ترقی کی کوششوں کے ساتھ سرمایہ  
کاریوں کو ہم آہنگ کرنے کے ضمن میں ذیلی وصول کنندگان کی معاونت کے لیے وفاقی، ریاستی، مقامی، نجی اور غیر 

رائع بشمول نجی سرمایہ کاری کے لیے موجوده ریاستی و مقامی متعدد ذ GLOمنافع بخش ذرائع کے ساتھ مربوط کرے گا۔ 
سرمایہ کی بہتری کے زیر منصوبہ اور ممکنہ پراجیکڻس کی جانب سے انفراسڻرکچر کی اضافی فنڈنگ کے امکان کو 

 فروغ دینے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کے ساتھ کام کرے گا۔
 

GLO  انفراسڻرکچر کے قبل از وقت متروک ہونے سے بچاؤ کے ضمن میں قابل بھروسہ اور مطابقت پذیر ڻیکنالوجیز کو
 اختیار کرنے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کی جانب سے حاصل کرده پروفیشنل انجینئرز پر بھروسہ کرے گا۔

 
 .H فنڈ کا استعمال 

 
GLO منافع بخش ذرائع کی جانب سے فراہم کرده فنڈنگ کے ساتھ محدود  دیگر وفاقی، ریاستی، مقامی، نجی اور غیر

CDBG-DR  فنڈز کو انتہائی ممکنہ حد تک استعمال کرنے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔
GLO ڈیزاسڻر کی وصولی گرانٹ رپورڻنگ سسڻم   فنڈز کے استعمال کے حوالے سے (DRGR)  سسڻم میں رپورٹ

 کرے گا۔
 

GLO  معاونت برائے گھر کی مرمتی کے محدود پروگرام اورPREPS  پروگرام کے ذریعے مختصر مدتی رہائشی بحالی
۔ جا رہا ہےفنڈز کے اضافے کی توقع کرتا  CDBG-DRکی جانب سے رواں کام کے ساتھ  GLOاور  FEMAکے لیے 

GLO مقامی طویل المدتی بحالی کے گروپس، مقامی غیر منفعتی تنظیموں اور اور ذیلی وصول کنندگان مقامی حکومتوں ،
 زد پذیر آبادیوں کے وکالتی گروپس کے ساتھ تعاون کی بھی توقع کرتا ہے۔

 
کی  USACEیا  FEMAکی سرگرمی انجام دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں  CDBG-DRجب فنڈز کو اہل 

کے نوٹ  ((a)105ایکٹ میں  HCDیا پروگرامز شامل ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق ( جانب سے انتظام کرده سرگرمیوں
پروجیکٹ میں حصہ ڈالنے کے لیے استعمال کی جائے  USACEفنڈز کی رقم جو  CDBG-DRکے طور پر کوڈ شده)، 

 یا کم ہے۔ 250,000$وه 
 

 .I عوام اور امالک کا تحفظ 
 

 معیاری تعمیرات کے معیارات 1. 
 

GLO  تمام پراجیکڻس پر معیار کے معائنے اور ضابطے کے ساتھ مطابقت دونوں کا تقاضہ کرے گا۔ تعمیر کے
 GLOضابطوں کے ساتھ مطابقت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے تمام پراجیکڻس پر سائٹ معائنے درکار ہوں گے۔ 

بلند ہونے، تیز ہواؤں، طوفانی ہوائیں، اور سیالب کی وجہ سے خطرے کے جہاں قابل اطالق ہو، سمندر کی سطح 
رسک کو کم کرنے کے ضمن میں مقامی ضابطے کی تعمیل کو مستحکم کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ذیلی 
وصول کنندگان کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرے گا۔ پراجیکٹ کی درخواست میں، ذیلی وصول کنندگان خطرے 

 GLOس کو گھڻانے کے لیے حالیہ اور مستقبل دونوں کے طے کرده ضابطوں کی وضاحت بھیجے گا۔ کے رسک
 خطرے کی تخفیف کے کوڈ کی مثالوں کے ضمن میں ڻیکنیکل رہنمائی فراہم کرے گا۔

 
ا تمام بحالی (کافی بہتری کی  تعریف)، تعمیر، یا نئی تعمیر کو ایک صنعت سے منسلک معیاری معیار سے پورا ہون

  ENERGY STAR) 1چاہیے جس میں کم از کم ایک درج ذیل پروگراموں میں سرڻیفیکیشن حاصل کیا جاسکتا ہے: (
(نئی تعمیر، ہومز، مایوس، موجوده  LEED) 3انڻرپرائز گرین کمیونڻی، ( (2) (مصدقہ گھروں یا ملڻی ہائ ہیلس

۔ معمولی  ) نیشنل گرین بلڈنگ بلڈنگ سڻینڈرڈ-ICC  700  (4عمارتوں کے آپریشنز اور بحالی، یا پڑوسی ترقی)، یا (
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گرین بلڈنگ ریڻروفٹ چیک لسٹ میں بیان GLO HUD CPDطور پر تباه شده رہائشی عمارات کی بحالی کے لیے، 
گرین  GLOتک پیروی کرے گا۔ انفراسڻرکچر کے پراجیکڻس کے لیے، قابل عمل حد تک کرده ہدایات کی ممکنہ حد 

 بلڈنگ کے ضابطہ عمل کی نفاذ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گا۔
 

 ہاؤسنگ کنڻریکڻرز کے معیارات 2. 
 

GLO  ہاؤسنگ کنڻریکڻرز کی اہلیت کے لیے درخواست میں معیارات تشکیل دے گا اور ذیلی وصول کنندگان کی ایسا
) عمل درآمد 2) تنظیمی ڈھانچے اور صالحیت، (1۔ معیارات میں کمپنی کی (کرے گاکرنے کے لیے حوصلہ افزائی 

) کارکردگی اور ادائیگی 4عمیراتی پراجیکڻس، (سالوں میں زیر تکمیل ت 5) حالیہ مکمل کرده یا گزشتہ 3کی اہلیت، (
) کاروبار کی 7) انشورینس کوریج کا ثبوت، اور (6) گزشتہ دو سال کی مالیاتی اسڻیڻمنڻس (5کے بانڈ کی گنجائش، (

 رجسڻریشنز، سرڻیفیکیشنز، اور الئسنسز کے ضمن میں معلومات شامل ہوں گی، لیکن اس تک محدود نہیں۔
 

میں بیان کرده وفاقی  CFR 200.318 – 200.326 2بقت کے لیے، ذیلی وصول کنندگان کے لیے کھلے اور مکمل مسا
ذیلی وصول کننده کی پروکیورمنٹ کی  GLOمعاہدے اور پروکیورمنٹ کے تقاضوں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ 

ی؛ کنڻریکڻر کی کو ہاؤسنگ کے لیے تعمیرات کے بعد کی مدت کے لیے وارنڻی درکار ہو گ GLOنگرانی کرے گا۔ 
 سال کی مدت کی ضمانت ہو گی۔ 1جانب سے سرانجام دیئے گئے تمام کاموں کے لیے 

 
 .J اپیلز کی کاروائیاں 

 
GLO  آپریشنز کی معیاری سطح کو برقرار رکھنے کے لیے شکایات اور اپیلز کا بروقت اور پروفیشنل طرز پر جواب دیتا
کی اپیلز کی کاروائیاں کا گھریلو مالکان، کنڻریکڻرز، شہروں، کاؤنڻیز، رہائشی حکام اور دیگر اداروں کی  GLOہے۔ 

ل اطالق ذیلی وصول کننده اور/یا ہاؤسنگ کنڻریکڻر کے ساتھ قاب GLOجانب سے وصول شده اپیلز پر اطالق ہوتا ہے۔ 
 مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہوئے گھریلو مالکان کو ردعمل دے گا۔

 
GLO  کو وصول ہونے والی ہر شکایت یا اپیل کا ریکارڈ معلوماتی فائل میں رکھا جاتا ہے۔ جب ایک شکایت یا اپیل موصول

دن کے اندر شکایت کننده یا اپیل کننده کو جواب دے گا۔ موقع کی مناسبت سے  15مل ہو جہاں قابل ع GLOہوتی ہے، تو 
GLO  ڻیلی فون کمیونیکیشن کو رابطے کے بنیادی طریقے کے طور پر استعمال کرے گا؛ ای میل اور پوسٹ مارک شده

 خطوط دستاویزی بات چیت اور دستاویز کی ترسیل کے لیے بوقت ضرورت استعمال ہوں گے۔
 
شکایت کننده کے حقوق اور شکایت کے اندراج کا طریقہ مناسب اور معقول طور پر تمام پروگرام کی درخواستوں، ہدایات، 

GLO  کی پبلک ویب سائٹ، اور ذیلی وصول کننده کی ویب سائڻس میں تمام مقامی زبانوں میں پرنٹ ہونا چاہیے۔ شکایت
طریقہ کار شکایت کنندگان کو شکایت کے جواب کے حصے  کے فیصلے پر اپیل کرنے کے لیے GLOکے حوالے سے 

 کے طور پر تحریری صورت میں فراہم کرنا چاہیے۔
 

 .K ڈیم اور دریائی بند کے تقاضے 
 

فنڈز کو ڈیم یا دریائی بند کو  CDBG-DRمذکور ہے،  2018فروری  9جمعہ  28نمبر  83جیسا کہ فیڈرل رجسڻر جلد 
ڈھانچے کے اصل مقام جو آفت کے واقع سے قبل موجود تھا اس سے آگے بڑھا کر توسیع کرنے کے لیے استعمال کرنا 

فنڈز کو دریائی بند اور ڈیمز کے لیے  CDBG-DRاس بات کا یقینی بنائے گا کہ اگر ذیلی وصول کننده  GLOممنوع ہے۔ 
 (USACE) ) ایسے ڈھانچوں کے ضمن میں امریکی آرمی انجینیئرز کے دستوں1یلی وصول کننده (استعمال کرتا ہے تو، ذ

) یقینی بنائے گا 2قومی دریائی بند کے ڈیڻا بیس یا ڈیمز کی قومی انوینڻری میں انڻریز کے اندراج اور برقرار رکھے گا، (
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) یقینی 3بہتری کا پروگرام) میں درج ہے، اور ( پروگرام (دریائی بند کی بحالی اور PL 84-99کے (USACE)کہ ڈھانچہ 
سسڻم میں ڈھانچے کی درست جگہ، اور  GLO DRGRکے تحت تسلیم شده ہے۔ NFIPکے  FEMAبنائے گا کہ ڈھانچہ 

ڈھانچے کی مدد سے محفوظ کرده اور استفاده شده جگہ پر اپ لوڈ ہو گا اور فائل کی دستاویز بندی کو یہ ظاہر کرنے کے 
ر رکھے گا کہ وصول کننده نے سیالب کنڻرول کے سڻرکچر کی فنڈنگ سے قبل خطرے کی تشخیص سر انجام لیے برقرا

 دی ہے اور یہ کہ سرمایہ کاری میان خطره گھڻانے کے اقدامات شامل ہیں۔
 

  .Lپروگرام کی آمدن 
 

 CFR 24کسی بھی پروگرام کی آمدن جو اس گرانٹ کے تحت فنڈ کرده سرگرمیوں کے نتیجے میں کمائی گئی ہو وه 
570.489(e)  کے متبادل تقاضوں سے مشروط ہوں گی، جو پروگرام کی آمدن کی وضاحت کرتی ہیں۔ ذیلی وصول کننده

اپنی صوابدید  GLOکے پاس جائے گی۔  GLOپس کے ساتھ انفرادی کنڻریکڻس کے تحت بنائی گئی پروگرام کی آمدن وا
 پر پروگرام کی آمدن کو بحالی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے کمیونڻی کے حوالے کرنے کا مجاز کر سکتا ہے۔

 
  .Mنگرانی کے معیارات 

 
GLO CDBG-DR  پروگرام کے انتظام میں تمام قابل نفاذCDBG  نگرانی اور متعلقہ وفاقی تقاضوں میں سرگرمیوں کی

اور پروگرام کی مکمل نگرانی فراہم کرتا ہے۔ وصول کنندگان کو درخواست کے مرحلے سے پراجیکڻس کی تکمیل تک 
سرگرمیوں کے لیے مناسب طور پر استعمال کیے گئے ہیں نیز یہ قومی  CDBG-DRیہ یقینی بنانے کے لیے کہ فنڈز 

 ہم کرے گا۔اسکی ڻیکنیکل معاونت فرا GLOمقاصد کی تکمیل کرتے ہیں 
 

کو ڻیکساس کے گورنر کی جانب سے دستخط شده ایگزیکڻو آرڈر کے  2004جوالئی  RP 36 12 (EO)ایگزیکڻو آرڈر 
معیار کو یقینی بنانے اور دھوکہ دہی سے بچاؤ، شناخت، اور ختم کرنے، فضلہ اور غلط استعمال  GLOمجاز کرده طور پر 

خاص طور پر اکاؤنڻنگ، پروکیورمنت اور احتساب سے  GLOکرے گا۔  کے لیے تمام کنڻریکٹ کے اخراجات کی نگرانی
) کی SAOمتعلقہ دھوکہ دہی، غلط استعمال، اور بے انتظامی کی تخفیف پر زور دے گا جس کی تفتیش ریاستی آڈیڻر آفس (

سے  کے مستقل رہنما ہدایات CFR 200 2اور وصول کنندگان  GLOجانب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے عالوه 
کی جانب سے فنڈز کے مناسب اخراجات اور پروگرام  SAO) یا CPAمشروط ہیں، جو آزادانہ سرڻیفائیڈ پبلک اکاؤنڻنٹ (

آفس کی جانب سے رپورڻس گورنر کے دفتر، قانون  SAOکے تقاضوں کے ساتھ تعمیل کے جائزے کا احاطہ کرتا ہے۔ 
 کو ارسال کی جائیں گی۔ GLOساز کمیڻی اور 

 
GLO  کے پاس اندرونی آڈٹ کا عملہ موجود ہے جو پروگرامز کے آزادانہ اندرونی آڈڻس سر انجام دیں گے اور ان

کے پاس بھی آزادانہ آڈیڻنگ کا  GLOپروگرامز اور وصول کنندگان کے ضمن میں ایسے آڈڻس سر انجام دے سکتے ہیں۔ 
خاص طور پر یہ یقینی بنانے کے  GLOنر اور چیف کلرک کو رپورٹ کرتا ہے۔ کے کمش GLOعملہ ہے جو براه راست 

لیے نگرانی کا پالن استعمال کرے گا کہ بحالی کی تفویض کاریاں ریاستی اور وفاقی قوانین، اصول اور ضابطوں نیز فیڈرل 
یفورڈ ایکٹ کے ساتھ تعمیل رجسڻر نوڻسز میں مذکور تقاضوں کے مطابق سر انجام دی گئی ہے۔ نگرانی کے پالن میں سڻ

 کو یقینی بنانے کے لیے مراعات کے جائزے کی نقول بھی شامل کی جائیں گی۔
 

  .Nبراڈبینڈ انفراسڻرکچر 
 

میں مذکور ہے کہ  CFR 5.100 24میں درکار طور پر، جیسا کہ  2018فروری  9جمعہ  28نمبر  83فیڈرل رجسڻر جلد 
میں مذکور  CFR 5.100 24مارت کی نئی تعمیر یا بڑے پیمانے پر بحالی میں چار سے زائد کرائے کے یونڻس کی حامل ع
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طور پر براڈ بینڈ انفراسڻرکچر کی تنصیب شامل ہو گی، ماسوائے جہاں وصول کننده دستاویزی طور پر تحریر کرے کہ: 
 بینڈ براڈ (2) ہے؛ دیتا کر عمل ناقابل کو تنصیب کی انفراسڻرکچر بینڈ براڈ مقام کا بحالی پر پیمانے بڑے یا تعمیر نئی (1(

 کا بوجھ مالی زیاده سے حد یا تبدیلی بنیادی میں نوعیت کی سرگرمی یا پروگرام اس الگت کی تنصیب کی انفراسڻرکچر
 ہے۔ بناتا عمل ناقابل کو انفراسڻرکچر بینڈ براڈ ڈھانچہ کا عمارت والی ہونے بحال پر پیمانے بڑے (3) یا گی؛ بنے باعث

 
  .Oآفت سے بحالی اور رسپانس کا پالن 

 
مقامی، عالقائی اور ریاستی پالننگ کی سرگرمیوں کی ترویج کے ضمن میں یونیورسڻیز اور/یا وینڈرز کے ساتھ کام کرنے 

ایک آفت سے بحالی اور رسپانس پالن تیار کرے گا جو حالیہ منصوبوں میں بہتری اور باہم انضمام کے  GLOکے عالوه، 
 ذریعے طویل المدتی بحالی اور آفت سے پہلے اور بعد میں خطرے کی تخفیف سے نمڻے گا۔  

 
P تعمیل 3. سیکشن 
 

قواعد و ضوابط کو  3اور اس کے ذیلی حصول کے تمام ممکنہ سیکشن   GLOقابل اطالق مالیاتی پروگراموں کے لئے، 
ممکنہ حد تک یقینی بنائے گی، بشمول تربیتی، روزگار، معاہدے، اور کم آمدنی اور بہت کم آمدنی والے افراد کے دیگر 

ن ہاؤسنگ اور کاروباری اداروں کے لئے حکومت کی مدد، جو اقتصادی مواقع فراہم کرنا، خاص طور پر وصول کنندگا
پالیسی اور طریقہ کار میں  3اقتصادی مواقع کم اور بہت کم آمدنی والے افراد کو فراہم کرتی ہیں۔ اضافی تفصیالت سیکشن 

 پایا جا سکتا ہے۔
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 ریاست کے زیر انتظام آف سے بحالی کا پروگرام . 5.1
 

  .Aایکشن پالن 
 

میں درکار ، 2018اگست،  14، منگل، 157، نمبر 83اور والیوم  2018فروری  9جمعہ  28نمبر  83فیڈرل رجسڻر جلد 
براه راست سر انجام دے اس کو  GLOجو  MODطور پر، ان مخصوص سرگرمیوں یا پروگرامز کی تفصیالت اور 

بحالی کی سرگرمیوں کو ترویج اور  IIکشن ایکشن پالن میں بیان کرنا چاہیے۔ اس پالن کے ضروریات کے جائزے، سی
نے متاثره شہریوں، اسڻیک ہولڈرز، مقامی حکومتوں  GLOترجیح دینے کے لیے سر انجام دیئے گئے ہیں۔ اس کے عالوه، 

 اور پبلک ہاؤسنگ حکام کے ساتھ ضروریات کے جائزے کے لیے مشاورت کی ہے۔
 

اثره عالقے اور ذیلی وصول کنندگان؛ اہلیت کے لیے معیار؛ ان ذیلی اس ایکشن پالن میں درج ذیل مذکور ہوں گے: اہل مت
وصول کنندگان میں فنڈز کی تقسیم کے لیے استعمال ہونے واال طریقہ کار؛ سرگرمیاں جن کے لیے فنڈنگ استعمال ہو 

ت ہو گی کہ ان سکتی ہے؛ اور پروگرام کے تقاضے بشمول مراعات کا دو چند نہ ہونا۔ اس ایکشن پالن میں یہ بھی وضاح
تفویض کرده وسائل کا استعمال آفت میں ریلیف، طویل المدتی بحالی اور انفراسڻرکچر کی بحالی اور رہائشی اور معاشی 

 احیاء نو سے متعلقہ ضروری اخراجات کا احاطہ کیسے کرتا ہے۔
 

  .Bڈائریکٹ تفویض کاری 
 

حاصل کی ہدایت پر ریاست کے فنڈز میں سے ڈائریکٹ فنڈز  HUDہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی میں سے ہر ایک کو 
کی جانب  HUDتفویض کرده رقوم  بلین ڈالر کی بنیاد پر 5.024ابتدائی $ کیے گئے ہیں۔ ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی کو

 بلین تفویض 5.024$کی جانب سے ریاست کو  HUDیقہ سے حساب کرده نامکمل ضرورت کی رقوم ہیں۔ یہی یکساں طر
 باقی کرنے کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ رقوم ہیرس کاؤنڻی کے معاشی نمو کے پروگرام اور کرده رقم

) میں واقع 13.1(سیکشن  Gضمنیہ  ریاستی انتظامی الگتوں کے لیے سابقہ تفویض کاری کے لیے مرتب کر دی گئی ہیں۔
 ایک میز ہے جو ابتدائی ایکشن پالن میں بنایا گیا ایڈجسڻمنٹ کی شناخت کرتا ہے۔

 
APA 2  مختص  652،175،000کی طرف سے فراہم شده پروگراموں کے فنڈز میں اضافی $  123-115نے عوامی قانون
کے لئے فنڈز مختص کرنے کے لئے  HAPمیں بیان کے طور پر، ریاست : Fضمیمہ   12.1نے سیکشن  GLOکیے. 

استعمال کرنے کے لئے  اسی طریقہ کار کی طرف سے ہیرس کاؤنڻی، ہوسڻن شہر اور ڻیکساس کی ریاست کو مختص 
 کیا، تقسیم کے عالقائی طریقوں، لیکن ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن کے شہر شامل تھے.

 
کے پروگرام سے استثنی کے حامل بحالی کے اپنے چونکہ ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی نے ریاست کے معاشی نمو 

پروگرامز تشکیل دینے کا انتخاب کیا۔ ہر ایک کو مقامی ایکشن پالن تشکیل دینے کی ضرورت ہو گی۔ مقامی ایکشن پالن 
HUD  ۔ ہیرس دیئے جائیں گےکی جانب سے فیڈرل رجسڻر نوڻس میں مذکور کرده تقاضوں کی مطابقت کے ساتھ تشکیل

ر ہوسڻن شہر کے ایکشن پالن میں کم از کم درج ذیل شامل ہونے چاہیے: نامکمل ضروریات کے ساتھ تعلق، کاؤنڻی او
سے  %70کا پروگرام کے فنڈز  CDBG-DRمقامی پروگرامز اور تقاضے، مقامی مشاورت، اور اخراجات کی ڻائم الئن۔ 

LMI استعمال ہونی چاہیے۔کے حامل افراد کے فائدے والی سرگرمیوں کی معاونت میں 
 

 میں شامل کیا گیا تھا اور یہاں شامل کیا گیا ہے۔ APA 1 ۔ یہ مقامی ایکشن پالنز
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GLO  کے لیے فیڈرل رجسڻر نوڻس کے تحت ضروری ہے کہ وه اس کے ذیلی وصول کنندگان حالیہ طور پر یا مستقبل
دے دیں کی صالحیت کو برقرار اور ترویج میں آفت سے بحالی کی سرگرمیوں کو بروقت طریقے سے سر انجام دینے 

کے لیے معاون دستاویزات کے ساتھ مالیاتی مینیجمنٹ اور امداد کی تعمیل کاری کی کاؤنڻی گے۔ ہوسڻن شہر اور ہیرس 
 ،ایک آزادانہ تھرڈ پارڻی کے ذریعے ،GLOدرکار ہو گا۔  لینا سرڻیفیکیشن، نفاذ کاری کا پالن اور صالحیت کا جائزه

 ی سرڻیفیکیشن کا جائزه لے گا۔صالحیت ک
 

کے ساتھ ذیلی وصول کنندگان کے معاہدوں کی تعمیل کرے گا اور ان کی حدود میں  GLOہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی 
 مقامی پروگرام کی نفاذ کاری کے لیے ذمہ دار ہو گا۔

 
 .C نامکمل ضرویات سے تعلق 

 
میں درکار طور  ،2018اگست،  14، منگل، 157، نمبر 83اور والیوم  2018فروری  9، 28نمبر  83فیڈرل رجسڻر جلد 

عالقوں کے اندر نامکمل ضروریات کا  (HUD MID)کے شناخت کرده "انتہائی متاثره اور تباه شده"  GLO HUDپر، 
 فیصد فنڈز مختص کرے گا۔ 80 کم از کم احاطہ کرنے کے لیے

 
 جیفرسن، لیبرڻی، منڻگمری، جیسپر،  فورٹ بینڈ، گالویسڻن، ہارڈن، ہیرس، فییٹ، ارنساس، برازوریا، چیمبیئرز،

 ,75979 ,77320وہارڻن کاؤنڻیز؛ اور  سان جاکنتو، سان پیڻریشیو، وکڻوریا ریفوجیو، نوسیس، اورنج، نیوڻن،
 زپ کوڈز 77979،78934 ,77493 ,77482 ,77423 ,77414 ,77335 ،77351

 
وسائل صرف ان کاؤنڻیز کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گی طوفان ہاروے  تک فیصد 20

) عالقوں MIDریاست "سب سے زیاده متاثره اور پریشان کن" (ریاستی ) DR-4332صدارتی اہم آفت کے باضابطہ اعالن (
 وصول ہوا ہو۔  

 
فیصد فنڈز براه  80 ریاستی پروگرام کے کا احاطہ کرتا ہے جہاں یہ ایکشن پالن بنیادی طور پر رہائشی نامکمل ضروریات

نے درج ذیل رہائشی  GLOہیں۔ ضروریات کے جائزے کے ذریعے،  ےراست رہائش کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کرت
؛ مقامی خریداری/حصول کا پروگرام؛ گھریلو مالک کے لیے نقصان کی ادائیگی کا HAPپروگرامز تشکیل دیئے ہیں: 

پروگرام کے PREPSنے ریاست کی جانب سے  GLOپروگرام؛ کم قیمت کرائے کی رہائش کا پروگرام۔  اس کے عالوه، 
قاضوں اور کے وفاقی اور ریاستی ت CDBG-DRلیے الگت کے اشتراک کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ یہ پروگرامز 

ضابطوں کو پورا کرنے، اور طویل المدتی رہائش کی بحالی ممکن حد تک موثر اور قابل طریقے سے نافذ کرنے کے لیے 
یہ توقع کی گئی ہے کہ عوامی سروس کی نوعیت کی سرگرمیاں ان ہاؤسنگ کی سرگرمیوں کی تکمیل  بنائے گئے ہیں۔

عوامی سروس کی سرگرمیوں میں ہاؤسنگ کی مشاورت، قانونی کے لیے استعمال کی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
 مشاورت، مالزمت کی تربیت، دماغی صحت، اور عمومی صحت کی سروسز شامل ہو سکتی ہیں اس تک محدود نہیں۔

 
اکثریتی فنڈز گھریلو مالکان کے اپنے گھروں کی مرمتیوں، بحالی اور تعمیر نو کے لیے ادائیگیوں کے ذریعے ان کی 

رہائش کی خریداریوں  اور ت کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔  گھروں کو نقصان ده طریقے سے ہڻانے کے لیےمعاون
 اور حصول کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔

 
کم قیمت کرائے کا پروگرام طوفان ہاروے کے اثر کے نتیجے میں کم قیمت کرائے کے یونڻس کی ضرورت کا احاطہ 

تعمیر نو اور نئی تعمیر کے لیے مجاز کرے گا۔  رینڻل پروگرام کا ، ڻی فیملی ڈویلپمنڻس کی بحالیکرے گا۔  یہ پروگرام مل
 آمدن کے حامل گھرانوں کے لیے کم قیمت رینڻل سڻاک کو بڑھانا اور ان کی مرمتی کرنا ہے۔-LMIمقصد 
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GLO  گھر کی محدود مرمتی کے پروگرام اورPREPS ت کے ذریعے مختصر مدتی پروگرام کے لیے براه راست معاون
فنڈز کے استعمال  CDBG-DRکے زیر اہتمام جاری کام کے حوالے سے  FEMAاور  GLOرہائشی بحالی کے لیے 

اور ذیلی وصول کنندگان مقامی حکومتوں، مقامی طویل المدتی بحالی کے گروپس، مقامی غیر  GLOکی توقع کرتا ہے۔ 
 اعانتی گروپس کے ساتھ تعاون کی بھی توقع کرتے ہیں۔ منافع بخش تنظیموں اور زد پذیر آبادیوں کے

 
سمجھتا ہے کہ طویل  GLOاگرچہ یہاں دستیاب فنڈز محدود ہونے کی وجہ سے نامکمل رہائشی ضروریات باقی ہیں، 

المدتی بحالی کے جامع پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسڻرکچر کی بہتری و مرمتی اور تخفیف کی کوششیں 
نہایت اہم عناصر ہیں۔  انفراسڻرکچر سرگرمیاں نہ صرف مکانات کی طویل المدتی بحالی کے لیے اہم ہیں بلکہ کمیونڻیز کی 

) فیصد فنڈز انفراسڻرکچر اور معاشی ترقی سے 21اور احیاء کے لیے بھی اہم ہیں۔  اکیس (طویل المدتی بحالی، تحفظ، 
 متعلقہ نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔   

 
GLO ) طوفان ہاروے کی آفت کی وسیع نوعیت  ) فیصد فنڈز پالننگ کی سرگرمیون کے لیے مختص کیے ہیں۔5نے پانچ

خطرے کے بعد آفت کی تشخیص کے ذریعہ آگاہی،  GLOاور عالقے میں آفات کے دوباره ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے، 
پائیدار طویل المیعاد وصولی کی منصوبہ بندی کو فروغ دینا، خاص طور پر زمین کے استعمال کے فیصلوں کو ذمہ دار 

کاسی کرتا ہے اور مستقبل میں ممکنہ انتہائی موسمی واقعات اور دیگر قدرتی خطرات اور دیگر سیالب مینجمنٹ کی ع
 کے لیے مخصوص مقامی حال کے عالوه عالقائی حکمت عملیوں پر مرتکز رہے گا۔خطرات سے متعلق خطرات

 
GLO ) کی نگرانی اور درخواست ) فیصد فنڈز انتظامی اخراجات، بشمول کنڻریکٹ ایڈمنسڻریشن، تعمیل کاری 5نے پانچ

اور ذیلی وصول کنندگان کو تکنیکی معاونت کی فراہمی کے لیے مختص کیے ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر، یہ توقع  ،کنندگان
کی جاتی ہے کہ چند وصول کنندگان کو اپنے پروگرامز کا نفاذ کرنے کے لیے براه راست معاونت کی ضرورت ہو گی؛ 

کی ذیلی وصول کنندگان کو براه راست  GLOڈیلیوری کے لیے مختص کر رہا ہے۔  دو فیصد پروجیکٹ  GLOاس لیے 
معاونت کی فراہمی یہ یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ پروگرام ممکن حد تک موثر اور قابل طریقے سے نافذ کر دیا گیا 

 ہے۔
 

 کے حامل افراد کو فائده دے گا۔LMIفیصد  70تمام پروگرام کے فنڈز کا تقریباً 
 

ذیل کے جدول میں ریاست ڻیکساس کی نامکمل ضروریات کا خالصہ شناخت کیا گیا ہے۔ حسب ضرورت طوفان ہاروے 
فنڈنگ کے لیے طویل المدتی ضروریات اور ترجیحات کی شناخت  CDBG-DRکے نتیجے کے طور پر تفویض کرده 

کے لیے جائزه مکمل کیا گیا۔ یہ جائزه ڈیڻا کے مجموعی ذرائع کو زیر غور التا ہے جو متعدد عالقوں اور سیکڻرز کا 
ات کے متعلق احاطہ کرتا ہے۔ ضرورت کا جائزه اہل اور انتہائی متاثره اور تباه شده کمیونڻیز کے اندر نامکمل ضروری

مخصوص تفصیالت کا احاطہ کرتا ہے اور رہائشی، انفراسڻرکچر، اور معاشی نموکی تفصیالت کو شامل کرتا ہے۔ 
  ضروریات کے جائزے کی اضافی معلومات اور فنڈز دستیاب ہیں یا اپ ڈیٹ شده ہیں کے طور پر ترمیم ہونے کی توقع ہے۔ 

کے لئے ان کی ضروریات کا جائزه اپ ڈیٹ کرنے کے لئے غیرمعمولی  ہیرس کاؤنڻی اور ہیوسڻن شہر میں شامل کرنے
 میں مقرر کیا گیا ہے۔  3.3اور   3.2 ضروریات کا خالصہ 

 
 کل پوری نہ کی گئی ضرویات کا خالصہ :56ڻیبل 

بقیہ پوری نہ کی گئی 
 ضروریات

دیگر معلوم سرمایہ 
 کاریاں

CDBG-DR 
 زمره نقصانات/گیپ *سرمیاہہ کاریاں

$ 11,678,389,874 
  ($13,323,038,264) 

($4,377,797,312 
 رہائش  $29,379,225,450 (

 **مقبوضہ رہائش-مالک  $6,958,668,050      $6,958,668,050
 رہائشی ملکیت کا بیمہ  $2,454,674,305   ($1,386,924,741)  $1,067,749,564
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بقیہ پوری نہ کی گئی 
 ضروریات

دیگر معلوم سرمایہ 
 کاریاں

CDBG-DR 
 زمره نقصانات/گیپ *سرمیاہہ کاریاں

      

$5,296,944,610  ($3,058,562,923)   $8,355,507,533  
اپنا ذاتی  -ذاتی سیالب اور وفاقی سیالب 

 لکھیں
 قومی سیالب کے بیمہ کا پروگرام $8,820,724,462   ($8,820,724,462) $0

 کے پروگرامز ہاؤسنگ   ($2,264,461,377)   ($2,264,461,377)
 **مقبوضہ رہائش-داریکرائے  $2,713,882,916      $2,713,882,916

 عوامہ رہائشی اختیار دہی کی رہائش  $75,768,184   ($56,826,138)  $18,942,046

($43,465,600)   ($43,465,600)   
 .Pub L)ہیرس کاؤنڻی بائے آؤٹ پروگرام 

115-31) 
 (Pub L. 115-31)ممالک  MIدیگر    ($10,866,400)   ($10,866,400)

($837,097,816)   
($921,941,704 

 ہیرس کاؤنڻی رہائشی پروگرامز   (

($1,041,754,416)   
($1,191,394,231 

 ہیوسڻن شہر رہائشی پروگرامز   (
 انفرا اسڻرکچر  $68,958,741,056 ($658,124,755) ($7,162,866,950) $62,331,560,509

$795,874,106  ($7,162,866,950)   $7,958,741,056  FEMA عوامی امداد 
 تعمیر نو ڻیکساس کمیشن $61,000,000,000      $61,000,000,000

 ریاستی مقامی انفرا اسڻرکچر پروگرام   ($435,605,083)   ($435,605,083)
 ہیرس کاؤنڻی انفرا اسڻرکچر پروگرامز   ($222,519,672)   ($222,519,672)

 ہیوسڻن شہر انفرا اسڻرکچر پروگرامز    $0    $0
 اقتصادی  $14,848,838,581 ($195,628,178) ($2,201,771,329)  $12,451,439,074
$4,525,443,254   ($1,384,938,700)   $5,910,381,954  SBA کاروباری EIDL قرض 

 زراعت کے نقصانات  $200,000,000      $200,000,000
 مجموعہ ریاستی مصنوع  $3,800,000,000      $3,800,000,000

 آفت سے بے روزگاری کی امداد     ($11,201,909) ($11,201,909)
 کاروباری ملکیت کا بیمہ  $4,938,456,627   ($805,630,720)  $4,132,825,907
 پروگرامریاستی اقتصادی حیات نو کا    ($105,363,344)   ($105,363,344)

 $0   $0    
ہیرس کاؤنڻی اقتصادی حیات نو کے 
 پروگرامز

($90,264,834)   ($90,264,834)   
ہیوسڻن شہر اقتصادی حیات نو کے 
 پروگرامز

 کل  $113,186,805,087 ($5,230,347,712) ($22,687,676,54) $86,462,591,990
*CDBG-DR  فراہمی کے اخراجات شامل ہیںکی سرمایہ کاری میں پروجیکٹ کی 

کے اعداد و شمار میں سیالب انشورنس کے طور پر شناخت شده افراد کے لئے اندازه لگائے گئے والوں  IAکے  FEMA**گھر مالکان اور / یا 
 کے نقصان کو خارج یا رعایت نہیں کرتا۔

 
 .D  ڈسڻریبیوشن کے لیے عالقائیMOD 

 
GLO  یہ تسلیم کرتا ہے کہ اضافی معلومات اور صراحت وقت کے ساتھ آئیں گی اور یہ توقع کرتا ہے کہ جیسے ہی

اور مقامی HAPاضافی فنڈز تفویض کیے گئے تب ان فنڈز کی تقسیم کے لیے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ مکانات (
نے یونیورسڻی  GLOتیار کرنے کے لیے MODخریداری/حصول کے پروگرام) اور انفراسڻرکچر کے لیے عالقائی 

ان وسائل کے لیے مردم شماری  MOD۔ فنڈز کی تقسیم کے لیے ہےآف ڻیکساس بمقام آسڻن کے ساتھ شراکت داری کی 
ہوریکین  دیگر اعداد و شمار کے ذرائع جو ظاہر کرتے ہیں اورSoVIکا ڈیڻا،  FEMA-PAکا ڈیڻا،  FEMA-IAکا ڈیڻا، 
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کل نامکمل ضرورت، بحالی کی  MODہاروے کے اثر کو استعمال کرتا ہے۔ مکانات اور انفراسڻرکچر دونوں میں، 
صالحیت، اور متاثره جگہوں کی متعلقہ آبادی کے مابین توازن کو قائم کرت اہے۔  جیسے ہی مزید ڈیڻا دستیاب ہوا تو 

کے لیے اس ڈیڻا کو زیر غور الیا جا سکتا ہے جو آج کے ایکشن پالن MODsمستقبل کے لیے مختص کرده فنڈز کی 
میں موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ہر تغیر بحالی کے عمل میں اہم عنصر کا کردار ادا کرتا ہے اور ڈسڻریبیوشن ماڈلز 

رین اضافی فنڈز مختص کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا عالقائی دفاعی امور کو تازه ت میں اس کی عکاسی کرتا ہے۔
ڈسڻریبیوشن اور کیلکولیشن   F، ضمیمہ 12.1میں مختص کئے گئے سیکشن میں ترمیم شده سیکشن  HAPہے جو ریاست 

 میں ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی شامل نہیں ہیں۔MODs میں موجود ہے۔ F -ضمیمہ 12.1سیکشن  کے لیے طریقہ کار
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 .E پروگرام کا بجٹ 
 

 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 3﴿ وسائل کا کل بجٹ:  57جدول 
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 میں اپ ڈیٹ کرده﴾ APA 3﴿ بجٹ LMIکل : 58جدول 
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 .F GLO  فنڈز کا استعمالکے 
 

GLO  کئی سرکاری پروگراموں کو الگو کرے گا. ان پروگراموں میں شامل ہیں،  بنیادی رہائش گاہوں کی تعمیر نو اور
بحالی کے لئے گھر کے مالک کی معاونت کا پروگرام، گھر کے مالکان کو اپنے بنیادی رہائشوں کی بحالی کے باز ادائیگی 

ینڻل پروگرام، اور معاشی بحالی  جو براه راست سمندری طوفان کا پروگرام، متعدد خاندان کی بحالی کے لئے سستی ر
 ہاروی سے متاثره کاروباروں کو فنڈز فراہم کرے گا.

 
GLO مقامی رہائشی خرید/حصول اور مقامی بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں کے لئے مقامی حکومتوں کو فنڈز مختص ،

 ا جائے گا۔کی کے ذریعے MODکے ذریعے تیار کرده  COGکرے گا جو کہ 
 

GLO  نے جن پروگراموں کو منتخب کیا ہے وه ہاروے سے متاثره عالقوں کے لئے نئے گھروں اور پناه گاہوں کی تعمیر
 نو، بحالی، منتقلی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہے۔

 
اموں ، اور وه اپنے دائره اختیار میں ان کے پروگریں گے ہیوسڻن شہر اور ہارس کاؤنڻی اپنے مقامی پروگراموں کو تیار کر

 کے نفاذ کے ذمہ دار ہوں گے.
 

 گھریلو مالک کا معاونتی پروگرام 1. 
 

HAPطوفان ہاروے سے تباه شده مالکان کے زیر قبضہ سنگل فیملی گھر کی بحالی اور تعمیر نو کرے گا۔ 
 

HUD  ،میں تجویز کرده طور پرGLO HAP   کے لیے ریاست کے ماڈل کو استعمال کرے گا۔GLO  رہائشی
پروگرامز کے لیے اہل جگہوں کی عالقائی بنیاد پر تنظیم کرے گا اور اس سرگرمی میں متعدد پروگرام کا آغاز کرے 
گا۔  قریبی ہونے اور نقصان کی نوعیت کی بنیاد پر عالقے تشکیل دیئے جائیں گے۔ تعمیرات کی الگت اور اقسام، 

ان عالقوں میں براه راست پروگرامز  GLOیونڻس کی تعداد، اور دستیاب کل فنڈز کو بھی زیر غور الیا جا سکتا ہے۔  
کی نگرانی کرے گا یا بیرونی فریقین کی معاونت کو مالکان کی معاونت کی ضروریات مکمل کرنے کے لیے استعمال 

 سڻن اور ہیرس کاؤنڻی ہوں گی۔  ہوسڻن اور ہیرس کاؤنڻیکرے گا۔  ریاست کے اس ماڈل کے لیے واحد استثنی میں ہو
 اپنے مقامی ہاؤسنگ پروگرامز تشکیل دیں گے اور اپنی عالقائی حدود میں اس کے نفاذ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔

شرکت کے لیے نااہل ہوں میں  HAPہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی میں رہائش پذیر ریاست کے چالئے گئے گھریلو 
میں انتہائی متاثره طور پر بیان کرده جگہوں اور عالقوں کے مطابق مختص وسائل برقرار رکھے  54 جدولگے۔ 

 جائیں گے۔  
 

GLO  ریاستی پروگرام کی متاثرهCOG  عالقوں کے ساتھ شراکت داری سے نگرانی کرے گا چونکہ ان کے پاس
سے تمام ضروریات کے جائزوں اور رہائشی گائیڈ الئنز  COGsاپنے عالقوں کی ضروریات کا براه راست علم ہے۔ 

 کی ڈویلپمنٹ کے ضمن میں مشاورت کی جائے گی۔  
 

a. :1,334,222,225$ مختص کرده رقم   
i. فیصد فنڈز 80اسی ( کم از کم ( MID HUD  کے عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل

 ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
ii. ) ریاستی فنڈز  تک ) فیصد20بیسMID  کاؤنڻیز میں ان کےHUD MID  زپ کوڈز کو منہا کر کے

 ۔چاہیےنامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے 
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b.   :دوباره تفویض کاری 
i.  ریاستی تمام اہل درخواست گزاروں کو مستفید کرنے کے بعد، باقی بچ جانے والے فنڈزMID  کے

عالقوں (کاؤنڻیز  HUD MIDکے شناخت کرده  HUD MID"انتہائی متاثره" زپ کوڈز منہا کر کے 
 ۔عالقے COGاور زپ کوڈز) کے 

 
c.    :زیاده سے زیاده معاونت 

i.  سے زائد نہیں۔ $65,000بحالی: مقامی مخلوط بلڈر کی بولی کی رقم اور 
ii.  تعمیر نو:  حاصل کرده بلڈرز اور گھر کے سائز پر مبنی بلڈرز کے گھر کے پالنز کی بنیاد پر مقامی

 مخلوط بلڈر کی بولی کی رقم ۔
 

d.   :اہل سرگرمیاںCDBG-DR ؛HCDA  105 سیکشن(a)(1), 105(a)(3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 
105(a)(18), and 105(a)(25)  کے تحت مجاز کرده رہائشی سرگرمیوں میں درج ذیل شامل ہے لیکن اس تک

 محدود نہیں:
i. ؛ ، تعمیر نواور/یا  سنگل فیملی مالکان کے زیر قبضہ کی بحالی 
ii.  تیار کرده رہائشی یونڻس کی مرمتی اور تبدیلی 
iii. خطرے میں تخفیف؛ 
iv.  اونچائی؛ 
v.  منتقلی کے لیے معاونت 
vi. صرف انہدام؛ 
vii. 15  فیصد کی حد کے اندر (جیسے رہائشی مشاورت، قانونی مشاورت، یا مالزمت کی تربیت، ذہنی

 صحت، اور عمومی صحت کی خدمات) عوامی سروس؛ اور  
viii. اثره سنگل فیملی ہاؤسنگ سڻاک کی بحالی کے ساتھ منسلکہ دیگر سرگرمیاں۔مت 

 
e. :نااہل سرگرمیاں 

i.  زبردستی قرض کی ادائیگی؛ 
ii. آفت سے متاثره سیالبی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں؛ 
iii.  مستفید ہوا جائے، یا جو وه پراپرڻیز جس سے آفت کے وقت، یا آفت کے بعد، دوسرے گھر کے طور پر

 بحالی کی معاونت یا رہائشی ترغیبات کے لیے اہل نہ ہوں؛
iv. سیالبی راستے میں موجود گھروں کی بحالی/تعمیر نو؛ 
v. :ان گھروں کی بحالی/تعمیر نو جن میں 

 یا قومی اوسط سے زیاده ہو؛ AMI فیصد  120گھرانے کی مجموعی رقم  .1
 میں موجود تھی؛ اورپراپرڻی آفت کے وقت سیالبی میدان  .2
پراپرڻی کے مالک نے تباه شده امالک کے ضمن میں سیالب کی انشورینس برقرار نہیں رکھی، حتی   .3

 کہ جب ایسی انشورینس حاصل کرنا اور برقرار رکھنا مالک کے لیے ضروری نہیں تھا۔
vi.   42( سیکشن، بطور ترمیم شده 582کے  1994قومی سیالب کی انشورینس کے اصالحات کے ایکٹ 

U.S.C. 5154a بیان کرتا ہے کہ سیالب سے متاثره جگہ میں دستیاب کی گئی وفاقی آفت بحالی کی معاونت (
کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، یا کاروباری پراپرڻی کے کسی نقصان کے لیے "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" کی 

ی سیالب کی آفت کے لیے امداد اس مد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی وفاق
شرط پر وصول کی ہو کہ وه قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت پہلے سیالب کی انشورینس حاصل کرے اور 
وه فرد بعد میں ایسی پراپرڻی پر قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت درکار طور پر سیالب کی انشورینس حاصل 

یہ پروگرام ایسے فرد کو جو ان تقاضوں پر پورا اترنے میں  کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے۔
 ناکام ہو جائے اسے پراپرڻی کی مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد فراہم نہیں کر سکتا۔
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vii.  ہوسڻن شہر اور/یا ہیرس کاؤنڻی کی حدود میں موجود گھریلو مالکان ریاستیHAP میں شرکت کے لیے
 اور ہارس کاؤنڻی اپنے مقامی پروگراموں کی تیاری اور نفاذ کے ذمہ دار ہیں۔ ہیوسڻن شہر نااہل ہیں۔

 
f.  :معاونت کے لیے اہلیت کا معیار 

i. طوفان کے وقت گھر مالک کے زیر قبضہ ہونا چاہیے؛ 
ii. رہائش کو بنیادی رہائش کے طور پر زیر استعمال ہونا چاہیے؛ 
iii.  گھرCDBG-DR اہل کاؤنڻی میں موجود ہونا چاہیے؛ 
iv. گھر کو طوفان ہاروے کے نقصان سے متاثره ہونا چاہیے؛ 
v. مراعات دوہری ہونے کا جائزه؛ 
vi.  بحالی، تعمیر، اور نئی تعمیر کے اخراجات مناسب اور تعمیر کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کی قیمتوں

 کے مطابق مناسب ہیں؛
vii.  درخواست کنندگان چائلڈ سپورٹ کے لیے حالیہ ہونے چاہیے؛تمام درخواست کنندگان اور شریک 
viii.  درخواست گزار کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے کہ پراپرڻی ڻیکسز موجوده ہیں، ادائیگی کا منظور شده پالن

 ہونا چاہیے، یا حالیہ قوانین کے تحت استثنی کے قابل ہونا چاہیے؛
ix. گھر ماحولیاتی طور پر صاف ہونا چاہیے؛ 
x. د وصول کرنے والے پراپرڻی کے مالکان جو سیالب کی انشورینس خریدنے کے تقاضے آفت کی امدا

کو متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وه منتقل الیہ کو تحریری طور پر سیالب کی انشورینس 
حاصل کرنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطالعات پراپرڻی کی منتقلی کی دستاویزات میں 

وت رکھیں، اور اگر وه ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے واال مالک ذمہ دار متصور بطور ثب
 ہو سکتا ہے۔

xi.  متبادل معاہده:  امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو مراعات کے دوہرا ہونے کی تعمیل کو یقینی
ود متبادل کے لیے متفق بنانے کے لیے طوفان ہاروے سے متعلقہ مستقبل کے کسی ایوارڈز کے محد

 ہونا چاہیے۔
xii. :غیر محفوظ قابل معافی اقراری نوٹ 

امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو تین سال کے لیے معاونت شده پراپرڻی میں مرکزی رہائش  .1
برقرار رکھنے کی ضرورت ہو گی۔ معاونت شده رہائش گاه بطور ضمانت استعمال کرتے ہوئے تین 

کوئی کیش آؤٹ ری فنانسنگ، گھریلو سرمائے کے قرضے یا دیگر قرضوں کی اجازت سال کے لیے 
 نہیں۔ اس پالیسی کی خالف ورزی تحریری معاہدے کی شرائط کی دوباره ادائیگی کو فعال کر دے گی۔

معاونت شده پراپرڻیز کے لیے ڻیکسز ادائیگی اور تعمیل کرنا ہو گی۔ گھریلو مالکان ادائیگی کے پالن  .2
سکتے ہیں، لیکن یہ قابل نفاذ طور پر ذیلی وصول کننده یا ریاست کو ارسال کرنے کی ضرورت  پر ہو

 ہو گی۔
معاونت شده پراپرڻی پر انشورینس برقرار رہنی چاہیے۔ خطره، سیالب (اگر قابل اطالق ہو)، اور  .3

 آندھی (اگر قابل اطالق ہو) کی تحریری معاہدے کی مدت تک نگرانی کی جائے گی۔
 

g.  مقاصد: قومیLMI  70اور فوری ضرورت۔  عالقے اور ذیلی وصول کننده کے مطابق ان پروگرام کے کم از کم 
 کے لیے اہل پراجیکڻس پر خرچ ہونے چاہیے۔   LMIفنڈز فیصد 

 
h.   :ہاؤسنگ کی گائیڈ الئنزGLO  جو اور اس کے ذیلی وصول کنندگان ہاؤسنگ کی کم از کم گائیڈ الئنز بنائیں گے

رسائی کی ضروریات، سرکاری  اہلیت کے تقاضوں، ہاؤسنگ کی معاونت کی حدود، تعمیرات کے معیارات،
رپورڻنگ کے تقاضے، اور دیگر پروگرام کے تقاضوں کے ضمن میں عملی  معائنے کے الئق کے معیار،

راہم کرے گا۔  ذیلی وصول کنندگان اپنی گائیڈ الئنز خود تیار کریں گے۔  ہاؤسنگ کی گائیڈ الئنز استعمال تفصیالت ف
 کو تمام گائیڈ الئنز کی منظوری دینی چاہیے۔ GLOسے قبل عوامی رائے کے لیے پوسٹ کی جائیں گی۔  
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i.  ضروریات کا جائزه:  پروگرام کی نگرانی کرنے والےGLO ندگان ضروریات کا جائزه سر اور ذیلی وصول کن

ڈیڻا کے تجزیے فنڈنگ کا وه  IAڈیموگرافک  HUD/FEMAانجام دیں گے۔ مقامی ضرورت کے جائزے اور 
  اکنامک گروپ کے فائدے کے لیے تعین کیا جانا چاہیے۔ LMIاور غیر  LMIتناسب تجویز کریں گے جو ہر 

GLO سے متاثره تمام کاؤڻیز کے حوالے سے ہاؤسنگ  آسڻن میں ڻیکساس یونیورسڻی کے ساتھ شراکت میں آفت
کی ضرورتوں کا سروے جاری کریں گے۔ یہ سروے ہاروے کے طوفان کے نتیجے میں متبقیہ نامکمل ہاوسنگ 

ضروریات کا جائزه پیش کرنے کے لیے سرگرمیوں، ڈیمو گرافک کے  کی ضروریات کی جانج پڑتال کرے گا۔
اور  کے حامل، کمزور آبادی "خاص ضروریات"، کی پہچان معذور افراد لیے مرتکز شده نگرانی کی وصولی،

ضروریات کی تشخیص میں ان عوامی خدمات کی خدمت کرنے کے لیے ہدفی عالقوں کا تعین کرے گا۔  
سرگرمیوں کی اقسام کی تشخیص بھی شامل ہوگی جو پروگرام کی تکمیل کے لئے ضروری ہوسکتے ہیں، جیسے 

ضروریات ونی مشاورت، روزگار کی تربیت، دماغی صحت، اور عام صحت کی خدمات۔ ہاؤسنگ مشاورت، قان
کے جائزے کو متاثره عالقوں کے اندر نقصان سے متاثره رہائش کی طرح یکساں آمدن کی بریکڻس کے اندر 

کی  GLOمقاصد کا تعین کرنا چاہیے۔  مقاصد سے انحراف کے لیے ذیلی وصول کننده کی پیش قدمی سے قبل 
 نب سے منظوری دی جانی چاہیے۔جا

 
j. :براه راست ہاؤسنگ معاونت کے لیے متعلقہ پروگرامز کی نگرانی کرنے والے   اقراری مارکیڻنگ رسائی کا پالن

GLO  اور ذیلی وصول کنندگان طے شده مارکیڻنگ پالیسیز کے ذریعےAFFH ہیں۔GLO  اور ذیلی وصول
سرڻیفائیڈ ہاؤسنگ کی مشاورتی تنظیموں کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ تصدیقی مارکیڻنگ کی  HUDکنندگان 

کے ضابطوں پر مبنی تصدیقی مارکیڻنگ کا پالن شامل ہو گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے HUDکوششوں میں 
اور ے گروپس کہ تمام نسلی، تہذیبی، قومی بنیاد، مذہبی، نسلی حیثیت، معذور، "خصوصی ضروریات" جنس ک

 سے اہل گھریلو مالکان تک کمیونیکیشن اور رسائی کی کوششیں پہنچیں۔کمزور افراد 
 

k. HAP   :کی عوامی سہولیاتGLO  اور بے گھری کی روک تھام میں تجربہ رکھنے والی دیگر ریاستی تنظیمیں
کی عوامی سہولیات سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں کا انتظام کریں گے۔ یہ  HAPیا غیرمنافع بخش ادارے 

سہولت تین بنیادی سرگرمیوں پر مشتمل ہوگی، جس کا مقصد ہاروی طوفان کے بعد عالقے میں بے گھری کی 
 رکھنے والے گھرانوں کے لئے ہوگی۔LMIام ہوگی۔ یہ سہولت صرف روک تھ

i.  :50,000,000$عوامی سہولیات کے لئے مختص کرده رقم 
کے نشان زد عالقہ جات (کاؤنڻیاں اور زپ کوڈز)  HUD MID) فیصد رقم کو 80اسی (کم از کم   .1

 کی ضروریات پوری کرنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئیے۔
کاؤنڻیوں کی  MIDریاستی زپ کوڈز کے عالوه تمام  HUD MIDرقم کو  تک فیصد) 20بیس ( .2

 ۔چاہیےضروریات پوری کرنے کے لئے استعمال کیا جانا 
 

ii.  اہل سرگرمیاںHCDA 105 حصہ(a)(8) 105 اور(a)(20): 
قلیل المیعاد مارڻگیج کی معاونت کا مقصد کم اور درمیانی آمدنی  –قلیل المیعاد مارڻگیج کی معاونت  .1

تک  10,000$رکھنے والے گھرانوں کو ان کی بنیادی رہائش کے لئے مارڻگیج کی ادائیگیوں میں 
تی ہے۔ اس ماه سے زیاده تک نہیں فراہم کی جاسک 20۔ یہ معاونت ہونی چاہیےکی معاونت کی فراہمی 

پروگرام کا مقصد متاثره عالقہ جات میں گھروں کے فورکلوژر یا متاثرین کا فائده اڻھانے کے لئے 
انتہائی کم قیمت پر خریداری کی روک تھام اور گھرانوں کو بے گھری کے خوف و خطر کے بغیر 

 زندگی کی بحالی کی راه پر گامزن کرنا ہے۔
رکھنے والے افراد کو یوڻلڻی LMIنت کے پروگرام کے ذریعے یوڻلی میں معاو –یوڻلیز میں معاونت  .2

تک کی معاونت فراہم کی جائے  1,000$کے حوالے سے فوری ضروریات پوری کرنے کے لئے 
 گی۔ اس معاونت میں بجلی، گیس، گندے پانی، پانی اور دیگر بلز اور ڈپازڻس شامل ہوسکتے ہیں۔
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یہ داروں کے لئے کرایے میں معاونت رہائش کی کرا –کرایہ داروں کے لئے کرایے میں معاونت  .3
کے گھرانوں کو کرایے کے سلسلے میں معاونت فراہم کریں گے۔ اس LMIضرورت رکھنے والے 

ماه تک کی معاونت شامل ہوسکتی ہے، جس میں سیکورڻی ڈپازٹ اور یوڻلڻی ڈپازٹ  3پروگرام میں 
 Fair Market Rentمارکیٹ رینٹ (کی جانب سے شائع کرده فیئر  HUDشامل ہیں۔ یہ پروگرام 

(FMR) کی جانب سے چالیا جائے گا، اور زیاده سے مراعت کی ادائیگی (FMR  کے مطابق کی
 جائے گی۔ 

 
iii. اہیلت کا معیار: رہنما اصولوں میں مزید رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ 

 
iv.   نہیں ہیں۔ ہیوسڻن شہر اور ہیرس نااہل: ہیوسڻن کی شہری حدود یا ہیرس کاؤنڻی میں واقع سرگرمیاں اہل

 کاؤنڻی خود کے پروگرامز تیار اور عمل درآمد کررہے ہیں۔
  

v.  :قومی ہدفLMI  
 

l.  اس پروگرام کے تحتAFFH) کسی 1کا جائزه لیا جائے گا، جس میں مندرجہ ذیل کے تخمینے شامل ہوں گے (
) رہائش کی تشکیل اور 3) سماجی و اقتصادی خصوصیات، (2تجویز کرده پراجیکٹ کے عالقے کی آبادیات، (

 AFHH) 6) ماحولیات خطرات و خدشات، اور (5) تعلیمی، نقل و حمل اور صحت کے مواقع، (4ضروریات، (
عاون کے لئے دیگر تمام اہل عناصر۔  درخواستوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پراجیکڻس کے ذریعے کے ت

اس عالقے میں نسلی، نژاد کو کم آمدنی رکھنے والی آبادیاں کم ہوں گی یا قدرتی خطرات سے تعلق رکھنے والے 
گا جہاں غربت کم ہو یا اقلیتوں کا  اثرات کے جواب میں ان عالقہ جات میں کم قیمت رہائش کو فروغ دیا جائے

 تناسب کم ہو۔
 

m.  ڻائم الئن:  تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  کی جانب سے منظوری کے فوری بعد
 ہے۔ تجویز کرده تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

 
 مقامی خریداری اور حصول کا پروگرام2.  

 
. اس سرگرمی کی نوعیت کی ہیں آؤٹ اور حصول کے پروگرام گھروں کو نقصان کے راستے سے نکال بائیمقامی 

وجہ سے، یہ پروگرام انتظامیہ (گورنمنٹ اور اداروں کے مقامی یونڻوں کے نام سے مشہور ڈومین اتھارڻی کی طاقت 
تفریحی، فدرتی سیالبی میدانوں  ذیلی وصول کنندگان کی کھلی جگہ، کیا جائے گا. انتظام کے ذریعہ) کی طرف سے

دیگر ایکوسسڻم کی بحالی کے مطابق استعماالت کے لئے ملحق زمین  ویٹ لینڈ مینجمنٹ کے طریقوں، یا کے مقاصد،
حاصل کرنے کرنے کے لئے بائی آؤٹ اور حصول سے حکمت عملی کے تحت فائده اڻھانے کے سلسلے میں حوصولہ 

 ۔افزائی کی جاتی ہے
 

وڻس کے مطابق "بائی آؤٹ" سے مراد جائیداد کا حصول ہے سیالب زدگی کے خطرے یا ذیلی وصول فیڈرل رجسڻر ن
کننده کے نامزد طریقے کے مطابق آفات کے خطرات میں کمی کے عالقہ جات میں جائیدات کے حصول کی روک 

 تھام ہے۔
 

س سرگرمی کی نوعیت کی وجہ مقامی خریداری اور حصول کا پروگرام گھروں کو نقصان پہنچنے سے بچائے گا۔  ا
 اور اعلی اختیارات کے حامل اداروں کے مقامی یونڻسذیلی وصول کنندگان سے، اس پروگرام کی نگرانی حکومت 

بائی آؤٹ پروگرام میں شرکت کرنے والے ذیلی وصول کنندگان تخمینے کے مناسب  کی جانب سے کی جائے گی۔
میں e  FMVمیں قبل از آفت یا بعد از آفت کی جائز مارکیٹ ویلیو  طریقہ کار کے تعین کا اختیار رکھتے ہیں، جس

 FMVسے کسی ایک کی ادائیگی شامل ہے۔ بیشتر صورتوں میں بائی آؤٹ کے درخواست کنندگان کو قبل از آفت 



 

 281کل  155 صفحہ
 
 

-CDBGکی صورت میں،  FMVسے زیاده معاوضہ پیش کرتے ہیں۔  FMVفراہم کرنے والے پروگرامز بعد از آفت 
GR  کی رقم کو فروخت کننده کو معاونت تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح فروخت کنندهCDBG-DR   کی معاونت

حاصل کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر قیمت فروخت میں فروخت کننده کو معاونت شامل ہو تو مراعات کے حساب کتاب یا 
رے پر مضمرات سامنے آسکتے ہیں۔ تاہم نیچے بتائے گئے طریقے کے مطابق قومی اہداف کے معیارات کے مظاہ

پیش کرنے واال پروگرام صرف جائیداد کی حقیقی قیمت ہی  FMVبائی آؤٹ کے درخواست دہندگان کو بعد از آفت 
 کا وصول کننده نہیں تصور کیا جاتا ہے۔  CDBG-DRپیش کرتے ہیں، اور اس طرح فروخت کننده کو 

 
آؤٹ کی تمام سرگرمیوں کو جائیداد کے حصول کی ایک قسم سمجھا جائے  خریداری کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو، بائی

کے تحت مجاز ہے)۔ تاہم صرف "بائی آؤٹ" کی تعریف پر پورا اترنے والے  U.S.C. 5305(a)(1) 42گا (جیسا کہ 
حصول  ) کے تحت قابل اطالق پاپندیوں کا اطالق ہوگا۔ کسیbحصولوں ہی پر اس نوڻس (مندرجہ ذیل ذیلی پیراگرام 

کو بائی آؤٹ تصور کرنے یا نہ کرنے کے پیچھے مرکزی عنصر یہ ہوگا کہ کیا اس خریداری کے پیچھے کسی 
سیالبی میدان یا آفت کے خطرے میں کمی کے عالقے میں جائیداد کے نقصان کے خطرے میں کمی النا تھا یا نہیں۔ 

ا ہو تو خریداری کی قیمت کو قابل اطالق مساوی اگر کسی جائیداد کو کسی بائی آؤٹ پروگرام کے تحت نہ خریدا گی
 کا اطالق نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ FMVالگت کے اصول کے مطابق ہونا چاہئیے (اور قبل از آفت 

 
ذیلی وصول کنندکان اس صورت میں حاصل کرده جائیداد پر دوباره ترقی کا کام کرسکتے ہیں اکر اس جائیداد کو کسی 

حت خریدا نہ گیا ہو، اور قیمت فروخت کے تعین کے لئے قابل اطالق الگت کے قواعد بائی آؤٹ کے پروگرام کے ت
کے مطابق آفت کے بعد کی قیمت کا استعمال کیا گیا ہو (آفت سے پہلے کی قیمت استعمال نہیں کی جاسکتی ہے)۔ قیمت 

کے مالک کو گھر کی تبدیلی فروخت کے عالوه، ذیلی وصول کنندگان اس صورت میں دوباره تعمیر ہونے والی جائیداد 
کے سلسلے میں معاونت یا رہائش کی مراعات فراہم کرسکتے ہیں اگر ذیلی وصول کننده نے اس جائیداد کو رضاکارانہ 

اگر ملکیت معروف ڈومین  طور پر خریدا ہو، اور مالک کی اضافی معاونت کی ضرورت کا تحریری ثبوت موجود ہو۔
ہے، تو اس پراپرڻی کا حتمی استعمال کسی خاص نجی پارڻی سے فائده نہیں اڻھا  کے استعمال کے ذریعہ خریدا جاتا

اس کے عالوه، معروف ڈومین کے ذریعہ حقیقی پراپرڻی کا حصول  سکتا اور عوامی استعمال کے لئے ضروری ہے.
حصول کی  .CFR 24, subpart B 49) کے ایکٹ کے تحت ہے جس میں URAیونیفارم ڻرانزیکشن معاونت (

 رگرمیوں کے دوران، ذیلی وصول کنندگان کو طویل المیعاد ترقی کے منصوبہ جات کی تعمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔س
 

کے ذریعے فنڈز مختص  MODکو ہاؤسنگ  COGمقامی خریداری اور حصول کے پروگرام کے تحت، ہر متاثره 
ہوسڻن  بنائے گا۔MODان فنڈز کو حکومت کے مقامی یونڻس کو مختص کرنے کے لیے  COGکیے گئے ہیں۔  ہر 

کے ذریعے تفویض کاری وصول  MODشہر، ہیرس کاؤنڻی، ہیرس کاؤنڻی میں موجود مقامی حکومتیں اور ادارے 
 پانے کے لیے نااہل ہیں۔

 
COGs  کے ذریعے تشکیل کردهMOD یار ہیں۔ متاثره عالقے کے سائز فنڈز کی ڈسڻریبیوشن کے کے لیے مقامی اخت

ہر عالقے پر مختلف اثر اندازی کی بنیاد پر عالقائی حکمت عملی کے ذریعے مقامی کنڻرول  کے اور طوفان ہاروے
 طویل المدتی بحالی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔

 
GLO  متاثرهCOGs  کو مقامیMODs  کرے گا۔ ہر کی ترقی کے لیے تربیت، تحریری رہنمائی، اور فارمز فراہم
COG  کوMOD سے مطلع کرنے کے لیےGLO  کے یونیورسڻی آف ڻیکساس بمقام آسڻن کے ساتھ شراکت داری

کی  GLOکے ذریعے بنائے گئے ڈیڻا سیڻس فراہم کیے جائیں گی۔ ان ڈیڻا سیڻس سے تغیرات قابل مجاز ہوں گے۔ 
جانب سے فراہم کرده ڈیڻا سیڻس کاؤنڻی، شہر، اور/یا زپ کوڈ کی سطح کے متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔  

 درخواست گزار سے مخصوص ڈیڻا دستیاب نہیں ہو گا۔
 

ایک شہری شراکت داری کے عمل کی پیروی کرے۔ ہر  COGہدایات یہ تقاضا کریں گی کہ ہر کی  MODمقامی 
COG  سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ سماعتیں منعقد کرانے سے قبل کوئی سی بھی عوامی سماعتوں کے نوڻس کو شائع
 COGں شائع کیا جائے گا، ۔ نوڻسز کو عالقے میں تمام اہل کاؤنڻیز کیلئے ریکارڈ پر موجود تمام اخبارات میگے کرے
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کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا، اور عالقے میں تمام شہروں اور کاؤنڻیز کو فراہم کیا جائے گا۔ سماعتوں کو 
 ) کی مکمل تعمیل کرنا ہو گی۔Texas Open Meetings Actالزماً ڻیکساس اوپن میڻنگز ایکٹ (

 
کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے  COGره کاری کیلئے میں جمع شدگی سے قبل عوامی تبص GLOکو  MODحتمی 

 MODدن سے قطعاً کم نہیں ہو گا۔ ہر تبصرے کا جواب دیا جائے گا اور حتمی  14گا۔ عوامی تبصره کاری کا دورانیہ 
کو  MODپر نظر ثانی کیلئے جوابی سیکشن میں نوٹ کیا جائے گا۔  GLOمیں کی گئی کوئی سی بھی تبدیلیوں کو 

HUD ئحہ عمل کی کو الGLO  یایا دن میں مکمل کیا جانا پڑے گا 60کی جمع شدگی سے GL  منظور شده تاریخ کی
 .طرف سے

 
کی جمع شدگیوں کا جائزه لے گا اور انہیں منظور کرے گا۔ تمام  MODکی جانب سے  COGہر  GLOتکیمل پر
MODs  کا مکمل طور پر جائزه لیا جائے گا تاکہ یقینی بنایا جائے کہ ہرCOG  اپنے عالقوں میں فنڈز کو مختص

کو  MODکرنے اور ترجیح دینے کیلئے استعمال ہونے والے طریقے کی ایک تفصیلی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ اگر 
 ے مخصوص مسائل کے۔کو ردعمل فراہم کرے گا، بشمول کوئی س GLO COGمنظور نہ کیا جائے، تو 

 
a.  مقامیMOD :تقاضے 

i.   ہرCOG MOD  کے عمل کوGLO کی معاونت سے فائده پہنچائے گا؛ 
ii.  فنڈز کو اہل اداروں یا سرگرمیوں کو مختص کرنے کیلئے غیر جانبدارانہ معیار استوار کریں (تقسیم

 کاری غیرتکمیل شده ضرورت پر مبنی ہو، لیکن اس تک محدود نہیں)؛
iii. عمل: شہری شراکت کا 

 ایک شہری شراکت کا منصوبہ تیار کریں؛  .1
2. MOD ) عوامی سماعتیں سرانجام دیں؛2کو حتمی شکل دینے سے قبل کم از کم دو ( 
 ) عوامی سماعت کو "عوامی منصوبہ بندی کی مالقات" کہا جائے گا؛1ایک ( .3
 دن کیلئے عوامی تبصرے کے دورانیے کی یقین دہانی کریں۔ 14کم از کم   .4

iv. MOD  کے ذریعے فنڈنگ وصول کرنے والے کسی بھی مقامی ادارے پرCDGB-DR  فنڈز میں کم
 ؛کا اطالق کریں $1,000,000از کم  

v. یقینی بنائیں کہ فنڈز کی ایک کم از کم شرح فیصد سب سے زیاده متاثره کاؤنڻیز HUD MID  اور ِزپ
 کوڈز کو مختص کی جاتی ہے؛

vi. MOD کے ذریعے مقامی ترجیحی کاروائی کو یقینی بنائیں؛ 
vii. 70  فیصدLMI؛ہو والے طبقے کے مالی فائدے کے تقاضے کو پورا کرنے کیلئے ایک منصوبہ 
viii. HUD  یاGLO کی اہلیت کیلئے درکار تقاضوں سے بڑھ کر کوئی اضافی پیرامیڻرز استوار کریں۔ 

 
b.  :275,620,892 مختص کرده رقم$ 

i.  فیصد فنڈز 80اسی ( کم از کم (HUD MID  عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات
 ؛کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے

ii. ) ریاستی فنڈز کو الزماً متاثره کاؤنڻیز، اور کاؤنڻیز منفی ان کے  تک ) فیصد20بیسMID  زپ کوڈز
 ضرورت سے نمڻنا پڑے گا۔HUD MID میں غیرتکمیل شده 

 
c. مقرر کرده مقامی از سر نو تعیناتی :MOD  اختصاص اور ضبط شده فنڈ سستی قابل کرایہ پر پروگرام میں دوباره

 الگو کیے جائیں گے.
 

d. اہل ادارے:  ابھرتی ہوئی دائره اختیار کی طاقت کے ساتھ مقامی حکومت اور اداروں کے یونڻس. 
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e. اہل سرگرمیاں ،HCDA   105 سکیشن(a)(1), 105(a)(7-8)  105(a)(24-25) 
i. خریداریاں؛ 
ii. حصول؛ 
iii.  خریداری یا حصول کی سرگرمیوں کے ساتھ نقل مکانی میں معاونت؛ 
iv. خریداری یا حصول کی سرگرمیوں کے ساتھ ڈاؤن پیمنٹ میں معاونت؛ 
v. صرف انہدام؛ 
vi. رہائشی امداد 
vii.  کیلئے مختص سرگرمیاں؛خاندانوں کو سیالبی میدانوں سے باہر نقل مکانی کرانے 
viii. 15  فیصد کی حد (مثالً رہائش، مشاورت، قانونی مشاورت، نوکری کی تربیت، ذہنی صحت اور عام طبی

 خدمات)؛
ix. FEMA  کے خطره گھڻانے کیلئے گرانٹ کے پروگرامFEMA Hazard Mitigation Grant 

Program (HMGP) میں خرچ کا حصہ 
x. منصوبہ بندیGLO)   مقامیمنظوری کے ساتھMOD   تک20کے مختص کے ٪.( 

 
f.  :نااہل سرگرمیاں 

i. ۔ آفت سے متاثره سیالبی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں 
ii.  ہوسڻن شہر اور/یا ہیرس کاؤنڻی کی حدود میں ہونے والی سرگرمیاں پروگرام میں شرکت کرنے کے

شہر ان کے اپنے پروگراموں کی ترقی اور عمل درآمد کر رہے ۔ ہوسڻن اور ہیرس کاؤنڻی لیے نااہل ہیں
 ہیں

 
g.  پروگرام کی ہدایات:  ہر ذیلی وصول کنندهCDBG-DR  کے تقاضوں اور ضوابط کی مناسبت سے زیاده سے

زیاده معاونتی رقوم، ڻارگٹ کے عالقے کے مقامات، اور اضافی اہلیت کے تقاضوں کا تعین کرنے کیلئے ہدایات 
کو تمام گائیڈ  GLOتیار کرے گا۔  استعمال سے قبل ہدایات کو الزماً عوامی تبصرے کیلئے پوسٹ کیا جانا ہو گا۔  

اور پیروی کرنے کی  دینے ترقی کوRARAPذیلی وصول کنندگانوں کو ایک  ۔ظوری دینی چاہیےالئنز کی من
 ۔ضرورت ہے

 
کو مندرجہ ذیل تقاضوں کے  وصول کنندهکے لۓ، ذیلی بائی آؤٹ تباہی کے خطرے میں کمی کے عالقے میں 

معیار  مندرجہ ذیل کے لۓ عالقے کو نامزد کرنے کے لئے اپنی پالیسیوں اور طریقہ کاروں میں بائی آؤٹ مطابق 
  :قائم کرنا چاہیے

i.  خطره پیدا ہوا ہو یا صدارتی اطالن کرده تباہی جس کے لئے وصول کنندے کوCDBG-DR  مختص
 حاصل ہوا ہو۔

ii. ہو سکتا مکنہ ماحولیاتی خطره کے لئے م  یخطره پروگرام کے فائده مندوں کی حفاظت اور صحت مند
 ) اور سائنس؛ اورFEMA-RL، جیسا کہ بہترین دستیاب اعداد و شمار (مثال کے طور پر ہے

iii.  آفت کے خطرے سے کم والے عالقے کو واضح طور پر صاف کیا جانا چاہئے تاکہHUD  اور عوام
آسانی سے تعین کریں کہ نامزد عالقے کے اندر کیا ملکیت موجود ہیں. بائی آؤڻس اور دیگر اقسام کے 
حصول کے درمیان فرق اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وصول کننده صرف اس صورت میں حاصل ملکیت 

(یعنی، حصول دوباره تکمیل کر سکتا ہے اگر اس نے بائی آؤٹ پروگرام کے ذریعے حاصل نہیں کی ہو
 کا مقصد خطرے کی کمی کے برعکس میں کچھ اور تھا).

iv.  حصول کی سرگرمیوں میں، ذیلی وصول کننده اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کی تکمیل اپنی
 طویل مدتی ری ڈیولوپمنٹ منصوبوں کے مطابق ہو.

 
h.  :قومی مقاصدLMI /متوسط خریداریاں (، کچی آبادیوں/ مخدوش عالقوں، فوری ضرورت، کمlow/mod 

buyout (LMB))اور کم / متوسط طبقے کو ترغیبات ،. 
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i.  تمام مجوزه بائی آؤڻس یا حصول کے پروگراموں کو منظور کرنے سے قبلGLO  کی طرف سےAFFH  جائزه

تجویز کرده منصوبے کے  (1)لینے کے بارے میں مؤثر طریقے سے گزر جائے گا. اس طرح کی تجزیہ میں 
) تعلیمی، نقل و 4) ہاؤس کی ترتیب اور ضروریات، (3) سماجی اقتصادی خصوصیات، (2عالقہ ڈیموگراف، (

کے عزم کے  AFFH) 6ر () ماحولیاتی خطرات یا خدشات، او5حمل، اور صحت کی دیکھ بھال کے مواقع، (
 لئے تمام دیگر عوامل مواد.

 
j.  ڻائم الئن:  تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  دن  30کی جانب سے منظوری کے

 بعد ہے۔ تجویز کرده تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔
 

 پروگرامگھر کے مالک کو رقم لوڻانے کا 3.  
 

GLO  اِن فنڈز کیلئے درخواست سے قبل کسی بنیادی جائیداد پر مرمتوں کیلئے گھروں کے مالکان کو درپیش آنے
فی گھرانے تک کی رقم لوڻائی جا  50,000$والے جائز اخراجات کیلئے انہیں رقم لوڻانے کا پروگرام جاری کرے گا۔ 

 سکتی ہے۔
 

a.   $ :100,000,000مختص کرده رقم 
i.  فیصد فنڈز 80اسی ( از کمکم (HUD MID  کے عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات

 ؛کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے
ii. ) فنڈز کو تک ) فیصد20بیس HUD MID ریاستی  الزماً متاثره کاؤنڻیز، اور کاؤنڻیز منفی ان کےMID 

 گا؛چاہیے زپ کوڈز میں غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا 
iii. غیر  یہ پروگرام ابتدائی طور پرLMI گھریلووں کو دستیاب ہونے سے پہلے LMI  گھرانوں

 کو دستیاب کیا جائے گا۔
 

b. :دوباره تفویض کاری 
i.   ریاستیMID  متاثره کاؤنڻیز اور کاؤنڻیز منفی ان کےHUD  MID  ِزپ کوڈز کے اندر کوئی سے بقایا

عالقوں (کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز) میں دوباره تفویض کیا  HUD  MIDفنڈز کوقابِل اطالق عالقے کیلئے 
 جائے گا؛

ii.  کوئی سے بھی بقایا فنڈز کوHUD  کے شناخت کردهHAP MID   عالقوں (کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز) میں
 دوباره مختص کیا جائے گا۔ میں عالقوں COGدوباره تقسیم کیلئے 

 
c.  :50,000زیاده سے زیاده عطا کرده رقم$ 
 

d. اہل سرگرمیاں ،HCDA   105سیکشن(a)(4): 
i.   گھروں کے مالکان پر ان فنڈز کے اطالق سے قبل کسی بنیادی رہائش گاه پر مرمتوں کیلئے عائد ہونے والے

 اخراجات۔
 

e. :نااہل سرگرمیاں 
i.  زبردستی قرض کی ادائیگی؛ 
ii. آفت سے متاثره سیالبی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں؛ 
iii. ،یا آفت کے بعد، دوسرے گھر کے طور پر مستفید ہوا جائے، یا جو بحالی  وه پراپرڻیز جس سے آفت کے وقت

 کی معاونت یا رہائشی ترغیبات کے لیے اہل نہ ہوں؛
iv. سیالب کی راه میں موجود گھروں کی بحالی/تعمیِر نو؛ 
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v. :ان گھروں کی بحالی/تعمیر نو جن میں 
 یا قومی اوسط سے زیاده ہو؛ AMI فیصد  120گھرانے کی مجموعی رقم  .1
 پراپرڻی آفت کے وقت سیالبی میدان میں موجود تھی؛ اور .2
پراپرڻی کے مالک نے تباه شده امالک کے ضمن میں سیالب کی انشورینس برقرار نہیں رکھی، حتی  .3

 کہ جب ایسی انشورینس حاصل کرنا اور برقرار رکھنا مالک کے لیے ضروری نہیں تھا۔
i. سیکشن، بطور ترمیم شده  582کے  1994رینس کے اصالحات کے ایکٹ قومی سیالب کی انشو

)42 U.S.C. 5154a بیان کرتا ہے کہ سیالب سے متاثره جگہ میں دستیاب کی گئی وفاقی آفت (
بحالی کی معاونت کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، یا کاروباری پراپرڻی کے کسی نقصان کے لیے 

میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" کی مد 
وفاقی سیالب کی آفت کے لیے امداد اس شرط پر وصول کی ہو کہ وه قابل نفاذ وفاقی قانون کے 
تحت پہلے سیالب کی انشورینس حاصل کرے اور وه فرد بعد میں ایسی پراپرڻی پر قابل نفاذ وفاقی 

ب کی انشورینس حاصل کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام قانون کے تحت درکار طور پر سیال
ہو جائے۔ یہ پروگرام ایسے فرد کو جو ان تقاضوں پر پورا اترنے میں ناکام ہو جائے اسے پراپرڻی 

 کی مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد فراہم نہیں کر سکتا۔
vi. لے گھریلو مالکان اس پروگرام میں شرکت کے لیے ہوسڻن شہر اور/یا ہیرس کاؤنڻی کی حدود میں رہنے وا

 کاؤنڻی ان کے اپنے پروگراموں کی ترقی اور عمل درآمد کر رہے ہیں۔ہیرس اور  شہر ہوسڻننااہل ہین
 

f. :معاونت کے لیے اہلیت کا معیار 
i. طوفان کے وقت گھر مالک کے زیر قبضہ ہونا چاہیے؛ 
ii. ونا چاہیے؛رہائش کو بنیادی رہائش کے طور پر زیر استعمال ہ 
iii.  گھرCDBG-DR ماسوائے ہوسڻن شہر اور/یا ہیرس کاؤنڻی کی حدود  اہل کاؤنڻی میں موجود ہونا چاہیے

 ؛میں موجود گھر
iv. گھر کو طوفان ہاروے کے نقصان سے متاثره ہونا چاہیے؛ 
v. مراعات دوہری ہونے کا جائزه؛ 
vi.  لیے حالیہ ہونے چاہیے؛تمام درخواست کنندگان اور شریک درخواست کنندگان چائلڈ سپورٹ کے 
vii.  درخواست گزار کو الزماً ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ تمام جائیدادی ڻیکسز موجوده ہیں، ان میں ایک منظور

 ؛شده ادائیگی کا منصوبہ ہے، یا وه موجوده قوانین کے تحت ایک استشناء کی اہلیت رکھتے ہیں
viii. گھر ماحولیاتی طور پر صاف ہونا چاہیے؛ 
ix.  امداد وصول کرنے والے پراپرڻی کے مالکان جو سیالب کی انشورینس خریدنے کے تقاضے کو آفت کی

متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وه منتقل الیہ کو تحریری طور پر سیالب کی انشورینس 
ر حاصل کرنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطالعات پراپرڻی کی منتقلی کی دستاویزات میں بطو

ثبوت رکھیں، اور اگر وه ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے واال مالک ذمہ دار متصور ہو 
 سکتا ہے۔

x.  متبادل معاہده:  امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو مراعات کے دوہرا ہونے کی تعمیل کو یقینی
محدود متبادل کے لیے متفق ہونا  بنانے کے لیے طوفان ہاروے سے متعلقہ مستقبل کے کسی ایوارڈز کے

معاونت یافتہ گھریلو مالکان کو دوہری معاونت کی دوباره ادائیگی پر متفق ہونا چاہیے اگر وه بعد  چاہیے۔
 میں یکساں مقصد کے لیے دیگر آفاتی معاونت وصول پاتے ہیں۔

xi. :غیر محفوظ قابل معافی اقراری تحریری معاہده 
سال کیلئے معاونت یافتہ  ایکسے تقاضا کیا جاتا ہے کہ معاونت یافتہ گھروں کے مالکان  .1

جائیداد میں بنیادی رہائش برقرار رکھیں۔ کیش آؤٹ ری فنانسنگ، گھر رہن پر رکھوانے 
کے قرضے یا پھر معاونت یافتہ رہائش کو استعمال کرنے والے کوئی سے قرضوں کو 
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کیلئے اجازت یافتہ سال  ایکبطور گروی رکھوانے کیلئے استعمال کرنے کے طور پر 
 نہیں۔ اس پالیسی کی خالف ورزی نوٹ کی واپسی کی شرائط کو فعال کرے گی۔

ڻیکسز کو ادا کیا جانا ہے اور معاونت یافتہ جائیدادوں کیلئے انہیں درست حالت میں ہونا  .2
چاہیئے۔ ہو سکتا ہے گھروں کے مالکان ادائیگی کے منصوبے پر ہوں، لیکن اسے ذیلی 

 جمع کرائے جانے کی ضرورت ہے۔ وصول کننده کو
انشورنس کو الزماً معاونت یافتہ جائیداد پر برقرار رکھنا ہے۔ قدرتی آفت، سیالب (اگر قابِل  .3

مدت کیلئے نگرانی کی جائے  ایک سالاطالق ہو)، اور آندھی (اگر قابِل اطالق ہو) کی 
 گی۔

 
g.  :قومی مقصدLMI اور فوری ضرورت۔ 

 
h.  یہ پروگرام منصفانہ طور پرAFFH ﴿ تجویز کرده 1ّکا جائزه لے کر گزر جائے گا. اس طرح کی تجزیہ میں ﴾

) ہاؤسنگ کی ترتیب اور ضروریات، 3) سماجی اقتصادی خصوصیات، (2منصوبے کے عالقہ ڈیموگراف، (
) 6) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور (5) تعلیمی، نقل و حمل، اور صحت کی دیکھ بھال کے مواقع، (4(

AFFH ے لئے تمام دیگر عوامل مواد شامل ہیں۔کے عزم ک 
 

i.  ڻائم الئن:  تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  کی جانب سے منظوری کے فوری
 بعد ہے۔ تجویز کرده تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

 
 ارزاں کرائے کا پروگرام 4.  

 
GLO  پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دوباره والے ہاؤسنگ پروگرام کا انتظام کرے گا. سستی قابل گنجائش کرایہ

بحالی، دوباره تعمیر، اور عوامی ہاؤسنگ اور سستی کثیر فیملی ہاؤسنگ منصوبوں کی تعمیر کے لئے فنڈز فراہم 
کے   (RFP) منصوبہ کی عرضی) کا نوڻس / NOFAکی مالیاتی دستیابی  ( GLO کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے.

لئے درخواست کے عمل اور منظوری کی مدت، حد کے معیار (بشمول قابل اطالق عمارت کے کوڈ سمیت)، انتخاب 
ہوسڻن شہر کی حدود اور / یا ہیرس کاؤنڻی کے اندر اندر واقع ترقیات کے معیار اور انعام کے عمل کو قائم کرے گا۔ 

ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی ان کے اپنے سستی رینڻل وگرام کے لئے نااہل ہیں۔ سستی قابل گنجائش کرایہ والے پر
 پروگراموں کی ترقی اور عمل درآمد کر رہے 

 
a. 487,675,000سرگرمی کیلئے مختص کرده رقم:  ہیں۔$ 

i.  فیصد فنڈز 80اسی (کم از کم (HUD  کے شناخت کردهMID  عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) میں
 ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔نامکمل 

ii. ) فنڈز کو تک ) فیصد20بیس HUD MID  ریاستی الزماً متاثره کاؤنڻیز، اور کاؤنڻیز منفیMID 
 گا۔چاہیے زپ کوڈز میں غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا 

 
b.  :ملین فی تعمیر 25$زیاده سے زیاده عطا کرده رقم 

 
c.  ) اہل درخواست گزاران: انفرادی طور پر کام کرنے والے، یا محدود شراکت داریLimited Partnership 

(LP))) یا محدود ذمہ داری والی کارپوریشن ،Limited Liability Corporation (LLC)( 
i. برائے منفعت ڈویلپرز / قرض داران؛ 
ii. عوامی رہائش کے اہلکار؛ 
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iii.  اکائیاں؛مقامی حکومتوں کی 
iv.  .غیر منفعتی ڈویلپرز / قرض داران 

 
d.  اہل سرگرمیHCDA   105 سیکشن(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11),  105 اور(a)(14-

15)  : 
i. ارزاں کثیر خاندانی ہاؤسنگ پراجیکڻس کی بحالی، دوباره تعمیر یا نئی تعمیر۔ 

 
e. :اہلیت کا معیار 

i.  ًتعمیر کو الزماCDBG-DR تقاضوں پر پورا اترنا ہو گا؛ 
ii.  ًتعمیر کو الزماCDBG-DR  کی اہلیت والی کاؤنڻی میں واقع ہونا پڑے گا ماسوائے ہیرس کاؤنڻی

 اور/یا ہوسڻن شہر کی حدود میں ہونے والی تعمیرات؛
iii.  فیصد یونڻس کو عالقے کی وسطانیے کی خاندانی آمدن  51کم از کمAMFI یا اس سے کم کمانے

آڻھ یا اس سے یا اس سے کم آمدن والے افراد کیلئے کم قیمت کی مدت کے   فیصد   LMI  80والے 
) سال 15زیاده یونڻس کے ساتھ کثیر پیمانے پر رینڻل منصوبوں کی بحالی یا بحالی کے لئے پندره (

کی کم از کم سستی کی مدت، اور پانچ یا اس سے زیاده یونڻس کے ساتھ ملڻی میل رینڻل یونڻس کی 
ارزاں کرایوں پر محدود کرنا  ) سال کی کم سے کم سستی کی مدت 20میر کے لئے بیس (نئی تع

اگر ایک رینڻل منصوبے جس کی بحالی یا تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے وه دیگر فنڈز پڑے گا۔  
سالہ سستی کی مدت  15کے ذرائع کے ساتھ منسلک موجوده استحکام کی ضروریات کے تابع ہیں، 

ڈز سے منسلک سستی کی ضروریات کے ساتھ معاون طور پر (یا اضافی اس طرح کے دیگر فن
 طور پر) چال سکتے ہیں؛

iv. ) یا اس سے زیاده یونڻس کے منصوبوں کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ تعمیراتی اخراجات 8آڻھ (
 مناسب اور تعمیراتی وقت کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق ہو؛

v.  کم قیمت کرایوں کو ہائیHOME HOME کے کرایوں اور پہلے سے موجود دیگر لینڈ یوز
) کی پابندیوں کا سامنا Land Use Restriction Agreement (LURA)رسڻرکشن ایگریمنٹ (

 کرنا پڑے گا، اگر قابِل اطالق ہوں۔
vi.  :زیِر انتظام آڻھ یا  خاندانی کرائے کی رہائش گاه کی تعمیر ایک مالک کے-کثیرجائیداد کی اقسام

   ؛زائد یونڻس ہے
vii. ) ارزاں کرائے کی رہائش کا فنڈنگ کی دستیابی کا نوڻسThe Affordable Rental Program 

NOFA/REP درخواست کے عمل اور قبولیت کے دورانیے، حد کے معیار (بشمول قابِل اطالق
 ؛ر استوار کرے گابلڈنگ کوڈز)، انتخاب کے معیار اور عطا کرنے کے عمل کو واضح طور پ

viii.   پراپرڻی مالکان جو مصیبتی امداد حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں سیالب کی صورت والے خریداری
کی ضرورت سکھاتا ہیں، ان کی زمہ داری ہے کہ کسی بھی منتقلی والے کو مطلع کرنا کہ سیالب 

ور جائداد انشورنس کی تحریر حاصل کریں اور سیالب انشورنس کی تحریر میں برقرار رکھیں ا
منتقلی سے متعلق دستاویزات تحریر میں برقرار رکھیں، اور منتقلی مالک زمہ دار ہوگا اگر وه ایسا 

 ؛کرنے میں ناکام رہتا ہے
ix.   ماه کے اندر اندر پورا کرنا پڑے  18پراجیکٹ کی تعمیر کو ڻھیکے کے مؤثر ہونے کی تاریخ کے

 دی جائے۔گا تاوقتیکہ کسی اور انداز میں اس کی توسیع کر 
 

.f   $  :50,000,000پروگرام کیلئے مختص کرده رقم 
i.  ہوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی کی حدود میں موجود تعمیرات اس کے لیے نااہل ہیں۔ ہوسڻن شہر اور

 ؛ہیرس کاؤنڻی ان کے اپنے پروگراموں کی ترقی اور عمل درآمد کر رہے ہیں
ii.  42، جیسا کہ ترمیم شده، (582کے دفعہ  1994نیشنل سیالب انشورنس ریفارم ایکٹ U.S.C 

a5154 بعض مخصوص حاالت میں سیالب کی تباہی کی امداد منع کرتا ہے. عام طور پر، یہ فراہم (
کرتا ہے کہ کسی سیالب کی آفت کے عالقے میں دستیاب کوئی وفاقی آفت کی امداد دستیاب نہ ہو 

کوئی قرض امدادی ادائیگی﴾ کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کیلئے 'مرمت، متبادل یا ﴿بشمول 
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بحالی' کے لۓ. ذاتی، رہائشی یا تجارتی جائیداد اگر کسی شخص نے کسی بھی وقت وفاقی سیالب 
کی تباہی کی مدد حاصل کی ہے جس میں سب سے پہلے نافذ شده وفاقی قانون کے تحت سیالب کی 

کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انسان نے سیالب انشورنس حاصل کرنے اور انشورنس حاصل 
برقرار رکھنے کے لئے ناکام ہونے میں ناکامی کی ہے. ایسی پراپرڻی پر وفاقی قانون. کسی ایسے 
شخص کو ملکیت کی بحالی، مرمت، یا بحالی کے لئے کسی آفت کی امداد فراہم نہیں کی جا سکتی 

 ا کرنے میں ناکام رہی ہے.ہے جو اس ضرورت کو پور
 

.g اہلیت کا معیار: 
i. ہائی مواقع زون میں واقع ہے؛ 
ii. ) فیصد 30اہداف انتہائی کم آمدنی (AMFI ؛ 
iii.  LMIیونڻس اہلیت کی ضرورت کی تعداد سے زیاده ہے؛ 
iv. کم سے کم ضروریات سے باہر معذور افراد کی خدمت کرتی ہے؛ 
v.  ہے؛عوامی اور نجی فائنانس کی لیوریج  لیتا 
vi. سرگرمی کی قسم؛ اور 
vii. قیمت تاثیر 

 
 .h قومی مقصد: کم اور متوسط آمدن 

 
.i تمام تجویز کرده پیش رفت منظوری سے پہلے GLO  کی طرف سےAFFH کا جائزه لینے سے متعلق ہو

) سماجی اقتصادی 2) تجویز کرده منصوبے کے عالقہ ڈیموگراف، (1گی. اس طرح کی تجزیہ میں (
) تعلیمی، نقل و حمل، اور صحت کی دیکھ بھال کے 4ہاؤس کی ترتیب اور ضروریات، () 3خصوصیات، (

کے عزم کے لئے تمام دیگر عوامل مواد. ایپلی  AFFH (6) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور (5مواقع، (
ہیں،  کیشنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عالقے میں نسلی، نسلی، اور کم آمدنی کی شدت کم کرنے کے امکانات

اور / یا غربت، غریب عالقوں میں قدرتی خطره سے متعلق اثرات کے جواب میں سستی ہاؤسنگ کو فروغ 
 .دینے کے امکانات کو پیش کرنا چاہیے

 
 .j  ڻائم فریم:  تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  کی جانب سے منظوری کے فوری

 ام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔بعد ہے۔ تجویز کرده تاریخ اختت
 

 حفاظتی پروگرام کیلئے جزوی مرمت اور ناگزیر توانائی 5. 
 

کے تحت جاری کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام ان گھروں کو فوری، ( FEMA-PAفی الحال PREPSحفاظت کیلئے 
 FEMA سے کم کا نقصان اڻھایا ہو۔ 17,000کا تصدیق کرده $ FEMAعارضی مرمتیں فراہم کرتا ہے جنہوں نے 

PREPS  پروگرام کے لیے اہل درخواست گزاران کا تعین کرتا ہے۔FEMA  کے اختتام پر  2017نے نومبرFEMA 
IA بطور  ے درخواست کی مدت بند کر دی ہے۔معاونت کے لیPA  ،پروگرامFEMA  کا فیصد  90اخراجات کے

گھروں میں سرانجام دی جانے والی مرمتوں کا احاطہ کرنے کیلئے اس مختص کرده رقم  GLOاحاطہ کرے گا، اور 
 تک کو استعمال کرے گا۔ 35,000,000$ کے $

 
a.   :35,000,000سرگرمی کیلئے مختص کرده رقم$ 

i.  فیصد فنڈز 80اسی (کم از کم (HUD  کے شناخت کردهMID   (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) عالقوں
 ؛میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے

ii. ) فنڈز کو تک ) فیصد20بیس HUD MID  ریاستی الزماً متاثره کاؤنڻیز، اور کاؤنڻیز منفیMID 
 گا۔چاہیے زپ کوڈز میں غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا 
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b. :دوباره تفویض کاری 
i.  ریاستیMID متاثره کاؤنڻیز اور کاؤنڻیز منفی ان کےHUD MID ِزپ کوڈز کے اندر فنڈز کو

MID HUD  کے شناخت کردهHUD MID  عالقوں (کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز) میں دوباره تفویض
 کیا جائے گا؛

ii.  سستی رینڻل پروگرام کو دوباره مختص کیا جائے گا۔کوئی سے بھی بقایا فنڈز 
 
c.  درخواست گزاران: اہلFEMA  پراجیکٹ ورک شیٹ۔کی منظور شده 
 
d. ؛فیڈرل شیئر کی ادائیگی-فیڈرل گرانٹ ان ایڈ پروگرام کے حوالے سے درکار نان :سرگرمی اہلHCDA 

 (9)(a) 105 سیکشن 
 
e. قومی مقصد: فوری ضرورت۔ 
 
f. ۔گیا ہو میں آخر کے 2018 جون اختتام کا پروگرام اس: فریم ڻائم 
 

 مقامی انفراسڻرکچر کا پروگرام   6. 
 

GLO  اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ طویل المدتی بحالی کے پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسڻرکچر
اور خطره کم کرنے کی کوششیں اہم جزئیات ہیں۔  انفراسڻرکچر کی سرگرمیاں نہ صرف گھروں کی طویل المدتی 

ز طویل المدتی بحالی اور برقراریت کیلئے بھی ناگزیر ہیں۔  مقامی انفراسڻرکچر بحالی اور مرمت مرمت بلکہ کمیونڻی
کا پروگرام ہاروے طوفان سے متاثره مقامی کمیونڻیز کیلئے قدرتی آفت سے مدد، طویل المدتی بحالی اور انفراسڻرکچر 

کہ وه رہائش کی طویل المدتی  کی مرمت فراہم کرے گا۔  انفراسڻرکچر کی ہر سرگرمی کو الزماً مظاہره کرنا پڑے گا
 بحالی اور مرمت میں کس طرح حصہ ڈالتی ہے۔

 
حکومتوں کی مقامی اکائیوں کو بطور ذیلی وصول  GLOاس سرگرمی کی نوعیت کی وجہ سے، اس پروگرام کو 

 کنندگان جاری کرے گا۔
 

کے ذریعے فنڈز مختص  MODعالقے کو انفراسڻرکچر  COGمقامی انفراسڻرکچر پروگرام کے تحت، ہر متاثره 
تیار کرے گا۔  MODحکومت کی مقامی اکائیوں کو فنڈز مختص کرنے کیلئے ایک مقامی  COGکیے گئے ہیں۔  ہر 

GLO ہولیات کی براه راست مرمت، کو اس مختص کرده رقم میں دستیاب فنڈز کی حدود کی وجہ سے نقصان زده س
FEMA  کی اخراجات کی شراکت اور نقصان کی شدت میں کمی، اور پانی اور سیالب پر قابو پانے کی سہولیات

وسڻن شہر، ہیرس کاؤنڻی، ہیرس کاؤنڻی میں موجود ہ۔ کیلئے انفراسڻرکچر کو ترجیح دینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
 یعے تفویض کاری وصول پانے کے لیے نااہل ہیں۔ کے ذر MODمقامی حکومتیں اور ادارے 

 
COGs  کے ذریعے تشکیل کردهMOD  فنڈز کی ڈسڻریبیوشن کے کے لیے مقامی اختیار کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

متاثره عالقے کے سائز اور طوفان ہاروے کے ہر عالقے پر مختلف اثر اندازی کی بنیاد پر عالقائی حکمت عملی کے 
 ذریعے مقامی کنڻرول طویل المدتی بحالی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔

 
GLO  متاثرهCOGs  کو مقامیMODs  کی ترقی کے لیے تربیت، تحریری رہنمائی، اور فارمز فراہم کرے گا۔ ہر
COG  کوMOD سے مطلع کرنے کے لیےGLO  کے یونیورسڻی آف ڻیکساس بمقام آسڻن کے ساتھ شراکت داری

کی  GLO کے ذریعے بنائے گئے ڈیڻا سیڻس فراہم کیے جائیں گی۔ ان ڈیڻا سیڻس سے تغیرات قابل مجاز ہوں گے۔
 جانب سے فراہم کرده ڈیڻا سیڻس کاؤنڻی، شہر، اور/یا زپ کوڈ کی سطح کے متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔
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ایک شہری شراکت داری کے عمل کی پیروی کرے۔ ہر  COGکی ہدایات یہ تقاضا کریں گی کہ ہر  MODمقامی 
COG ی سی بھی عوامی سماعتوں کے نوڻس کو شائع سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ سماعتیں منعقد کرانے سے قبل کوئ

کی  COGکرے۔ نوڻسز کو عالقے میں تمام اہل کاؤنڻیز کیلئے ریکارڈ پر موجود تمام اخبارات میں شائع کیا جائے گا، 
ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا، اور عالقے میں تمام شہروں اور کاؤنڻیز کو فراہم کیا جائے گا۔ سماعتوں کو الزماً 

 س اوپن میڻنگز ایکٹ کی مکمل تعمیل کرنا ہو گی۔ڻیکسا
 

کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے  COGمیں جمع شدگی سے قبل عوامی تبصره کاری کیلئے  GLOکو  MODحتمی 
 MODدن سے قطعاً کم نہیں ہو گا۔ ہر تبصرے کا جواب دیا جائے گا اور حتمی  14گا۔ عوامی تبصره کاری کا دورانیہ 

کو  MODپر نظر ثانی کیلئے جوابی سیکشن میں نوٹ کیا جائے گا۔    GLOمیں کی گئی کوئی سی بھی تبدیلیوں کو 
HUD  کو الئحہ عمل کیGLO  یا دن میں مکمل کیا جانا پڑے گا 60کی جمع شدگی سےGLO   تاریخمنظور شده 

 
کی جمع شدگیوں کا جائزه لے گا اور انہیں منظور کرے گا۔ تمام  MODکی جانب سے  COGہر  GLOتکیمل پر
MODs  کا مکمل طور پر جائزه لیا جائے گا تاکہ یقینی بنایا جائے کہ ہرCOG  اپنے عالقوں میں فنڈز کو مختص

کو  MODفصیلی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ اگر کرنے اور ترجیح دینے کیلئے استعمال ہونے والے طریقے کی ایک ت
 کو ردعمل فراہم کرے گا، بشمول مخصوص مسائل کے۔ GLO COGمنظور نہ کیا جائے، تو 

 
a .  مقامیMOD :تقاضے 

i.   ہرCOG MOD  کے عمل کوGLO کی معاونت سے فائده پہنچائے گا؛ 
ii.  جانبدارانہ معیار استوار کریں (تقسیم فنڈز کو اہل اداروں یا سرگرمیوں کو مختص کرنے کیلئے غیر

 کاری غیرتکمیل شده ضرورت پر مبنی ہو، لیکن اس تک محدود نہیں)؛
iii. :شہری شراکت کا عمل 

 ایک شہری شراکت کا منصوبہ تیار کریں؛  .1
2. MOD ) عوامی سماعتیں سرانجام دیں؛2کو حتمی شکل دینے سے قبل کم از کم دو ( 
 "عوامی منصوبہ بندی کی مالقات" کہا جائے گا؛) عوامی سماعت کو 1ایک ( .3
 دن کیلئے عوامی تبصرے کے دورانیے کی یقین دہانی کریں۔ 14کم از کم   .4

iv. MOD  کے ذریعے فنڈنگ وصول کرنے والے کسی بھی مقامی ادارے پرCDGB-DR  فنڈز میں
 ؛کا اطالق کریں 100,000کم از کم $ 

v. فیصد  یقینی بنائیں کہ فنڈز کی ایک کم از کم شرحHUD MID کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز کو مختص
 ؛کی جائے

vi. MOD کے ذریعے مقامی ترجیحی کاروائی کو یقینی بنائیں؛ 
vii. 70  فیصدLMIوالے طبقے کے مالی فائدے کے تقاضے کو پورا کرنے کیلئے ایک منصوبہ؛ 
viii. HUD  یاGLO یں۔کی اہلیت کیلئے درکار تقاضوں سے بڑھ کر کوئی اضافی پیرامیڻرز استوار کر 

 
b.  :413,431,338 مختص کرده رقم$ 

i. 80اسی ( کم از کم ً اور مصیبت زده"  HUD MID) فیصد فنڈز کو قابِل اطالق عالقے کیلئے الزما
 ؛عالقوں (محض کاؤنڻیز) میں غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا پڑے گا

ii. ) ریاستی فنڈز کو الزماً بقایا  تک ) فیصد20بیسMID تکمیل شده ضروریات سے کاؤنڻیز میں الزماً عدم
 نمڻنا پڑے گا۔
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c. دوباره تخصیص 
i. مقامی MOD  :ترمیمCOGs  کی طرف سے تیارMOD  ترمیم کے ذریعہ منقول شده محاذ مقامیMOD 

  COGs ترمیم کی ترقی کے لئے متاثره MODمقامی  GLOاختصاص کا دوباره تعین کیا جائے گا. 
 فارم فراہم کرے گا، بشمول مندرجہ ذیل ضروریات سمیت:  COGsتربیت، تحریری رہنمائی اور

a. :شہری کی شراکت کی عمل 
i. MOD ) عوامی سنجیدگیوں کا تعاقب 2کو حتمی شکل دینے سے پہلے کم سے کم دو (

 کریں.
ii. ) عوامی سماعت ایک "پبلک پالننگ اجالس" ہوگی.1ایک ( 
iii.  ئے کو یقینی بنائیں.دن کی عوامی را 30کم از کم 

b.  اہل اداروں یا سرگرمیوں کے لئے فنڈز مختص کرنے کے لئے مقصد کے معیار کو قائم کریں
 (بنیاد پر تقسیم، لیکن محدود، ان میٹ کی ضرورت نہیں) ؛

c.  شہروں یا ممالک جنہوں نے ان کی ابتدائی اختتام سے انکار کر دیا ہے وهMOD  ترمیم کے
 ے قابل ناگزیر ہیں.ذریعے اختصاص حاصل کرنے ک

ii. رینڻل پروگرام کی دوباره تخصیص: سستی 
a.  اگرCOG MOD  ترمیم کے ذریعہ کمی کے تمام یا ایک حصہ کو دوباره مستحکم کرنے میں

قاصر نہیں ہے کیونکہ مقامی حکومت کے یونڻس سے دلچسپی یا مطالبہ کی کمی کی وجہ سے 
 باقی باقی فنڈز سستی کرایہ دار پروگرام میں مختص کیے جائیں گے.

b.  فنڈز کو سستی کرایہ پر لینا پروگرام مقرر کرده مقامی ایم ڈی ترمیم کی تخصیص اور منقول شده
 میں دوباره تبدیل کیا جائے گا.

d. اہل ادارے:  مقامی حکومت (شہروں اور کاؤنڻیز) کی اکائیاں 
 

e.    :اہل سرگرمیاںCDBG-DR کے تحت اجازت یافتہ تمام سرگرمیاں ; HCDA 105 سیکشن(a)(1-5), 
105(a)(7-9),  105اور(a)(11)حدود نہیں:، جن میں شامل ہیں، لیکن م 

i.   سیالب پر قابو اور نکاسی کی مرمت اور بہتریاں، جن میں طوفانی پانی کی تنظیم کے نظام کی تیاری
 ؛یا بحالی شامل ہے

ii.   انفراسڻرکچر کی بحالی (جیسا کہ پانی یا نالیوں کی سہولیات، گلیاں، جنریڻرز کی فراہمی، کچرے کو
 ہڻانا، پُل، وغیره۔)؛

iii. ،تجارتی یا صنعتی عمارتوں کی تباہی، بحالی، اور کوڈ کا اطالق؛ عوامی یا ذاتی ملکیت کی 
iv.  معاشی ترقی (جیسا کہ مائیکرو اینڻرپرائز اور چھوڻے کاروباروں کی معاونت، تجارتی بحالی، اور

خصوصی معاشی ترقی کی سرگرمیوں، بشمول ان کاروباروں کو معاونت میں ترجیح دینا جو ایک 
منافع بخش اداروں کے لئے فنڈز کے کسی بھی  پورے اترتے ہیں)چھوڻے کاروبار کی تعریف پر 

 CFR 24سے  A 24کی طرف سے تیار کرده ہدایات (ضمیمہ  HUDمنصوبے کا جائزه لینے اور 
لکھاوٹ رہنمائی کے  HUDمیں قائم کرده) کے مطابق اور منتخب کیا جانا چاہئے اور  570حصہ 

 ؛مطابق عمل کرنا ہوگا
v.  سا کہ نوکری کی تربیت اور مالزمت کی خدمات، طبی نگہداشت، نگہداشِت اطفال عوامی سروس ( جی ۔

 فیصد کی حد کے اندر اندر)۔ 15اور انسداِد جرائم 
vi. ) منصوبہ بندیGLO  منظوری کے ساتھ مقامیMOD  تک). 20%کے مختص کے 
vii.  60.3فی صد  44غیر ملکی رہائشی ڈھانچہ ۔ (C))3) (ii یا جانشین کے معیار پر فیما سیالب کے (

معیار کے معیار کے مطابق، اس پیراگراف یا سیالب سے متاثر ہونے والے معیاروں کو بڑھایا جانا 
 0.2سالہ (یا  500فیصد ساالنہ موقع) سیالب کا سامان.  1سال سے کم از کم دو فٹ تک یا  100چاہئے، 

) میں بیان کرده تمام اخالقی 3(CFR 55.2 (b) 24 فیصد ساالنہ موقع) سیالبین کے اندر اندر
سیالب کا  -500کارروائیوں کو بڑھانے یا سیالب کو روکنے کے لئے (فیما معیار کے مطابق) کو 
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سالہ سیالبین یا بلندی دستیابی  500سالہ سیالبین کی بلندی کے اوپر تین فٹ. اگر  100سلسلہ بڑھانے یا 
سالہ سیالبین  100سیالب کے سلسلے میں اہم اقدام ہے تو پھر ساختہ سالہ  100دستیاب نہیں ہے، اور 

کی بلندی سے کم از کم تین فٹ سیالب ہونا چاہئے. نازک کارروائیوں کو ایک 'سرگرمی' کے طور پر 
بیان کیا جاتا ہے جس کے لئے سیالب کا ایک معمولی موقع بھی بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سیالب کی 

نقصان، افراد کو نقصان پہنچا یا جائیداد کو نقصان پہنچا سکتا ہے. 'مثال کے طور وجہ سے زندگی کے 
پر، اہم اقدامات میں اسپتالوں، نرسنگ گھروں، پولیس اسڻیشنوں، فائر اسڻیشنوں اور پرنسپل افادیت 

 الئنوں.
viii.  مناسب قیمت کی توثیقی کنڻرول ضروریات کو یقینی بنانے کے لئے الزمی ہے کہ تعمیراتی اخراجات

 اور تعمیراتی وقت کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کے اخراجات کے مطابق ہو.
 

f. :نااہل سرگرمیاں 
i.  CDBG–DR  فنڈز کسی ڈیم یا لیوی کو عمارت کی اصل باقیات جو قدرتی آفت پیش آنے سے قبل

فنڈز برائے لیویز اور  CDBG-DRموجود تھیں، ان سے بڑھانے کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 
 ڈیمز درکار ہوتے ہیں تاکہ:

1.  USACE متعلق اندراجات  نیشنل لیوی ڈیڻابیس یا نیشنل انوینڻری آف ڈیمز میں ایسی تعمیرات کے
 ؛کو رجسڻر کیا اور برقرار رکھا جائے

نیشنل ری ہیبلڻیشن پروگرام (سیالب پر قابو  USACEPL 84-99یقینی بنایا جائے کہ عمارت  .2
 پانے کیلئے غیر وفاقی پراجیکڻس کیلئے بحالی میں معاونت)؛

 سے الحاق شده ہے؛FEMA NFIPیقینی بنائیں کہ عمارت   .3
فائل کی وه دستاویز برقرار رکھیں جو سیالب پر قابو پانے کی عمارت کی فنڈنگ سے قبل خدشے   .4

اس بارے میں دستاویز کہ سرمایہ کاری میں خدشے کو گھڻانے  کی جانچکاری دکھاتی ہو اور
 کے اقدامات شامل ہیں۔

ii.  فنڈز کو کسی بھی مقصد کیلئے کسی ذاتی ملکیت والی سہولت کی معاونت کیلئے استعمال نہیں کیا جا
۔ ایک نجی افادیت، جس کا بھی ایک سرمایہ کار ملکیت کی افادیت ہے، نجی سرمایہ کاروں کی سکتا
مثال ایک شریک یا (ت ہے اور وه منافع بخش ہے جو عوامی اعتماد یا ایجنسی کی ملکیت ہے ملکی

 )میونسپلڻی ملکیت کی سہولت
iii. HCDA  105کے سیکشن )a) (17 کے تحت ایک اقتصادی ترقی کے منصوبے کے لئے فنڈز کو (

منصوبے کا جائزه لیا ایک منافع بخش ادارے فراہم نہیں کی جاسکتی ہے جب تک کہ اس طرح کے 
اقتصادی ترقی کے منصوبوں  کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. HUD)کے مطابق 2((e)105اور سیکشن 

 کا؛ HCDAکا جائزه لینے اور منتخب کرنے کے لئے 
iv.  حکومت کی عام کاروائی کیلئے استعمال ہونے والی عمارات اور سہولیات (مثالً سڻی ہالز، عدالتیں، اور

 کے سینڻرز)؛ ہنگامی کاروائی
v.  کسی بھی آفت سے بحالی کی امداد پر قدرتی آفت سے پیش آنے والے آفت کے کسی حصے کیلئے غور

انشورنس، یا کسی اور ذریعے کی جانب سے اس الئحہ عمل FEMA ،USACEنہیں کیا جائے گا جو 
لے نقصان میں وضع کرده مالی فائدوں کے دوہرا ہونے کے خالف پابندیوں میں جزوی طور پر آنے وا

کا ازالہ کیے جانے کے قابل ہو۔ قدرتی آفات کے صدارتی اعالن سے قبل جاری کوئی سرگرمی اہل 
 ؛نہیں قرار پائے گی تاوقتیکہ آفت نے براِه راست طور پر مذکوره پراجیکٹ پر اثر ڈاال ہو

vi. ) ،قانون کے مطابقHCD ) 105ایکٹ میں بطور(a ،(کے نوٹ کے تعزیر شده (CDBG-DR  فنڈز
 ؛یا کم ہے 250,000پراجیکٹ میں شامل کی جا سکتی ہے، $ USACEی مقدار جو کسی ک

vii.  42، جیسا کہ ترمیم شده، (582کے دفعہ  1994نیشنل سیالب انشورنس ریفارم ایکٹ U.S.C. 
a5154 بعض مخصوص حاالت میں سیالب کی تباہی کی امداد منع کرتا ہے. عام طور پر، یہ فراہم(

سیالب کی آفت کے عالقے میں دستیاب کوئی وفاقی آفت کی امدادی امداد کسی بھی کرتا ہے کہ کسی 
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شخص کو نقصان پہنچانے کیلئے 'مرمت، متبادل یا بحالی' کے لۓ ادائیگی کرنے کے لۓ کسی بھی 
قرض کی ادائیگی بھی شامل نہیں کرسکتی ہے. ذاتی، رہائشی یا تجارتی جائیداد اگر کسی شخص نے 

اقی سیالب کی تباہی کی مدد حاصل کی ہے جس میں سب سے پہلے نافذ شده وفاقی کسی بھی وقت وف
قانون کے تحت سیالب کی انشورنس حاصل ہوسکتی ہے اور اس کے بعد انسان نے سیالب انشورنس 
حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے ناکام ہونے کے بعد ناکام ہونے سے انکار کردیا ہے. ایسی 

قانون. کسی ایسے شخص کو ملکیت کی بحالی، مرمت، یا بحالی کے لئے کسی آفت پراپرڻی پر وفاقی 
 ؛کی امداد فراہم نہیں کی جا سکتی ہے جو اس ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے

viii.  اگر ملکیت معروف ڈومین کے استعمال کے ذریعہ خریدا جاتا ہے، تو اس پراپرڻی کا حتمی استعمال
 فائده نہیں اڻھا سکتا اور عام استعمال کے لئے ہونا ضروری ہے.کسی خاص نجی پارڻی سے 

ix.  ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن شہر کی حدود میں ہونے والی سرگرمیاں اور ہیرس کاؤنٰڻی اور ہوسڻن شہر
، کچی آبادیوں/مخدوش عالقوں کا LMIکی حدود میں موجود مقامی حکومتیں نااہل ہینقومی مقاصد: 

 خاتمہ اور فوری ضرورت۔
 

g. قومی مقاصد: LMIسلم / بالئٹ کا خاتمہ اور فوری ضرورت ،. 
 

h.  :تمام مجوزه منصوبوں کو الزمی ہے 
i.  خطرے کو فروغ دینا، خطرے کے خطرے کے بعد متاثره تشخیص کے بارے میں آگاه کرنے کے لئے

استعمال کے آواز کو فروغ دینا، پائیدار طویل مدتی بحالی کی منصوبہ بندی، خاص طور پر زمین کے 
فیصلوں کو ذمہ دار سیالب مینجمنٹ کی عکاسی کرتا ہے اور مستقبل میں ممکنہ انتہائی موسمی واقعات 

 اور دیگر قدرتی خطرات اور طویل مدتی خطرات کو پورا کرنے کے لۓ؛
ii.  مستقل اور یقینی بنانے کے لئے مقامی اور عالقائی منصوبہ بندی کی کوششیں، اور کمیونڻی کی سطح

یا عالقائی (مثال کے طور پر، ایک سے زیاده مقامی دائره کار) پوسڻساسسٹ بحالی اور کم کرنے  /اور 
 کی منصوبہ بندی کو فروغ دینا؛

iii.  تعمیراتی سرگرمیوں میں کم از کم اقدامات کو متحد کریں اور عالقائی طور پر یا مقامی طور پر قائم
و حاصل کریں جو ڈیموکریڻک مستقبل کے خطرے کرده منصوبوں اور پالیسیوں میں بیان کرده مقاصد ک

 کو کم کرنے کے لئے تیار ہیں؛
iv. منصوبے کے اخراجات اور فوائد پر غور کریں؛ 
v.  اس بات کو یقینی بنانا کہ اس سرگرمیوں کو خطرناک آبادی پر غیر معمولی اثرات سے بچنے کے لۓ

د، معذور افراد، معذور افراد، اس طرح کے طور پر، لیکن بے گھر ہیں یا بے گھر ہیں، بے گھر افرا
الکحل یا دیگر منشیات کے عضو تناسب، ایچ آئی وی / ایڈز کے افراد اور ان کے خاندان، اور عام 

 رہائشی رہائشیوں.
vi.  اس بات کو یقینی بنائیں کہ سرگرمیوں کو مقامی کمیونڻی کا سامنا کرنے والے معاشی عدم مسابقتوں کو

 حل کرنے کے مواقع پیدا کریں؛
vii. یگر منصوبہ بندی کی ریاست یا مقامی دارالحکومت میں بہتری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی د

کوششوں کے ساتھ سرمایہ کاری کو تبدیل کریں، اور کئی وسائل سے اضافی بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ 
ی کے امکانات کو فروغ دینے کے لئے کام کریں، بشمول منصوبہ بندی میں موجوده ریاست اور مقام

 سرمایہ کاری کی بہتری کے منصوبوں، اور ممکنہ نجی سرمایہ کاری؛
viii.  انفراسڻرکچر کے وقت سے قبل ناپسندی کے خالف حفاظت کے لئے موزوں اور قابل اعتماد ڻیکنالوجی

 کو مال.
 

i.  تمام مجوزه منصوبوں کو منظوری سے پہلےGLO ) کی طرف سے فالحی ہاؤسنگAFFH کا جائزه لینے کے (
) 2﴾ تجویز کرده منصوبے کے عالقہ ڈیموگراف، (1مؤثر طریقے سے گزرنا پڑتا ہیں۔ اس طرح کی تجزیہ میں ﴿
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) تعلیمی، نقل و حمل، اور صحت کی 4) ہاؤسنگ کی ترتیب اور ضروریات، (3سماجی اقتصادی خصوصیات، (
کے عزم کے لئے تمام دیگر عوامل  AFFH) 6ر () ماحولیاتی خطرات یا خدشات، او5دیکھ بھال کے مواقع، (

مواد. ایپلی کیشنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس منصوبے میں نسلی، نسلی، اور کم آمدنی والے شدت پسندی کے 
عالقے کو کم کرنے کا امکان ہے، اور / یا غربت، غیر جانبدار عالقوں میں قدرتی خطرے سے متعلقہ اثرات کے 

 کو فروغ دینے کے لۓجواب میں سستی ہاؤسنگ 
 

j.  ڻائم الئن: تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  دن بعد  30کی جانب سے منظوری کے
 اختتام اس پروگرام کے آغاز سے چار سال تک ہے۔ تاریخہے۔ تجویز کرده 

 
 معاشی بحالی کا پروگرام 7. 

 
ہاروے طوفان کا پیدا کرده سیالب اور آندھی کے نقصان الکھوں رہائشیوں کو متاثر کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، 
خصوصاً ہزاروں چھوڻے کاروباروں کو، جن میں سے بہت سے خود کو چالو رکھنے کیلئے درکار سرمایہ برقرار 

ی دیکھا جانا باقی ہے۔  وه کاروبار جو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طوفان کے طویل المدتی اثرات کو ابھ
طوفانی میدانوں میں واقع نہیں تھے، مثالً گھر، زیِر سیالب آ گئے تھے۔  عالقوں میں رسائی، بجلی اور الزمی سہولیات 
نہیں تھیں جس نے سیالب کی زد میں براِه راست نہ آنے والے کاروباروں کو بعض عالقوں میں تو کئی ہفتوں تک 

کھولنے سے روکے رکھا۔  پوری پوری کمیونڻیز متاثر ہوئی تھیں جن سے بہت سے چھوڻے عالقوں  اپنے دروازے
 کے کاروباروں کیلئے گاہک بدل گئے۔  

 
ایک ایسے معاشی بحالی کے پروگرام کا اطالق کرے گا جو کہ ہاروے طوفان سے متاثر ہونے والے  GLOپہلی بار، 

والے مالزمین کو برقرار رکھنے کے  LMIکاروباروں کو ملتوی کرده قابِل معافی قرضوں اور نوکری پیدا کرنے یا 
فنڈز کی دستیابی کے ایک نوڻس کا اجراء  GLOبدلے میں قرضوں کے ذریعے نگرانی کی معاونت فراہم کرے گا۔  

کرے گا اور مناسب پس منظر واال فراہم کار (فراہم کاران) منتخب کرے گا کہ ہاروے طوفان سے متاثره کاروباروں 
 کی خدمت کرے۔  

 
 GLO  حصہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جامع طویل مدتی وصولی کے پروگرام کے حصے کے طور پر، اقتصادی تنصیب کا ایک اہم

اقتصادی بحالی کی سرگرمیوں کو صرف نہ صرف طویل مدتی وصولی اور نوکری کی تخلیق اور برقرار رکھنے کے  .ہے
ہر معاشی بحالی کی  .ذریعہ ہاؤسنگ کی بحالی کے لئے بلکہ کمیونڻی اور گھریلووں کی طویل مدتی وصولی اور استحکام کیلئے

 .ح طویل مدتی بحالی اور ہاؤسنگ کی بحالی میں شراکت کرے گیسرگرمی کا مظاہره کرنا ضروری ہے کہ یہ کس طر
 

a. :100,000,000$ مختص کرده رقم 
i.  فیصد فنڈز 80اسی (کم از کم (HUD MID  کے عالقوں (کاؤنڻیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل

 ؛ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے
ii. ) ریاستی فنڈز کو الزماً  تک ) فیصد20بیسMID  کاؤنڻیز، اور کاؤنڻیز منفی ان کےHUD MID 

 گا۔چاہیے زپ کوڈز میں غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا 
 
b.   :دوباره تفویض کاری 

i. ) ریاستی ) 20بیسMID  کاؤنڻیز اور کاؤنڻیز منفی ان کےHUD  ِزپ کوڈز کے اندر فنڈز کو اسی
عالقوں (کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز) میں دوباره  HUD MIDکے شناخت کرده  HUD) فیصد 80(

 تفویض کیا جائے گا؛
ii.  کوئی سے بھی بقایا فنڈزCOG  خطوں میں دوباره تقسیم کیلئےHUD MID  عالقوں میں لوکل

 انفراسڻرکچر پروگرام کو دوباره تفویض کیے جائیں گے۔
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c.  :سے زائد وصول نہیں کر سکتا۔ 250,000کوئی کاوربار $زیاده سے زیاده معاونت 
 
d. :اہل سرگرمیاں 

i.  معاشی بحالی کی سرگرمیاں جوCDBG-DR  ،کے تحت اجازت یافتہ ہیں، ان میں شامل ہیںHCDA 
لیکن محدود نہیں ملتوی  (22)(a)105 اور ,105(a)(17), 105(a)(19) ,(14-15)(a)105 سیکشن

میں  SBAکرده قابِل معافی قرضے، یا چھوڻے کاروباروں کو دیئے جانے والے قرضے جیسا کہ 
13 CFR  میں وضع کرده ہیں، یا پھر "فارمنگ کی کاروائیوں" میں ملوث کاروبار جو کہ 121پارٹ

7 CFR 1400.500  ایجنسی پر پورے میں وضع کرده یو ایس ڈپارڻمنٹ آف ایگریکلچر فارم سروس
 اترتے ہوں۔

ii. 44 غیر ملکی رہائشی ڈھانچے CFR 60.3 )C) (3) (ii)  کے معیار پر  فلڈ پروفنگیاFEMA 
سیالب کے معیار کے مطابق، اس پیراگراف یا سیالب سے متاثر ہونے والے معیاروں کو بڑھایا جانا 

سالہ (یا  500 .فیصد ساالنہ موقع) سیالب کا سامان 1سال سے کم از کم دو فٹ تک یا  100چاہئے، 
ام اخالقی میں بیان کرده تم55.2 CFR   (3) (b)24فیصد ساالنہ موقع) سیالبین کے اندر اندر  0.2

سیالب  -500معیار کے مطابق) کو  (FEMAکارروائیوں کو بڑھانے یا سیالب کو روکنے کے لئے 
سالہ سیالبین یا بلندی  500اگر  ۔ سالہ سیالبین کی بلندی کے اوپر تین فٹ 100کا سلسلہ بڑھانے یا 

 100پھر ساختہ سالہ سیالب کے سلسلے میں اہم اقدام ہے تو  100دستیابی دستیاب نہیں ہے، اور 
نازک کارروائیوں کو ایک ایسی  ۔ سالہ سیالبین کی بلندی سے کم از کم تین فٹ سیالب ہونا چاہئے

سرگرمی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کے لئے سیالب کا ایک معمولی امکان بھی بہت اچھا 
جائیداد کو نقصان پہنچا ہوگا، کیونکہ اس سیالب کا نتیجہ زندگی کے نقصان، افراد کو نقصان پہنچا یا 

، نرسنگ گھروں، پولیس اسڻیشنوں، فائر ہسپتالوںمثال کے طور پر، اہم اقدامات میں ' .سکتا ہے
 ۔اسڻیشنوں اور پرنسپل افادیت الئنوں

iii.  قیمت کی توثیقی کنڻرول ضروریات کو یقینی بنانے کے لئے الزمی ہے کہ تعمیراتی اخراجات مناسب
 وقت اور جگہ پر مارکیٹ کے اخراجات کے مطابق ہو.اور تعمیراتی وقت کے 

 
e. :نااہل سرگرمیاں 

i. ؛ان کاروباروں کو معاونت جو چھوڻے کاروباروں کے طور پر تعریف کرده نہیں ہوتے 
ii. ؛کسی ذاتی سہولت کو کوئی معاونت 
iii. HCDA  105کے سیکشن(a))17 کے تحت ایک اقتصادی ترقی کے منصوبے کے لئے فنڈز کو (

ادارے فراہم نہیں کی جاسکتی ہے جب تک کہ اس طرح کے منصوبے کا جائزه لیا ایک منافع بخش 
کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. اقتصادی ترقی کے  HUD)کے مطابق 2((e)105اور سیکشن 

 کا؛ HCDAمنصوبوں کا جائزه لینے اور منتخب کرنے کے لئے 
iv.  60.3فی صد  44غیر ملکی رہائشی ڈھانچہ (C))3) (ii یا جانشین کے معیار پر فیما سیالب کے (

معیار کے معیار کے مطابق، اس پیراگراف یا سیالب سے متاثر ہونے والے معیاروں کو بڑھایا جانا 
سالہ (یا  500فیصد ساالنہ موقع) سیالب کا سامان.  1سال سے کم از کم دو فٹ تک یا  100چاہئے، 

) میں بیان کرده تمام اخالقی 3(CFR 55.2 (b) 24 فیصد ساالنہ موقع) سیالبین کے اندر اندر 0.2
سیالب کا  -500کارروائیوں کو بڑھانے یا سیالب کو روکنے کے لئے (فیما معیار کے مطابق) کو 

سالہ سیالبین یا بلندی  500سالہ سیالبین کی بلندی کے اوپر تین فٹ. اگر  100سلسلہ بڑھانے یا 
 100سیالب کے سلسلے میں اہم اقدام ہے تو پھر ساختہ سالہ  100دستیابی دستیاب نہیں ہے، اور 

سالہ سیالبین کی بلندی سے کم از کم تین فٹ سیالب ہونا چاہئے. نازک کارروائیوں کو ایک 
'سرگرمی' کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کے لئے سیالب کا ایک معمولی موقع بھی بہت اچھا 

نقصان، افراد کو نقصان پہنچا یا جائیداد کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس سیالب کی وجہ سے زندگی کے 
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پہنچا سکتا ہے. 'مثال کے طور پر، اہم اقدامات میں اسپتالوں، نرسنگ گھروں، پولیس اسڻیشنوں، 
 ۔فائر اسڻیشنوں اور پرنسپل افادیت الئنوں

 
f. :اہل درخواست گزاران 

i. CDBG-DR کی اہل کاؤنڻیز میں موجود سمال بزنس؛ 
ii. 13 CFR  میں مذکور کرده طور پر  121حصہSBA  یا "فارمنگ آپریشنز" میں مصروف عمل

میں مذکورامریکی محکمہ زراعت کے فارم سروس  CFR 1400.500 7کاروباری ادارے جو 
 ؛ایجنسی کے معیار پر پورا اترتے ہوں

iii. د حاصل کرتے ہیں جن کی سیالب انشورنس کی خریداری پراپرڻی کے مالکان جو مصیبت میں امدا
کی ضرورت ایک قانونی طور پر ذمہ داری ہے کہ وه سیالب انشورنس کو تحریر میں حاصل کریں 
اور برقرار رکھیں اور جائیداد کی منتقلی سے متعلق دستاویزات میں اس تحریری نوڻیفکیشن کو 

طلع کرے۔ اگر مالک اسے ایسا کرنے میں ناکام برقرار رکھنے کے لئے ضروریات کی منتقلی کو م
 ہو تو وه خود اس کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔

 
g.  :قومی مقاصدLMI 

 
h. تمام مجوزه منصوبوں کو منظوری سے پہلے GLO کی طرف سے فالحی ہاؤسنگ AFFH کا جائزه لینے

﴾  تجویز کرده منصوبے کے عالقہ ڈیموگراف، 1اس طرح کی تجزیہ میں ﴿ کے مؤثر طریقے سے گزر ہوگا۔ 
) تعلیمی، نقل و حمل، اور 4) ہاؤسنگ کی ترتیب اور ضروریات، (3) سماجی اقتصادی خصوصیات، (2(

عزم کے لئے تمام  AFFH ﴾ 6) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور ﴿5صحت کی دیکھ بھال کے مواقع، (
لی کیشنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس منصوبے میں نسلی، نسلی، اور کم آمدنی والے شدت ایپ .دیگر عوامل مواد

پسندی کے عالقے کو کم کرنے کا امکان ہے، اور / یا غربت، غیر جانبدار عالقوں میں قدرتی خطرے سے 
 متعلقہ اثرات کے جواب میں سستی ہاؤسنگ کو فروغ دینے کے لۓ۔

 
i. م کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کی ڻائم الئن:  تجویز کرده پروگراHUD  30کی جانب سے منظوری کے 

 دن بعد ہے۔ تجویز کرده تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔
 

 مقامی، عالقائی اور ریاستی منصوبہ بندی 8. 
 

متاثره عالقے میں منصوبہ  GLOسابقہ ذکر کرده ریاست کے آفت بحالی اور ردعمل کے پالن میں بہتری کے عالوه، 
بندی اور تحقیقات کے نتیجے میں شناخت کرده بعض پراجیکڻس کی تکمیل کے مقاصد کیلئے کوشاں ہے موجوده 

 GLOار آنے کی نوعیت کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وسیع نوعیت کی وجہ سے اور اس خطے میں آفات کے بار ب
طویل المدتی بحالی کو فروغ دینے کیلئے مخصوص مقامی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ عالقائی الئحاِت عمل پر غور 
کر سکتا ہے۔ ہاروے طوفان کے بعد منصوبہ بندی کیلئے تحقیقات کا انتخاب کرنے اور انہیں سرانجام دینے کا ایک 

کے ساتھ کام کرے  ز اور/یا وینڈرزڻیکساس کی عوامی یونیورسڻی GLOفراہم کرنے کیلئے، مؤثر اور کارآمد طریقہ 
عوامی مالقاتیں، معلومات کیلئے درخواستیں، سننے  GLOفنڈز کے ساتھ تحقیقات سرانجام دے۔  CDBG-DRگا کہ 

کا استعمال کرے گا کے سیشنز، شامل کرنے کیلئے ایک مقامی کمیونڻی کے سروے کی کاروائی اور تحریری سرویز 
نے ایک ای میل اکاؤنٹ  GLOتاکہ منصوبہ بندی کی تحقیقات کیلئے مخصوص ضروریات کا بہتر تعین کیا جا سکے۔ 

تخلیق کیا ہے اور فعال طور پر کمیونڻیز کو مدعو کر رہا ہے کہ اپنی منصوبہ بندی کی ضروریات جمع کرائیں تاکہ 
کر سکیں۔ جب سرویز مقامی کمیونڻیز سے جمع کر لیے جائیں، تو  درکار پراجیکڻس کی ایک جامع فہرست شامل

GLO  متاثره عالقے میں تحقیق کی ضروریات کی ایک ُکل فہرست مرتب کرے گا۔  خطہ بندی کیلئے مواقع پر غور
شناخت کرده مخصوص کاموں کیلئے تربیت یافتہ ماہرین کی شناخت کرنے کیلئے عوامی  GLOکیا جائے گا اور 
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کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ عمل اور منصوبہ بندی کے فنڈز کی دستیابی خطے کے باہمی  اور/یا وینڈرز ڻیزیونیورس
تعاون اور منصوبہ بندی کے ذریعے طریقوں کو ایسے درجے پر معیار کے مطابق بنائیں گے جو ڻیکساس میں 

CDBG-DR کے ذریعے ابھی حاصل نہیں کیا گیا۔ 
 

GLO عے مقامی اور خطے کی ترجیحات کا تعین کرنے کیلئے مقامی حکومتی اداروں ایک سے زیاده سروے کے ذری
کے ذریعے رد عمل حاصل کر سکتا ہے۔ تحقیقات میں سیالب پر قابو، نکاسی میں بہتری، مضبوط رہائش کے حل، 

ی کو بے گھری، (وولڻیج کی) زیادتی سے بچاؤ، معاشی ترقی، انفراسڻرکچر میں بہتری یا ہاروے طوفان سے بحال
بڑھانے کی دیگر کوششیں، مستقبل کے نقصانات کو کم کرنا، اور بحالی کی جامع کوششوں کیلئے منصوبے استوار 
کرنا شامل ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات انہی چیزوں تک محدود نہیں۔ اس الئحہ عمل میں مزید ترامیم کے ذریعے، 

GLO  درخواستی کاروائی کے لیے دستیاب بنا سکتا ہے ان منصوبہ بندی کے فنڈز کے ایک حصے کو ایک مسابقتی
جس سے مقامی حکومتی اداروں کو اپنی منتخب کرده مخصوص تحقیقات کیلئے درخواست دینے کی اجازت ملے گی۔ 

منصوبہ بندی کے فنڈز کو منصوبہ بندی کے عمل کے ذریعے غور کرده یا تیار کرده مخصوص نیز، مزید ترامیم ان 
  دینے کیلئے دیگر جائز اخراجات میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ پراجیکڻس کو سرانجام

 
عنایت  GLOجن تحقیقات کو مکمل کیا جانا ہے ان کی تجویز کمیونڻیز دے سکتی ہیں لیکن منصوبہ بندی کے تمام فنڈز 

منصوبہ بندی کی تحقیقات کے متعلق حتمی سفارشات دے گا اور مقاصد، منصوبہ بندی کی کوششوں  GLO کرے گا۔
کے پیرامیڻرز، اور جس قسم کا ڈیڻا وه (تحقیقات) جمع کریں گی، اس کی شناخت کرنے کیلئے عوامی یونیورسڻیز 

ائے گا کہ مختلف عالقوں میں کی جانے اور/یا وینڈرز کے ساتھ باہمی تعاون کرے گا۔ یہ نقطہ نظر اس بات کو یقینی بن
والی منصوبہ بندی کی تحقیقات کو جمع، اور ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ڈیڻا جمع 

 کرنے میں یکسانیت اور درستی حاصل ہو۔
 

قدرتی آفات کے اثر کو ریاست ایک محفوظ ڈیڻابیس سسڻم تیار کرے گی اور اسے برقرار رکھے گی جو کہ گزشتہ 
دستاویز بند کرتا ہو اور قدرتی آفات کے خدشات کے ڈیڻا کی تجزیاتی جانچکاری فراہم کرتا ہو، جس میں مستقبل کے 
شدید موسمیاتی واقعات اور دیگر قدرتی آفات کے اثر کا پیشگی اندازه شامل ہے۔ اس سے ریاست کو اپنی قدرتی آفات 

وں کو بہتر بنانے اور قدرتی آفات کے ردعمل اور ان سے بحالی میں حصہ رکھنے کی معلومات، شماریاتی صالحیت
والی متعلقہ ریاستی ایجنسیز کے درمیان مواصلت، باہمی کام، اور معلومات جمع کرنے کا نظام استوار کرنے کی اہلیت 

حل تیار کرنے میں معلومات  ملے گی۔ نیز، جمع شده ڈیڻا ریاست اور مقامی کمیونڻیز دونوں کو مسائل کے ایسے ممکنہ
 فراہم کرے گا جو کہ ریاست ڻیکساس میں مزید سخت جان عمارتی نظام تخلیق کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔

 
a. :137,685,446$ مختص کرده رقم 

i.  فیصد فنڈز کو الزماً 80اسی (کم از کم (HUD MID  کے عالقوں (کاؤنڻیز اور ِزپ کوڈز) کو فائده
 ؛دینا ہو گا

ii. ) ریاستی فنڈز کو الزماً  تک ) فیصد20بیسMID کاؤنڻیز منفی ان کےHUD MID  زپ کوڈز میں
 گا۔چاہیے غیرتکمیل شده ضرورت سے نمڻنا 

 
b.  اہل سرگرمیاں:  اہل منصوبہ بندی، شہری ماحولیاتی ڈیزائن، اور پالیسی کی منصوبہ بندی کی تنظیم کی صالحیت

 میں مندرج ہیں CFR 570.205 HCDA 105(a)(12) 24پیدا کرنے والی سرگرمیاں جیسا کہ 
 

c. حکومتوں کی  پالننگ  نااہل سرگرمیاں: ہوسڻن شہر، ہیرس کاؤنڻی کی حدود اور ہیرس کاؤنڻی میں موجود مقامی
۔ ہیوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی اپنی خود کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں اور ان کا نفاذ کر سرگرمیاںکی 

 رہے ہیں۔
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d.  ڻائم الئن:  تجویز کرده پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پالن کیHUD  کی جانب سے منظوری کے فوری بعد
 ہے۔ مجوزه خاتمے کی تاریخ پروگرام کی تاریخِ آغاز سے چھ سال بعد ہے۔

 
e.  :سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں ذیل ہونا چاہئے 

 
i.  کو فروغ دینا، خطرے کے خطرے کے بعد متاثره تشخیص کے بارے میں آگاه کرنے کے لئے خطرے

پائیدار طویل مدتی بحالی کی منصوبہ بندی، خاص طور پر زمین کے استعمال کے آواز کو فروغ دینا، 
فیصلوں کو ذمہ دار سیالب مینجمنٹ کی عکاسی کرتا ہے اور مستقبل میں ممکنہ انتہائی موسمی واقعات 

 اور دیگر قدرتی خطرات اور طویل مدتی خطرات کو پورا کرنے کے لۓ؛
ii. اور عالقائی منصوبہ بندی کی کوششیں، اور کمیونڻی کی سطح اور  مستقل اور یقینی بنانے کے لئے مقامی

یا عالقائی (مثال کے طور پر، ایک سے زیاده مقامی دائره کار) پوسڻساسسٹ بحالی اور کم کرنے کی  /
 منصوبہ بندی کو فروغ دینا؛

iii.  طور پر قائم کرده تعمیراتی سرگرمیوں میں کم از کم اقدامات کو متحد کریں اور عالقائی طور پر یا مقامی
منصوبوں اور پالیسیوں میں بیان کرده مقاصد کو حاصل کریں جو ڈیموکریڻک مستقبل کے خطرے کو کم 

 کرنے کے لئے تیار ہیں؛
iv. منصوبے کے اخراجات اور فوائد پر غور کریں؛ 
v. س اس بات کو یقینی بنانا کہ اس سرگرمیوں کو خطرناک آبادی پر غیر معمولی اثرات سے بچنے کے لۓ ا

طرح کے طور پر، لیکن بے گھر ہیں یا بے گھر ہیں، بے گھر افراد، معذور افراد، معذور افراد، الکحل یا 
 دیگر منشیات کے عضو تناسب، ایچ آئی وی / ایڈز کے افراد اور ان کے خاندان، اور عام رہائشی رہائشیوں.

vi. نے والے معاشی عدم مسابقتوں کو اس بات کو یقینی بنائیں کہ سرگرمیوں کو مقامی کمیونڻی کا سامنا کر
 حل کرنے کے مواقع پیدا کریں؛

vii.  دیگر منصوبہ بندی کی ریاست یا مقامی دارالحکومت میں بہتری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی کوششوں
کے ساتھ سرمایہ کاری کو تبدیل کریں، اور کئی وسائل سے اضافی بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ کے امکانات 

ے لئے کام کریں، بشمول منصوبہ بندی میں موجوده ریاست اور مقامی سرمایہ کاری کی کو فروغ دینے ک
 بہتری کے منصوبوں، اور ممکنہ نجی سرمایہ کاری؛

viii.  انفراسڻرکچر کے وقت سے قبل ناپسندی کے خالف حفاظت کے لئے موزوں اور قابل اعتماد ڻیکنالوجی کو
 مال.
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 انتظامی فنڈز 9. 
 

سے نہیں  283,819,500 ) فیصد، $5انتظامی اخراجات بشمول ذیلی وصول کننده کی انتظامی الگت پانچ (ریاستی 
 24اور  U.S.C. 5306(d) 42فیصد سے نہیں بڑھیں گے۔  20بڑھیں گے۔ انتظامی اور منصوبہ بندی کی اخراجات 

CFR §570.489(a)(1)(i) ) اورiii الگو نہیں ہوں گی کہ وه انتظامی ) کے تحت وضع کرده سفارشات اس حد تک
سے بڑھنے والے انتظامی اخراجات کیلئے ہر ڈالر کی مطابقت درکار کریں  100,000اخراجات کا احاطہ کریں اور $

کے قابِل اطالق تقاضوں کے سوا، انتظامی سرگرمیاں  CFR §58.6 24) کے مطابق، CFR §58.34(a)(3 24گی۔ 
موزوں دستاویزیت والے ذیلی  GLOرمیاں ہیں۔. جب ڻھیکہ مل جائے، تو اس الئحہ عمل کے تحت مستشنٰی سرگ

کیلئے اہلیت رکھنے والی قدرتی آفت سے بحالی کی سرگرمیوں سے وابستہ اب سے لے  GLOوصول کنندگان اور 
 کر آفت کی تاریخ تک کے قبل از معاہده اخراجات وصول کرنے کی اجازت دے گا۔

 
GLO رڻنگ کے مقاصد کے لیے تفویض کرده نگرانی، مینیجمنٹ اور رپوCDBG-DR  کے ساتھ منسلکہ انتظامی

۔ ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن شہر میں انتظامی قسم کی سرگرمیوں ہےبرقرار  فیصد 5الگتوں کے لیے تفویض کرده کل 
تک االؤنس کا استثٰنی ہو  فیصد 2.5کا تقاضہ کرنے والی منسلکہ الگتوں کے ضمن میں پروگرام کی الگتوں کا صرف 

راه ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن رہائشی سرگرمیوں کے نفاذ سے ب تمام ذیلی وصول کنندگان بشمول، گا۔ اضافی طور پر،
تک اور غیر رہائشی اور انفراسڻرکچر کی قسم کی  فیصد 10راست متعلقہ الگتوں کے لیے پروگرام کی رقوم کا 

ہیرس کاؤنڻی اور  پروگرم سطح تخصیص ۔ ایک دفعہ جبہےتک خرچ کرنے کے مجاز  فیصد 6سرگرمیوں کے لیے 
پالن کے ترمیمی بجڻس میں مذکور کی جائیں ہوسڻن کی جانب سے شناخت ہو جائیں، تو انتظامی الگتیں مابعد ایکشن 

تک محدود کر دی جائیں گی تاوقتیکہ  فیصد 15گی۔ انجینرنگ اور ڈیزائن کی سرگرمیاں کل پروجیکٹ کی رقم کے 
، ہیرس کاؤنڻی اور ہوسڻن شہر ہر متعلقہ فنڈز کے لیے GLOسے مشروط۔  GLOخصوصی سروسز ضروری ہوں؛ 

تک  فیصد 5میں وضاحت کرده طور پر پراجیکڻس کی تکمیل کے لیے الگتوں کو  CFR 570.205 24پالننگ کو 
 محدود کر دیں گے۔

 
 .G ہیرس کاؤنڻی کا استعمال فنڈز 

 
کیونکہ  .کردیا گیا ہےحاصل کی سمت میں اسڻیٹ کے اختصاص سے ایک براه راست مختص  HUDہیرس کاؤنڻی کو 

ہراسس کاؤنڻی نے ریاستی اقتصادی تجزیہ کاری کے پروگرام کے استثناء کے ساتھ اپنے مقامی بحالی کے پروگراموں کو 
منظور  HUDکرکے  وبہ تیارکرنے کے لئے ایک مقامی منصجمع کو  GLO تیار کرنے کا انتخاب کیا ہے، ہارس کاؤنڻی

 ہے۔ داخل کرنا  کاری کے لئے
 

 میں بیان کیا گیا ہے۔  5.2ہیرس کاؤنڻی کے مقامی پروگراموں اور ضروریات کو سیکشن 
 

  .Hہیوسڻن شہر فنڈز کا استعمال 
 

کی گئی ہے۔ چونکہ ہیوسڻن شہر  حاصلکی سمت میں ریاست کے تعین سے ایک براه راست تعین  HUDہیوسڻن شہر کو 
نے ریاست کی اقتصادی بحالی کے پروگرام کے استثنا کے ساتھ اپنے مقامی بحالی کے پروگراموں کو تیار کرنے کا 

منظور کاری کے لئے  HUDکرکے کو جمع کرنے کے لئے ایک مقامی منصوبہ تیار  GLOانتخاب کیا ہے، شہر کو 
 ۔ہے  داخل کرنا

 
 ۔ میں بیان کیا گیا ہے 5.3کے مقامی پروگراموں اور ضروریات کو سیکشن  شہر
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 .I مقام 
 

کی  FEMA DR-4332کی جانب سے فنڈ وصول کرنے والی سرگرمیاں  CDBG-DRاس الئحہ عمل کے تحت تمام 
عوامی معاونت کے پروگرام  آفت زده کاؤنڻیز میں سرانجام دی جائیں گی۔  اس الئحہ عمل کے مقصد کیلئے، جن کاؤنڻیز نے 

کے حادثاتی اعالنات وصول کیے  PA-FEMAکے تحت ہنگامی حفاظتی اقدامات کیلئے براِه راست وفاقی معاونت سمیت 
 میں شامل نہیں ہیں۔   اہلیت رکھنے والی کاؤنڻیز DR-49 CDBGتھے، وه 

 
 .J شدت کم کرنے کے اقدامات 

  
GLO  ذیلی وصول کنندگان کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ از سِر نو تعمیر کی سرگرمیوں میں تیار رہنے اور شدت کم

۔ اس سے یہ بات یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ بحالی کے بعد کمیونڻیز قدرتی آفت کی ضرورت ہےکرنے کے اقدامات 
کی شمولیت مستقبل کی قدرتی آفات سے بحالی میں لگنے  سے پہلے کی نسبت محفوظ تر اور مضبوط تر ہوں۔ ان اقدامات

ذیلی ریفریجریڻرز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ تعمیراتی سرگرمیوں میں کم از کم والے اخراجات کو بھی گھڻاتی ہے۔ 
یوں اقدامات کس طرح مرتب کیے جائیں گے اور جس حد تک بنیادی طور پر یا مقامی طور پر قائم کرده منصوبوں اور پالیس

 میں متعین مقاصد حاصل ہو جائیں گے جن کے مستقبل کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے.
 

 .K قومی مقاصد 
 

کی ہاروے طوفان سے بحالی کی کوشش سرانجام دینے میں تمام قومی مقاصد کا استعمال کیا  پروگرام کے CDBGتمام  
فنڈز وصول کرنے واال ہر ذیلی وصول کننده اس  CDBG-DR۔  فوری ضرورت کی سرگرمیوں کیلئے توقع کی جاتی ہے

ام سرگرمیاں اور بات کو دستاویزبند کرے گا فوری ضرورت کے قومی مقصد کے تحت فنڈز وصول کرنے والی تم
پراجیکڻس ذیلی وصول کنندگان کی جانب سے شناخت کرده کسی آفت سے وابستہ نقصان کا ردعمل کیسے دیتے ہیں۔ 

کے تحت گرانڻس کیلئے، فوری ضرورت کی 2018، 8، جمعہ، فروری 23، نمبر 83جیسے فیڈرل رجسڻرڈ نوڻس، والیوم. 
 میں درج ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ CFR 570.483(d) 24کہ  سرڻیفیکیشن کے تقاضے، جو CDBGدستاویزیت کیلئے 

 
CDBG-DR  فیصد کو ان سرگرمیوں کی معاونت کرنے میں استعمال کیا  70کے مجموعی پروگرام فنڈز کے کم از کم
 والے افراد کو فائده پہنچاتی ہوں۔ LMIجائے گا جو 
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 پروگرامہارس کاؤنڻی انتظامیہ ڈیزاسڻر بحالی 5.2.  
 

Unmet  .A ضروریات کے کنکشن 
 

ریاست کی ایکشن پالن اور وفاقی رجسڻر، والیول میں "سب سے متاثره اور پریشان کن" عالقوں میں  HUD کاؤنڻی ہیرس
بنیادی طور پر ہاؤسنگ سے  SAP . یہ مقامی2017فروری،  9، 28، نمبر   83 .سے ایک کے طور پر شناخت کی گئی

ہارس کاؤنڻی  .فنڈ کو مختص کرکے غیرمعمولی ہاؤسنگ پر غور کرتا ہے  CDBG-DRفیصد  81ں متعلق سرگرمیوں می
 .نے اس پروگرام کی اقسام کو تیار کیا ہے جس کی ضرورت اور کاؤنڻی کے عوامی مشاورت کے عمل کی بنیاد پر ہے

پروگرام؛ ہوماؤنسر خاندان کے رہائشی تحفظسستی واحد  ،ہاؤسنگ پروگراموں میں شامل ہیں: ہوماؤنڻر امداد پروگرام؛ خرید
-CDBG پروگراموں کو .کی ادائیگی کی پروگرام؛ سستی رینڻل پروگرام؛ اور واحد خاندان کے نئے تعمیراتی پروگرام

DR وفاقی اور ریاستی ضروریات اور قواعد و ضوابط سے پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا تھا، اور ہتھیار اور طویل ،
یہ متوقع ہے کہ ان ہاؤسنگ پروگراموں  .کنہ حد تک ہاؤسنگ کی بحالی کی وصولی کو نافذ کرنے کے لئےعرصہ سے مم

پبلک سروس  .کو مکمل کرنے کے لئے عوامی سروس کی قسم کی سرگرمیوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے
نی مشاورت، مالزمت کی تربیت، دماغی کی سرگرمیوں میں شامل ہوسکتا ہے، لیکن کیس مینجمنٹ، ہاؤسنگ مشاورت، قانو

 .صحت، اور عام صحت کی خدمات تک محدود نہیں
 

کرایہ کی اکثریت مختص کرایہ داروں کو سستی رینڻل پروگرام (حصول، بحالی، اور سستی رینڻل یونڻس کی نئی تعمیر) 
 .کرنے کے لئے مختص کیا گیا ہےاور گھریلو مالکان کی مرمت، بحالی، اور اپنے گھروں کی بحالی کے ذریعہ مدد 

رہائشی خریداریوں اور حصول کے لئے فنڈز کو نقصان پہنچانے سے گھروں کو ہڻانے اور غیر محفوظ ہاؤسنگ، ہاؤس 
 .کے نئے خاندان کے رہائشی کی تعمیر، اور موجوده واحد خاندان کے رہائشی کے حصول / بحالی کی تعریف کی گئی ہے

 
ریس کاؤنڻی کے مسلسل کام کے ذریعہ اور ہیوسڻن / ہیرس کاؤنڻی کے بے گھر ہونے کے لئے بے گھر آبادی کے ساتھ ہی

اتحاد کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے، ملک بے گھر خدمات کی بے گھر افراد کو بے گھر کی روک تھام اور بے گھر 
د پر، ملک میں بیروزگار ہے اور طوفان ہاروی کے اثرات کی بنیا .آبادی میں شامل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے

ان خدمات، مختصر مدت کے رہن کی مدد، افادیت کی مدد، اور کرایہ پر مبنی رینڻل کی مدد کے بغیر اضافہ جاری رہے 
 .گا
 

اگرچہ دستیاب فنڈز کی حدود کی وجہ سے باقی رہائش پذیر ضروریات موجود ہیں، ہیرس کاؤنڻی کو تسلیم کیا گیا ہے کہ 
دتی وصولی کے پروگرام کے حصے میں، مقامی بنیادی ڈھانچہ کی مرمت اور اضافہ اور اجزاء کی کوششیں جامع طویل م
انفراسڻرکچر کی سرگرمیاں نہ صرف طویل مدتی وصولی اور ہاؤسنگ کی بحالی کے لئے بلکہ کمیونڻیوں  .اہم اجزاء ہیں

عالقوں کے سیالب کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ان  .کی طویل مدتی وصولی، تحفظ اور استحکام کے لئے اہم ہیں
چینلز میں خاص طور پر نکاسیج کو بہتر بنانے کے منصوبوں اور بھوس اور مقامی گیس نکاسی کے نظام کی ضرورت 

 .فیصد انفراسڻرکچر اور اقتصادی ترقی سے متعلق متعدد ضروریات کو پورا کرے گیانیس فنڈز کی  .ہوتی ہے
 

کاؤنڻی دوسروں کے درمیان مارکیڻنگ  .بہ بندی کی سرگرمیوں کے لئے پانچ فیصد مختص کیا ہےہیرس کاؤنڻی نے منصو
کے تجزیہ، ملک بھر میں سیوری اور نکاسیج کی اصالح، اور کم از کم مطالعہ سمیت سستی ہاؤسنگ پوسٹ ہاروی کی 

 .ضرورت پر مطالعہ تیار کرنا چاہتا ہے
 

ضرورت کے طور  .صہ ذیل میں دی گئی میزائل کی نشاندہی کی جاتی ہےضرورت کا ایک خال unmet ہیرس کاؤنڻی کی
فنڈ کے لئے طویل مدتی ضروریات اور ترجیحات کی شناخت کے  CDBG-DRپر، طوفان ہاروی کے نتیجے میں اختتام 
تا ہے جو تشخیص میں اعداد و شمار والے وسائل کا ایک جامع مجموعہ درج ہو .لئے ضروریات کا تعین مکمل کیا گیا تھا
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ضروریات کی تشخیص میں اہل و ضوابط کے بارے میں مخصوص تفصیالت  .کئی جغرافیاؤں اور شعبوں کو پورا کرتی ہے
شامل ہیں جو اہل اور زیاده تر متاثره اور پریشان کمیونڻی کے اندر اندر، اور رہائش، بنیادی ڈھانچہ، اور اقتصادی بحالی 

ی معلومات دستیاب یا تازه کاری کے طور پر ضروریات کا تعین کرنے کی توقع اضاف .کے بارے میں تفصیالت شامل ہیں
 .کی جاتی ہے

 
 ہارس کاؤنڻی کل یونیم کی ضرورت کا خالصہ :59ڻیبل 

 CDBG-DR نقصان / فرق زمره
 * سرمایہ کاری

دیگر مشہور سرمایہ 
 کاری

کی  unmetباقی 
 ضرورت ہے

  2,864,912,259$ 3,671,644,866$  921,941,704$  7,458,498,829$ ہاؤسنگ
  1,729,324,743$      1,729,324,743$ مالکانہ گھر
 رہائشی امالک انشورنس

/ TX 233,172,965$ 1,411,214,085$   1,644,387,050 ہوائی طوفان  

نیشنل سیالب انشورنس 
  0$ 1,894,715,877$    1,894,715,877$ پروگرام

ہاؤسنگ اور ڈیزائڻر دیگر 
  695,850,000$ 65,000,000$    760,850,000$ متعلقہ اخراجات

  628,287,775$      628,287,775$ کرایہ دار گھر
پبلک ہاؤسنگ اتھارڻی 
  218,480$ 714,904$    933,384$ ہاؤسنگ

 Buyout ہیرس کاؤنڻی
-Pub. L 115پروگرام (

31( 
$800,000,000    $300,000,000 $500,000,000  

  9,960,039,307$  698,910,323$  210,019,672$  10,868,969,302$ انفراسڻرکچر
FEMA-PA $868,774,302   $102,500,000 $679,910,323  $86,363,979 
 9,861,175,328$  19,000,000$ 120,019,672$   10,000,195,000$ ڻیکساس دوباره تعمیر

  84,846,950$  39,287,300$  12,500,000$  136,634,250$ ترقی اقتصادی
 0$ 39,287,300  39,287,300 قرض اے بی ایس

 62,346,950$   62,346,950$ نقصان کاروباری
 22,500,00$  12,500,000$ 35,000,000$ خریداری تجارتی

  12,909,798,516$  4,409,842,489$  1,144,461,376$  18,464,102,381$ گرینڈ کل 
 

Bہیریس کاؤنڻی تعمیر کا معیار  . 
 

ہیرس کاؤنڻی میں تمام تعمیراتی منصوبوں پر معیار کے معائنہ اور کوڈ تعمیل معائنہ دونوں کی ضرورت ہوگی. ہراساں 
معیار اور تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے سائٹ کے کاؤنڻی سستی ہاؤسنگ معیار اور کسی بھی عمارت کے کوڈ کے ساتھ 

معائنوں کو سائٹ کے معائنوں کی ضرورت ہوگی۔ کاؤنڻی سمندر کی سطح میں اضافہ، اعلی ہواؤں، طوفان کی شدت، اور 
جہاں قابل اطالق سیالب کی وجہ سے خطرے کے خطرات کو کم کرنے کے لئے مقامی تعمیل کے کوڈ کو اپ ڈیٹ کرنے 

 کرنے کے لئے مقامی ذیلی ریفریجریڻرز کی کوششوں کو حوصلہ افزائی کرے گی۔ اور مضبوط

ہیرس کاؤنڻی سستی ہاؤسنگ کے معیارات میں بیان کرده تمام بحالی (کافی بہتر بنانے کی تعریف کے مطابق)، تعمیراتی، 
عی طور پر تعمیر، سبز یا ہاؤسنگ کی نئی تعمیر ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، جس میں شامل ہے، لیکن مجمو
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عمارت کی ضروریات، ماحولیاتی اور خطرے کے لئے معیار تک محدود نہیں ہے۔ تخفیف، قابل رسائی ڈیزائن، اور مقامی 
 عمارت کے کوڈ تعمیل. معیارات ہارس کاؤنڻی کمیونڻی سروسز ڈیپارڻمنٹ کی ویب سائٹ پر پایا جا سکتا ہے:

 
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx.   

.C  اثر انداز -بحالی اور دوباره تعمیر کی الگت 

غور کیا جائے گا. کاؤنڻی دیگر متبادلوں سے متعلق رہائشی بحالی اور بحالی کے منصوبوں کے لئے الگت کی تاثیر پر 
ہر رہائشی بحالی یا بحالی کے پروگرام کے تحت ایک گھر کی مدد کرنے کے لئے ہر تجویز کرده منصوبے کی الگت کو 

مؤثر اندازه کرنے کے لئے پالیسیوں اور طریقہ کار قائم کرے گا. پالیسیاں اور طریقہ کار اس بات کا تعین کرنے کے 
جب یونٹ کی بحالی یا بحالی کی قیمت جائیداد کے مالک کی مدد کے دیگر ذرائع کے  لئے معیار سے خطاب کرے گی

انفرادی ڈھانچے کی حفاظت کے  -ساتھ الگو مؤثر نہیں ہوگی، جیسے جائیداد کے خریدنے یا حصول، یا عالقے کی تعمیر
. یہ پالیسیوں اور طریقہ کار لئے ڈیزائن انفرادی عمارت کے کم سے کم کے حل کے بجائے وسیع حفاظتی بنیادی ڈھانچے

 اثر اندازی۔ -کی پیروی کریں گے اور بحالی کی الگت  157، نمبر83وفاقی رجسڻر والیوم 

  .D ہیرس کاؤنڻیMOD 
 

ہیرس  .کی ایک کاؤنڻی سطح کا طریقہ کار کرے گا MODکاؤنڻی  ہیرسمقامی بنیادی ڈھانچے کے پروگرام کے تحت، 
کاؤنڻی نقصان پہنچا سہولیات کی براه راست مرمت کے لئے بنیادی ڈھانچے کی ترجیحی کی حوصلہ افزائی کرے گا، 

FEMA  الگت اور تخفیف، اور پانی اور سیالب کے کنڻرول سہولیات کو اس مختص میں دستیاب فنڈز کی حدود کی وجہ
ڈھانچے  CDBG-DRؤنڻی کے اندر مقامی چھوڻے شہروں کو تقسیم اور حساب کے لئے ایک طریقہ کار ہیرس کا .سے

ہیرس  کاؤنڻی میں ان شہروں کا جزوی طور پر، ہیرس کاؤنڻی کے اندر رہنے والے شہر  .کی فنڈ کے لئے قائم کیا جائے گا
، دائره کار کی آبادی کا فی MODہاروی کی دائره کار کی آبادی پر طوفان  .کار کے لۓ اہل ہوگا MODکا صرف حصہ 

تقسیم کے  .صد، جو کم سے کم مدتی آمدنی ہے، اور اس کی وصولی اور مجموعی ضرورت کی مجموعی ضرورت ہے
 ۔ میں مزید بحث کی IV.E.7.B طریقہ کار نے اس دستاویز کے سیکشن

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx
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  .E پروگرام بجٹ 
 

 ہیرس کاؤنڻی -کل مختص بجٹ  :60ڻیبل 

 پروگرام
HUD سب سے زیاده 

 متاثره عالقوں
 

 زیاده تر ریاست
 متاثره عالقوں

 

LMI رقم 
 70٪مجموعی طور پر (

 )مختص کرنے
 کل

 کلرقم  کا٪
کی پروگرام طرف 

 سے مختص
 

 مختص کرنے
 کل مجموعی٪

ہیرس کاؤنڻی 
 ہاؤسنگ

 %22.44 270,359,499   $ 189,251,649    $ - 270,359,499   $ مکان مالک کےامداد کے پروگرام

74.66% $   921,941,704 

 %14.53 175,000,000   $ 122,000,000    $ - 175,000,000   $ اور / ہوم اونر معاونت خرید فروخت

 %2.08 25,000,000    $ 17,500,000     $  25,000,000    $ ایس ایف سستی ہاؤسنگ تحفظ پروگرام

 %1.25 15,000,000     $ 10,500,000      $ - 15,000,000     $ دوباره ادائیگی پروگرام

 %18.64 224,500,000   $ 224,500,000    $ - 224,500,000   $ سستی رینڻل پروگرام

SF 9.95 119,888,035   $ 119,888,035    $ - 119,888,035   $ نئی تعمیر% 

 %7.65 83,709,781     $ 64,535,919      $ - 92,194,170     $ ہاؤسنگ پروجیکٹ ڈلیوری

ہیرس کاؤنڻی 
 انفراسڻرکچر

 %1.04 12,500,000     $ 8,750,000        $ - 12,500,000     $ تجارتی خرید پروگرام

18.02% $   222,519,672 
 %9.96 120,000,000   $ 84,000,000      $ - 120,000,000   $ (مقامی) تقسیم کا طریقہ

 %6.36 76,668,492     $ 53,667,944      $ - 76,668,492     $ مسابقتی درخواست

 %1.11 13,351,180     $ 9,345,826        $ - 13,351,180     $ تعمیراتی منصوبے کی ترسیل
ہارس کاؤنڻی 
 N/A $     60,234,809 5.00% - 60,234,809     $ ہیرس کاؤنڻی منصوبہ بندی منصوبہ بندی

ہارس کاؤنڻی  90,352,214   $ 7.32%
ہاؤسنگ 

 ایڈمنسڻریشن
 N/A $     30,117,405 2.50%  30,117,405     $ ہیرس کاؤنڻی ایڈمنسڻریشن

    1,204,696,185 $ 904,439,374    $ - 1,204,696,185 $ (ایڈمنسڻریشن سے پہلے)ہارس کاؤنڻی االؤنسشن ذیلیڻول 

    1,234,813,590 $ 904,439,374    $ - 1,234,813,590 $ )ایڈمنسڻریشن کے بعد (ہارس کاؤنڻی االؤنسشن سب ڻوڻل 

 
 .F فنڈز کا استعمال 

 
HUD   ،نے وفاقی رجسڻرڈ کے ذریعے طوفان ہارویFEMA DR 4332  کے جواب میںCDBG-DR  ڻیکس

ہیرس کاؤنڻی ایک "سب سے متاثره اور  .(PL 115-56) 28، نمبر 83$ بلین مختص کیا ہے. والیوم 5.024ڻیکساس میں 
ئے متحده کو  پریشان کن" عالقہ کی حیثیت سے شناخت کیا گیا تھا اور ہیوسڻن شہر کے ساتھ ریاست ہا

کی مختص سے براه راست مختص کیا گیا تھا. اس  CDBG-DR کی سمت میں ریاستی  HUDکی  1،204،696،185$
اضافی رقم شامل ہے، جس میں  $89،309،355میں اضافی   (PL 115-123) وفاقی رجسڻرڈ 2018اگست،  14میں 

پروگرام کے فنڈ کے مجموعی  CDBG-DRنڻی ملک میں رہائش کی بحالی کے لئے استعمال کیا جائے گا. ہارس کاؤ
فی صد سے زائد رقم مختص کرے گا جو سرگرمیوں کو کم از کم درمیانے آمدنی والے افراد کو فائده  70طور پر 

 .پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
 

ہے "سب سے زیاده متاثره اور پریشان کن" عالقے کی شناخت کی اور تمام فنڈز کاؤنڻی میں  HUDجیسا کہ شمار ایک 
فیصد فنڈز خرچ کرنے کی ضرورت کو پورا کرے گا "سب  80میں  HUDاستعمال کیا جائے گا، ہراسس کاؤنڻی ایک 

 CDBG-DRبڑھتی ہوئی  کے تحت 123-115سے زیاده متاثره اور پریشان کن" عالقے کی نشاندہی کی. عوامی قانون 
) کرایہ 2) ہوماؤنر مدد اور 1کی تخصیص کے ساتھ، کاؤنڻی مندرجہ ذیل رہائشی پروگراموں میں اضافہ کرے گی: 

ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ، جس میں بہتر سستی ہاؤسنگ کی طویل مدتی ضرورت کو حل کرے گا. فنڈز میں اضافے کی وجہ 
ہارس کاؤنڻی کل  60فیصد فنڈ) مختص میں اضافہ ہوا ہے (ڻیبل  5دی (فیصد فنڈ) اور منصوبہ بن 2.5سے، انتظامیہ (
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مختص بجٹ دیکھیں). ان پروگراموں کے لئے اہلیت کے معیار اصل سے غیر منسلک ہیں اور ذیل میں بیان کرده فنڈز 
 کے استعمال کے لئے مندرجہ باال پروگرام کی ضروریات کے مطابق ہے.

 
 مداد کے پروگرامہیرس  کاؤنڻی مکان مالک کے ا1. 

 
) طوفان ہاروی کی طرف سے نقصان پہنچا مالک کے قبضہ شده HCHAPہیرس کاؤنڻی ہوماؤنڻر معاونت پروگرام (

 ایک خاندان کے گھروں کو بحال کرے گا۔ 
 

ہاؤسڻن کے  .ہارس کاؤنڻی مقامی ہاؤسنگ پروگرام تیار کرے گا اور ہر پروگرام کے عمل کے لئے ذمہ دار ہو گا
 میں شرکت کے لئے ناقابل یقین ہوگی۔  HCHAPحدود اور ہیرس کاؤنڻی کے باہر واقع ہوم مالکنوں کو شہر کی 

 
کا انتظام کرے  HCHAPہارس کاؤنڻی تازه ترین ضروریات کی تشخیص اور رہائش کے رہنما خطوط کے مطابق 

اس پروگرام میں  شامل ہے ایک مالک کے قبضہ شده ہاؤسنگ بحالی۔ ہارس کاؤنڻی گھریلو افراد کو بے گھر  .۔گا
بیماری سے روکنے کے لئے عارضی مالی امداد بھی فراہم کرے گا جہاں اس طرح کے گھر مالکان ابھی تک تباہی 

بنیادی رہائش گاه پر مرمت مکمل کی وجہ سے بے گھر ہیں یا بحالی کے معیار کو پورا کرنے کے لئے ان کی 
کرنے کے عمل میں ہیں. اس سرگرمی میں دو بنیادی خدمات شامل ہو گی جسے عالقے میں بے گھر طوفان ہاروی 

 گھریلووں تک محدود ہو گی۔  LMIکے بعد بے گھر ہونے کی روک تھام کا واحد مقصد ہوگا. یہ سرگرمی صرف 
 

پر  /http://ownriscountycommunitycorner.org/guidelinesے ہیرس کاؤنڻی نے ہاؤس ڻھیکیداروں کے لئ
کے تحت تباہی کی بحالی کی ویب سائٹ پر اپنے ہوماؤنر مدد کے پروگرام کے رہنماؤں میں معیار کے  6سیکشن 

 قیام کے معیار کو قائم کیا ہے: بلڈنگ ڻھیکیدار کی خریداری اور انتخاب کے عمل. بلڈر پروپوزل کی گذارش مقابلہ
کے تحت ایک تجویز پیش کرے گا. مکمل اور کھلی مقابلہ کو یقینی بنانے کے لئے، ریاستی وفاقی خریداری اور 

 میں بیان کی گئی ہے۔ CFR 200.318 – 200.326 2معاہده کی ضروریات کی تعمیل کرے گی جو 
 

 نو۔ تعمیر اور بازآبادکاری کی مکان والے قبضے کے مالک مکان
 
a. 270,359,499  رقم: مختص $ 

i. پہلے سے سب پروگرام یہ FEMA/GLO لیے کے کنندگان شرکت ہاؤسنگ راست براهِ  عارضی کے 
  ہوگا۔ دستیاب لیے کے مالکان مکان LMI غیر بعد کے اس پھر اور لیے کے مالکان مکان LMI اور

 
b. امداد: زیاده سے زیاده   

i. :سے 80،000 $ لیکن گی، ہو مبنی پر تخمینہ کے لکھنے کام کے تشخیص کے گھر مدد بازآبادکاری 
 کی بحالی کی ریاست جو ہے ڻوپی کی معاونت زیاده کہ ہے کیا منتخب نے کاؤنڻی ہیرس نہیں۔ زیاده
 کے ریاست قیمت کی مرمت اور قیمت کی ہاؤس میڈان کیونکہ ہے زیاده سے مدد زیاده سے زیاده
 سے زیاده ہے. زیاده فوٹ مربع اوسط کی ملکہ سال ہر کیونکہ ہے ہوسکتی زیاده کہیں سے اوسط
 ہے۔ کیا پیش جواز اور چھوٹ کو GLO نے کاؤنڻی لئے کے کرنے مدد زیاده

 
ii. پر بنا کی رقم بولی بلڈر عمارت مقامی الگت۔ تخمینی معیاری پر بنیاد کی سائز کی خاندان نو: تعمیر 

 زیاده سے زیاده والی ہونے قابل کے جانے لے کے تعمیر پر. بنیاد کی گھروں خریداری اور خریداروں
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 اس ہے وتیہ ضرورت کی ترقی جو اطالق قابل اطالق قابل ہے. $160،000 عالوه، کے بلندی رقم
 ہے. ہوسکتی اہلیت کی تک $40،000 اضافی کیلئے بلندی پر طور کے حصے ایک کے تعمیر کی

 
iii.  ہارس کاؤنڻی کے ہوم اونر امداد کے پروگرام کے رہنماؤں میں امداد پر اضافی معلومات مل سکتی

 ہے.
 

c. اجازت کی جن سرگرمیاں رہائشی وه سرگرمیاں: اہل DR-CDBG؛ HCDA  105 سیکشن(a)(1), 
105(a)(3-4),  105(a)(20) 105(a)(11), 105(a)(20), 105(a)(25) 83، اور فیڈرل رجسڻرار والیوم ،

معاف کیا جاتا ہے اور  CFR 570.207(b)(3) 24اور  FR 5844 V.I.B32 (42 U.S.C. 5305(a) 83 - 28نمبر 
 تک انہی لیکن ہے، تحت کے نئے ہاؤسنگ تعمیر کی اجازت دینے کے لئے حد تک اپنایا گیا متبادل ضروریات)

 ہے: نہیں محدود
i. نیا یا / اور نو، تعمیر بازآبادکاری، کی مالک مکان والے فیملی سنگل والے رہنے میں مکان 

  کنسڻرکشن؛
ii. تبدیلی؛ اور مرمت کی یونڻس ہاؤسنگ شده تیار 
iii. کرنا؛ کم خطره لئے کے سرگرمیوں رکاؤری  
iv. کرنا؛ اونچا  
v. امداد؛ کی مکانی نقل 
vi. انہدام؛ صرف 
vii. 15 کی مالزمت کاونسلنگ، قانونی کاؤنسلنگ، کی رہائش (جیسے خدمت عوامی اندر کے کیپ فیصد 

 ےس طرف کی ہاروے ہوریکین ہی ساتھ کے اس خدمات)؛ کی صحت عام اور صحت، دماغی تربیت،
 ہے؛ ذیل درج داخلہ میں HCHAP اور امداد کی افادیت اور رہن لئے کے مالکان کے گھر کرده متاثر
o معاونت رہنما کے مدت مختصر - معاونت کے رہن کے ڻرم-شارٹ LMI اپنے کو خاندانوں 

 خاندانوں متاثره سے طرف کی ہاروے ہوریکین ساتھ کے ادائیگی کی رہن پر رہائشی بنیادی
 زیاده سے ماه 20 امداد کی رہن گا۔ کرے فراہم تک $10،000 لئے کے رنےک امداد میں

 کم کی گھروں میں عالقوں متاثره خرابی، یا فورکلوجر مقصد کا پروگرام اس ہے۔ نہیں ممکن
 بے کو گھروں کہ ہے بنانا یقینی کو بات اس اور ہے لئے کے روکنے کو خریداری کی قیمت
 کو دہندگان درخواست رکھے. جاری کو سڑک میں راستے بغیر کے خطرے کے ہونے گھر
 مالیاتی لئے کے تھام روک کی فالج پر رہن موجوده لئے کے گاه رہائش بنیادی اپنے

 ہے۔ ضروری کرنا مظاہره کا ضروریات
o  یوڻیلڻی اسسڻنس پروگرام ہاروے ہوریکین کی جانب سے اثرات کو فوری  -یوڻیلڻی اسسڻنس

$ تک امداد 1،000خاندانوں کو  LMIپورا کرنے کے لئے  طور پر افادیت کی ضروریات کو
فراہم کرے گی. افادیت کی مدد میں بجلی، گیس، گندم، پانی، اور دیگر افادیت بلوں اور ذخائر 

شامل ہیں. امداد اور موجوده اور مستقبل کے بلوں کے لئے فراہم کی جائے گی لیکن بقایا 
 نہیں۔

 
ان پروگراموں کو وسیع پیمانے پر معذور افراد تک رسائی حاصل کاؤنڻی اس بات کا یقین کرے گا کہ 

ہے جن میں نقل و حرکت، حسی، ترقی، جذباتی اور دیگر معذوریاں شامل ہیں. انڻیک اور پروگرام 
) کے مطابق قابل رسائی ADAسروسنگ اور میڻنگ کی سہولیات کو معذور افراد کے عہدے داروں (

کے مطابق، کاؤنڻی گاہکوں اور ممکنہ گاہکوں کو تقسیم کرنے والے ایسے  CFR 8.6 24ہو جائے گا۔ 
مواد پر ظاہر ہوتا ہے جو متبادل ذرائع کے ذریعہ معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں اگر وه 
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معذوری، معذوری یا زبان رکاوٹ ہیں تو اس کے عالوه، لکھا ہوا مواصالت گاہکوں اور ممکنہ طور 
مراجعین چاہے وه نقل و حرکت کی خرابی، بصری یا سماعت کی خرابی، یا دیگر  پر طلب کرے گا.

معذوری کے لئے مدد کی ضرورت ہو. ہیرس کاؤنڻی ہاؤسنگ گائیڈ الئنز میں اضافی معلومات دستیاب 
 ہے۔

viii. سرگرمیاں۔ دیگر وابستہ سے بازیابی کی اسڻاک ہاؤسنگ فیملی سنگل 
 

d. سرگرمیاں: والی اہلیت عدم  
i. آف؛ پے مورگیج فورسڈ 
ii. ہیں؛ ہوتے منتقل میں عالقوں سیالبی متاثره سے تباہی جو ادائیگی افزائی  حوصلہ کو خاندانوں ان 
iii. وه ہے جاتا کیا استعمال پر طور کے گھر دوسرے بعد کے آفت یا وقت کے آفت  جنھیں اثاثے وه 

 ہیں۔ نہیں مستحق کے زائیاف حوصلہ رہائشی یا امداد بازآبادکاری
iv. ؛نو بازآبادکاری/تعمیر کی گھروں واقع میں راستے سیالبی 
v. میں: جس نو بازآبادکاری/تعمیر کی مکان کسی 

 ہو؛ زیاده سے اوسط ملکی یا AMI فیصد 120 آمدنی مجموعی کی خاندان .1
  اور تھی؛ واقع پر عالقہ سیالبی ایک جائیداد وقت کے تباہی .2
 اس کہ تک یہاں تھا، رکھا نہیں برقرار بیمہ سیالبی پر جائیداد زده قصانن نے مالک کے جائیداد .3

  تھا۔ نہیں ضروری رکھنا اور لینا بیمہ یہ لیے کے مالک جائیداد جب نہیں بھی وقت
vi. 1994 سی ایس یو 42( ترمیم، حسب ،582 سیکشن کا ایکٹ ریفارم انشورنش سیالب قومی کے 

 کی حکومت مرکزی والی ہونے دستیاب میں عالقے والے اہیتب سیالبی کسی کہ ہے بتاتا ااے)5154
 کی نقصان کے جائیداد تجارتی یا رہائشی نجی، کسی استعمال کا امداد والی دالنے راحت سے تباہی

 (ساتھ ہے سکتی جا دی نہیں پر طور کے اجرت کو فرد والے کرنے بازآبادکاری" یا ردوبدل "مرمت،
 کبھی کو فرد اس اگر ہے) سکتا جا کیا استعمال بھی لیے کے ئیگیادا کی امداد کی قرض کسی اسے ہی

 مقرر شرط یہ پر فرد اس نے جس ہو ملی امداد ایسی کی تباہی سیالبی سے طرف کی حکومت مرکزی
 سیالبی اس میں بعد فرد وه اور کرے حاصل بیمہ سیالبی تحت کے قانون اطالق قابل وه پہلے کہ ہو کی

 پر جائیداد اس تحت کے قانون مرکزی اطالق قابل جو سکا رکھ نہ قائم اور سکا کر نہ حاصل کو بیمہ
 کاری، مرمت کی جائیداد کسی پروگرام یہ کو اس کرتا نہیں پورا کو تقاضے اس شخص جو ہے۔ درکار
  ہے۔ سکتا کر نہیں فراہم امداد آفتی لیے کے بازآبادکاری یا بدالؤ،

vii. مالکان مکان واقع باہر کے کاؤنڻی رسہی اور/یا اندر کے حدود شہری کی ہیوسڻن HCHAP شرکت میں 
 ہیں۔ نہیں اہل کے

 
e. معیار: کا انتخاب شرائط/ اہلیتی لیے کے امداد 

i. ہو؛ رہا ره مالک مکان خود میں گھر وقت کے طوفان 
ii. ہو؛ رہا جا کیا استعمال پر طور کے رہائشی (اول) پرائمری کو گھر 
iii. چاہیے؛ ہونا واقع میں کاؤنڻی ہیرس باہر کے شہر ہیوسڻن گھر 
iv. چاہیے؛ ہونا زده نقصان سے ہاروے ہریکین کو گھر 
v. جائزه؛ کا جانے دوہرائے کے فوائد 
vi. کے بچے اپنے وه کہ ہے ضروری لیے کے دہندگان درخواست شریک اور دہندگان درخواست سبھی 

 ہوں؛ چکے کر ادائیگی کی معاونت
vii. ہو؛ مکین اہل یا شہری ایس یو فرد واال دینے درخواست 
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viii. ہیں، چکے ہو ادا ڻیکس جائیداد کے اس کہ کرے فراہم ثبوت یہ کہ ہے الزمی لیے کے دہنده درخواست 
 ہے؛ اہل کا استثناء تحت کے قوانین موجوده وه یا ہے، پالن ادائیگی شده منظور ایک پاس کے اس

ix. چاہیے؛ ہونا صاف پر طور ماحولیاتی کو گھر 
x. کی ان ہو، کرتی مطالبہ کا خریداری کی بیمہ سیالبی جو ہے رہی مل امداد آفتی وه کو جن مالکان مکان 

 اس پر طور تحریری اسے ہیں رہے کر ڻرانسفر مکان کو فرد جس وه کہ ہے بنتی داری ذمہ قانونی یہ
 جائیداد کو نامہ اطالع اس اور ہے ضروری رکھنا قائم اور کروانا بیمہ سیالبی کہ دیں اطالع کی بات
 کرنے ایسا فرد واال کرنے ڻرانسفر مکان اگر اور رکھیں، میں دستاویزات والے ثبوت کے ڻرانسفر کے
 ہے۔ سکتا ہو سزاوار وه تو ہے رہتا ناکام میں

xi. کے بنانے یقینی کو تعمیل کی ضابطہ میں جانے دوہرائے کے مراعات معاہده: کا منتقلی کی قرضے 
 مستقبل متعلق سے ہاروے ہریکین کہ ہے روریض ہونا متفق سے بات اس کا مالکان مکان شده امداد لیے،
 امداد گئی دوہرائی کسی یہ گے۔ دیں انجام منتقلی اندر کے حد ایک کی امداد بھی کسی والی ملنے میں
  ہو۔ موصول میں بعد امداد آفتی دوسری سے مقصد اسی اگر ہے معاہده ایک کا کرنے ادائیگی واپس کی

xii. نوٹ): (پرامزری نامہ دهوع معافی قرض/قابل ادائیگی شده مؤخر 
 جائیداد والی پانے امداد تک سالوں پانچ وه کہ ہے ضروری لیے کے مالکان مکان والے پانے امداد .1

 اکویڻی ہوم فائنانسنگ، ری آوٹ کیش تک سالوں پانچ رکھیں۔ برقرار رہائشی اولین اپنی بطور کو
 ضمانت بطور لیے کے لون بھی کسی تک برس پانچ استعمال کا گاه رہائش والی پانے امداد یا لونز

 واپس کی نوٹ میں نتیجے کے ورزی خالف کی پالیسی اس ہے۔ نہیں اجازت کی کرنے استعمال
 ۔گی جائے ہو فعال مدت کی ادائیگی

 پیش پر بنیاد کی ادائیگی کی سود شرح صفر صرف لون) پیمینٹ (ڈیفرڈ قرض ادائیگی شده مؤخر .2
 ایک اور ہے، جاتا ہو معاف پر شرح ماہانہ تناسب حسب میں مدت کی برسوں پانچ اور ہے جاتا کیا
   ہے۔ ہوتا محفوظ ذریعہ کے ڻرسٹ آف ڈیڈ

 جانی کی سے طرح اچھی اور چاہیے جانی کی ادائیگی کی ڻیکس لیے کے جائیداد والی پانے امداد .3
 موصول-ذیلی مناسبت حسب کو اس کنلی ہیں، سکتے ہو پر پالن ادائیگی کسی مالکان مکان چاہیے۔

 ہے۔ ضروری کرانا جمع کو ریات یا کننده
 اور ہو)، اطالق قابل (اگر سیالب خطره، ہے۔ ضروری رکھنا قائم کا بیمہ پر جائیداد والی پانے امداد .4

 گی۔ جائے کی نگرانی تک مدت کی نوٹ کی سالوں پانچ کی ہو) اطالق قابل (اگر طوفان ہوائی
 

f. مقاصد: قومی LMI پروگرام اس والی ملنے سے طرف کی کننده موصول ذیلی اور خطہ ضرورت۔ فوری اور 
   چاہیے۔ جانی کی خرچ پر پروجیکڻوں مستحق کے LMI رقم فیصد 70 کم سے کم کی

 
g. کے اہلیت جو گی کرے تیار خطوط رہنما متعلق سے رہائش کم سے کم کاؤنڻی ہیرس خطوط: رہنما کئ ہاؤسنگ 

 تقاضے، کے رپورڻنگ معیار، مالقاتی تقاضوں، کے رسائی معیارات، تعمیراتی کیپ، امدادی رہائشی تقاضے،
 استعمال کو خطوط رہنما کے ہاؤسنگ گے۔ کریں فراہم تفصیالت عملی متعلق سے تقاضے دیگر کے پروگرام اور
 خطوط رہنام سبھی وه کہ ہے ضروری لیے کے GLO گا۔ جائے کیا شائع لیے کے تبصرے کے عوام پہلے سے

 دے۔ منظوری کو
 

h. گی۔ دے انجام تخمینہ کا ضروریات کاؤنڻی ہیرس تخمینہ: کا ضروریات HUD/FEMA ڈیموگراف IA کی ڈیڻا 
 کو گروپ اقتصادی LMI غیر اور LMI کہ گا کرے سفارش کی بات اس تجزیہ اور تخمینہ کا ضروریات مقامی

 کون کہ گا کرے تعین کا بات اس تخمینہ کا ضروریات چاہیے۔ جانی کی مقرر رقم کتنی لیے کے پہنچانے فائده
 کا ضروریات ہے۔ سا کون عالقہ ہدفی جائے دی توجہ زیاده پر آبادی کس چاہیئں، جانی کی پیش سرگرمیاں سی

 لیے کے نقصان کے گھر طرح جس طرح اسی ڻھیک گا کرے مقرر ہدف اندر کے بریکیٹ کے آمدنی تخمینہ
 کے GLO کو انحرافات کے ہدف پہلے سے بڑھانے آگے کو پروگرام گئی۔ کی فراہم مدد اندر کے عالقے اثرهمت

 ہے۔ ضروری جانی دی منظوری ذریعہ
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i. ذریعہ کے پالیسیوں مارکیڻنگ مثبت مستحکم کاؤنڻی ہیرس منصوبہ: مثبت کا مارکیڻنگ AFFH ہے۔ کاربند پر 
 گی۔ کرے رابطہ ساتھ کے آرگنائزیشن کاؤنسلنگ ہاؤسنگ مستند کی HUD میں کوشش اس کاؤنڻی ہیرس

 کو بات اس پالن۔ مثبت ایک کا مارکیڻنگ مبنی پر ضوابط HUD ہے شامل میں کوششوں مثبت کی مارکیڻنگ
 اسڻیڻس، خاندانی مذہبی، قومی، نسلی، قبائیلی، سبھی کوششیں کی مواصالت اور رابطہ کہ ہے ہدف کا بنانے یقینی
 پہنچیں۔ تک مکان مالکین مستحق کے گروپ جنسی اور ضروریات"، "مخصوص ر،معذو

 
j. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 

 اور HUD ہے۔ تک سال چھ سے تاریخ کی ہونے پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد فوراً  کے
LOG ضمیمہ معاہدے کے گرانٹ درمیان کے) D دیکھیں)۔ 

 
 پروگرام کا خریداری رہائشی میں کاؤنڻی ہیرس  .2

 سے اونر ہوم رضاکارانہ وہاں ہیں میں زد کی خطرے کے سیالب شدید عالقے جو تحت کے خریداری کی رہائش
 بالکل جو گا جائے کیا ساتھ کے ںگھرو ان یہ اور گا جائے ہڻایا کو گھروں اور گی جائے کی خریداری کی گھروں
 استعمال کا جائیداد گئی خریدی سکے۔ جا ہڻایا سے راستے کے نقصان کو مالکان مکان کہ تا ہونگے میں میدان سیالبی
 پروگرام یہ گا۔ جائے کیا نہیں تیار لیے کے استعمال تجارتی یا رہائش انہیں گا جائے کیا لیے کے ونسق نظم کے سیالب
 ہے۔ رکھا برقرار کو پروگرام کے بحالی کی ریسکیو نے کاؤنڻی ہیرس لئے کے جس ہے رسکتاک پیدا آمدنی

 چالیا ذریعہ کے HCFCD اور کاؤنڻی ہیرس پروگرام آؤٹ بائی رضاکانہ یہ سے، وجہ کی نوعیت کی سرگرمی اس
 ۔ گا جائے

a. 175,000,000 رقم: مختص$ 

b. کو پروگرام اس کاؤنڻی ہیرس ادارے: اہل HCFCD گی۔ چالئے کر مل ساتھ کے 

c. سرگرمیاں، اہل HCDA 105- ,(8 سیکشن(a)(1), 105(a)(7 25اور)-105(a)(24  
i. خریداریاں؛ 
ii. ہے)۔ درکار اے آر (یو امداد مکانی نقل ساتھ کے سرگرمی کی خریداری 
iii. ہے؛ سکتا جا کیا مرکب ساتھ کے سرگرمیوں خریداری کو جس امداد، کی پیمینٹ ڈاؤن 
iv. انہدام؛ صرف 
v. افزائی حوصلہ رہائشی 
vi. گئی کی تیار لیے کے کرنے منتقل پر مقام والے خطرے سیالبی کم کو والوں گھر جو سرگرمیاں وه 

 ہیں؛
vii. 15 کی مالزمت کاونسلنگ، قانونی کاؤنسلنگ، کی رہائش (مثال خدمت عوامی اندر کے کیپ فیصد 

 پروگراموں ان کہ گا کرے یقین کا بات اس کاؤنڻی ۔خدمات) کی صحت عام اور صحت، دماغی تربیت،
 جذباتی ترقی، حسی، حرکت، و نقل میں جن ہے حاصل رسائی تک افراد معذور پر پیمانے وسیع کو

 سہولیات میڻنگ اور سروسنگ پروگرام اور انڻیک مطابق کے ADA ہیں۔ شامل معذوریاں دیگر اور
 تقسیم کو گاہکوں ممکنہ اور گاہکوں کاؤنڻی مطابق، کے CFR 24 8.6 ہوگی۔ حاصل رسائی تک

 حاصل رسائی تک معلومات ذریعہ کے ذرائع متبادل جو ہے ہوتا ظاہر پر مواد ایسے والے کرنے
 اس گے کریں حاصل معلومات ساتھ کے وغیره رکاوٹ زبان معذوری، معذور، وه اگر ہیں، کرسکتے

 حرکت و نقل وه چاہے گے۔ پوچھیں سے گاہکوں ممکنہ اور گاہکوں مواصالت ہوا لکھا ساتھ، ساتھ کے
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 ہارس ہو. ضرورت کی مدد لئے کے معذوری دیگر یا خرابی، کی سماعت یا بصری خرابی، کی
  اور ؛ہے دستیاب معلومات اضافی میں رہنماؤں کے ہاؤسنگ کاؤنڻی

viii. HMGP FEMA حصہ۔ کا الگت کی 
 

d. جہاں ہیں ہوتے منتقل پر مقامات سیالبی آفتی جو ادائیگیاں کی افزائی حوصلہ کو خاندانوں ان سرگرمیاں: نااہل 
 اور/یا اندر کے حدود شہری کی ہیوسڻن ہے۔ پر مقام اصل کے ان جو ہے جوکھم زیاده سے اس یا ہی اتنا انہیں
 ۔رکھتیں نہیں اہلیت لیے کے شرکت میں پروگرام اس سرگرمیاں والی ہونے باہر کے کاؤنڻی ہیرس

 
e. اور کرنے، مقرر مقامات ایریا ڻارگیٹ کرنے، مقرر رقم زیاده سے زیاده کی امداد خطوط: رہنما کے پروگرام 

 تیار خطوط رہنما مطابق کے ضوابط اور تقاضوں DR-CDBG کاؤنڻی ہیرس لیے، کے تقاضوں اہلیتی اضافی
 چاہیے۔ جانا کیا شائع ضرور لئے کے تبصرے کے عوام پہلے سے کرنے استعمال کو خطوط رہنما گی۔ کرے

GLO دے۔ منظوری کو خطوط رہنام سبھی وه کہ ہے ضروری لیے کے 
 

f. مقاصد: قومی LMI، کے والوں آمدنی کم/معتدل والے، ضرورت ناگہانی خاتمہ، کا آبادی جھونپڑپڻی/گندی جھگی 
 دائیگیا افزائی خوصلہ کو گھروں کے لوگوں والے آمدنی معتدل/ کم اور )،LMB( خریداری کی گھروں

)LMHI۔(  
 

g. معیار: کا انتخاب 
i. باہر کے شہر ہوسڻن لیکن خصوصیات رہائشی واقع میں کاؤنڻی ہیرس 
ii. شناخت DR-CDBG خصوصیات. رہائشی میں عالقوں فروخت خرید 
iii. LMI گی۔ جائے دی ترجیح کو خاندانوں 

 
h. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم DHU ملنے منظوری کی 

 GLO اور HUD ہے تک سال چھ سے تاریخ کی پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد دن 30 کے
 دیکھیں). D (ضمیمہ معاہدے کے گرانٹ درمیان کے

 .  واحد فیملی سستی ہاؤسنگ تحفظ پروگرام3

رہائشی خصوصیات حاصل کرے گا، ان کو بحال واحد فیملی قابل اطمینان ہاؤسنگ تحفظ پروگرام واحد خاندان کے 
کرے گا، اہل خانہ کو دوباره شروع کرے گا۔ یہ پروگرام سستی ہاؤسنگ کی فراہمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے 
کیونکہ سستی نقصان کی وجہ سے سستی یونڻس ہاؤسنگ سپالئی چین سے ہڻا دیا جاتا ہے؛ خرید فروخت؛ فور کلوجر؛ 

پلڻائیں خریدنے اور فروخت کرنے والے ناقابل سرمایہ سرمایہ کاری؛ اور ترک کرنے۔ اضافی  اعلی آمدنی پر سستے،
) رہنمائیوں میں ہوگا۔ یہ پروگرام پروگرام AHPPمعلومات کاؤنڻی کے واحد فیملی سستی قابل ہاؤسنگ تحفظ پروگرام (

 گرام کو برقرار رکھا ہے۔آمدنی پیدا کرسکتا ہے جس کے لئے ہارس کاؤنڻی نے ریسکیو کی بحالی کے پرو

a.  :25,000,000تخصیص کی رقم$ 

b. اہل ہستیاں: ہیرس کاؤنڻی اس پروگرام کو چالئے گا۔ 

c.  ،اہل سرگرمیاںHCDA  105سیکشن(a)(1), 105(a)(7-8) 105، اور(a)(24-25) 
i. حصول 
ii. معاونت کی معاہدے ساتھ کے کرنے چالو کی حصول )URA ہے)؛ ضرورت کی 
iii. ہے؛ سکتا جا کیا کر مل ساتھ کے سرگرمیوں کی حصول جو معاونت، ادائیگی - ڈاؤن 
iv. تباہی؛ صرف 
v. اور نو؛ تعمیر اور بحالی 
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vi. 15 اور مشاورت، قانونی مشاورت، ہاؤسنگ پر، طور کے (مثال سروس پبلک اندر کے ڻوپی فیصد 
 معذور پر ےپیمان وسیع کو پروگراموں ان کہ گا بنائے یقینی کو بات اس کاؤنڻی خدمات)۔ رہائشی دیگر
 ہیں۔ شامل معذوری دیگر اور جذباتی ترقی، حسی، حرکت، و نقل میں جن ہے حاصل رسائی تک افراد

ADA ہوگی. حاصل رسائی تک سہولیات میڻنگ اور سروسنگ پروگرام اور انڻیک مطابق کے  CFR
 ہوتا ظاہر پر مواد ایسے والے کرنے تقسیم کو گاہکوں ممکنہ اور گاہکوں کاؤنڻی مطابق، کے 24 8.6
 معذوری، معذور، وه اگر ہیں، کرسکتے حاصل رسائی تک معلومات ذریعہ کے ذرائع متبادل جو ہے

 مواصالت ہوا لکھا ساتھ، ساتھ کے اس گے کریں حاصل معلومات ساتھ کے وغیره رکاوٹ زبان
 کی سماعت یا بصری خرابی، کی حرکت و نقل وه چاہے گے. پوچھیں سے گاہکوں ممکنہ اور گاہکوں
 میں رہنماؤں کے ہاؤسنگ کاؤنڻی ہیرس ہو۔ ضرورت کی مدد لئے کے معذوری دیگر یا خرابی،
 ہے۔ دستیاب معلومات اضافی

 
d.  غیر فعال سرگرمیاں: ہوسڻن شہر کی حدود کے اندر واقع سرگرمیوں اور / یا ہیرس کاؤنڻی کے باہر پروگرام میں

 شرکت کرنے کے قابل ناگزیر ہیں۔

e.  اصول: ہیرس کاؤنڻی پروگرام کے رہنماCDBG-DR  کی ضروریات اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہدایات
تیار کرے گی تاکہ زیاده سے زیاده امداد کی رقم، ہدف عالقے کے مقامات، اور اضافی اہلیت کی ضروریات کو 

منظور  تمام ہدایات کو GLOمقرر کرنے کے لئے. استعمال سے پہلے عوامی رائے کے لئے ہدایات الزمی ہیں. 
 کرنا ضروری ہے۔

f.  :قومی مقاصدLMIسلم / بالئٹ کے خاتمے، اور فوری ضرورت۔ ، 

g. :انتخاب کا معیار 
i. باہر کے شہر ہوسڻن لیکن خصوصیات رہائشی واقع میں کاؤنڻی ہیرس 
ii. ،پر موقع اہم سے طرف کی شہر مقامی یا کاؤنڻی ریاستی CDBG، یا اسڻیٹ، وفاقی، دیگر یا ہوم 

 خصوصیات۔ رہائشی میں عالقوں کے بحالی اور عالقوں مواقع اعلی ساتھ کے کاری سرمایہ مقامی
iii. لئے کے فروخت دوباره LMI گی۔ جائے دی ترجیح کو خاندانوں 

 
.h  ڻائم الئن: تجویز کرده پروگرام شروع ہونے والی تاریخ ایکشن پالن میں اس ترمیم کےHUD  30کی منظوری 

دیکھیں) کے درمیان معاوضہ معاہدوں کی تاریخ  D(ضمیمہ  GLOاور  HUDدن ہے۔ پیش کرده اختتام تاریخ 
 سے چھ سال ہے۔

 پروگرام کا بازادائیگی کی مالک مکان  .4

 آتے اخراجات اہل لیے کے مرمت کی رہائش اول کسی کو مالکان مکان جن پہلے سے دینے ستدرخوا کی فنڈز ان
 جا دیا تک $50,000خاندان فی گی۔ چالئے پروگرام بازادائیگی مالک مکان کاؤنڻی ہیرس لیے کے اخراجات ان ہیں

  ہے۔ سکتا

a. 150,000,000 رقم: مختص$ 
i. غیر پروگرام LMI ہلےپ سے ہونے دستیاب کو خاندانوں LMI ہوگا۔ دستیاب کو خاندانوں 

 
b. 50,000امداد: زیاده سے زیاده$ 
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c. سرگرمیاں، اہل HCDA 105 سیکشن(a)(4):  
i. والے آنے کو مالکان مکان لیے کے مرمت کی رہائش اول پہلے سے دینے درخواست لیے کے فنڈز ان 

 اخراجات۔
 

d. سرگرمیاں: والی اہلیت عدم  
i. آف؛ پے مورگیج فورسڈ 
ii. ہیں؛ ہوتے منتقل میں عالقوں سیالبی متاثره سے تباہی جو ادائیگی افزائی  حوصلہ کو خاندانوں ان 
iii. وه ہے جاتا کیا استعمال پر طور کے گھر دوسرے بعد کے آفت یا وقت کے آفت  جنھیں اثاثے وه 

 ہیں۔ نہیں مستحق کے افزائی حوصلہ رہائشی یا امداد بازآبادکاری
iv. نو؛ بازآبادکاری/تعمیر کی وںگھر واقع میں راستے سیالبی 
v. میں: جس نو بازآبادکاری/تعمیر کی مکان کسی 

 ہو؛ زیاده سے اوسط ملکی یا AMI فیصد 120 آمدنی مجموعی کی خاندان .1
 اور تھی؛ واقع پر عالقہ سیالبی ایک جائیداد وقت کے تباہی .2
 اس کہ تک یہاں تھا، رکھا نہیں برقرار بیمہ سیالبی پر جائیداد زده نقصان نے مالک کے جائیداد .3

  تھا۔ نہیں ضروری رکھنا اور لینا بیمہ یہ لیے کے مالک جائیداد جب نہیں بھی وقت
vi. 1994 سی ایس یو 42( ترمیم، حسب ،582 سیکشن کا ایکٹ ریفارم انشورنش سیالب قومی کے 

 کی حکومت مرکزی والی ہونے دستیاب میں عالقے والے تباہی سیالبی کسی کہ ہے بتاتا ااے)5154
 کی نقصان کے جائیداد تجارتی یا رہائشی نجی، کسی استعمال کا امداد والی دالنے راحت سے تباہی

 (ساتھ ہے سکتی جا دی نہیں پر طور کے اجرت کو فرد والے کرنے بازآبادکاری" یا ردوبدل "مرمت،
 کبھی کو فرد اس اگر ہے) سکتا جا کیا استعمال بھی لیے کے ادائیگی کی امداد کی قرض کسی اسے ہی

 مقرر شرط یہ پر فرد اس نے جس ہو ملی امداد ایسی کی تباہی سیالبی سے طرف کی حکومت مرکزی
 سیالبی اس میں بعد فرد وه اور کرے حاصل بیمہ سیالبی تحت کے قانون اطالق قابل وه پہلے کہ ہو کی

 پر جائیداد اس تحت کے قانون مرکزی اطالق قابل جو سکا رکھ نہ قائم اور سکا کر نہ حاصل کو مہبی
 کاری، مرمت کی جائیداد کسی پروگرام یہ کو اس کرتا نہیں پورا کو تقاضے اس شخص جو ہے۔ درکار
   ہے۔ سکتا کر نہیں فراہم امداد آفتی لیے کے بازآبادکاری یا بدالؤ،

vii. شرکت میں پروگرام اس مالکان مکان واقع باہر کے کاؤنڻی ہیرس اور/یا میں دودح شہری کی ہیوسڻن 
 ہیں۔ نہیں اہل کے

 

e. معیار: کا شرائط/انتخاب اہلیتی لیے کے امداد 
i. ہو؛ رہا ره مالک مکان خود میں گھر وقت کے طوفان 
ii. ہو؛ رہا جا کیا استعمال پر طور کے رہائشی (اول) پرائمری کو گھر 
iii. ہے۔ ضروری ہونا باہر کے حدود شہری کی ہیوسڻن اور اندر کے ڻیکاؤن ہیرس کا گھر 
iv. چاہیے؛ ہونا زده نقصان سے ہاروے ہریکین کو گھر 
v. جائزه؛ کا جانے دوہرائے کے فوائد 
vi. کے بچے اپنے وه کہ ہے ضروری لیے کے دہندگان درخواست شریک اور دہندگان درخواست سبھی 

 ہوں؛ چکے کر ادائیگی کی معاونت
vii. ہیں، چکے ہو ادا ڻیکس جائیداد کے اس کہ کرے فراہم ثبوت یہ کہ ہے الزمی لیے کے دهدہن درخواست 

 ہے۔ اہل کا استثناء تحت کے قوانین موجوده وه یا ہے، پالن ادائیگی شده منظور ایک پاس کے اس
viii. ہو؛ مکین اہل یا شہری ایس یو فرد واال دینے درخواست 
ix. چاہیے؛ ہونا صاف پر طور ماحولیاتی کو گھر 
x. کی ان ہو، کرتی مطالبہ کا خریداری کی بیمہ سیالبی جو ہے رہی مل امداد آفتی وه کو جن مالکان مکان 

 اس پر طور تحریری اسے ہیں رہے کر ڻرانسفر مکان کو فرد جس وه کہ ہے بنتی داری ذمہ قانونی یہ
 جائیداد کو نامہ اطالع اس اور ہے ضروری رکھنا قائم اور کروانا بیمہ سیالبی کہ دیں اطالع کی بات
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 کرنے ایسا فرد واال کرنے ڻرانسفر مکان اگر اور رکھیں، میں دستاویزات والے ثبوت کے ڻرانسفر کے
 ہے۔ سکتا ہو سزاوار وه تو ہے رہتا ناکام میں

xi. کے بنانے یقینی کو تعمیل کی ضابطہ میں جانے دوہرائے کے مراعات معاہده: کا منتقلی کی قرضے 
 مستقبل متعلق سے ہاروے ہریکین کہ ہے ضروری ہونا متفق سے بات اس کا مالکان مکان شده امداد لیے،
 مالکین مکان والے پانے امداد گے۔ دیں انجام منتقلی اندر کے حد ایک کی امداد بھی کسی والی ملنے میں
 اسی اگر گے کریں ادائیگی واپس کی امداد گئی دوہرائی کسی وه کہ ہوگا ہونا راضی پر بات اس کو
 ۔ہو موصول میں بعد امداد آفتی دوسری سے صدمق

xii. نوٹ): (پرامزری نامہ وعده معافی قرض/قابل ادائیگی شده مؤخر 
 جائیداد والی پانے امداد تک سالوں پانچ وه کہ ہے ضروری لیے کے مالکان مکان والے پانے امداد .1

 اکویڻی ہوم نسنگ،فائنا ری آوٹ کیش تک سالوں پانچ رکھیں۔ برقرار رہائشی اولین اپنی بطور کو
 ضمانت بطور لیے کے لون بھی کسی تک برس پانچ استعمال کا گاه رہائش والی پانے امداد یا لونز

 واپس کی نوٹ میں نتیجے کے ورزی خالف کی پالیسی اس ہے۔ نہیں اجازت کی کرنے استعمال
 ۔گی جائے ہو فعال مدت کی ادائیگی

 پیش پر بنیاد کی ادائیگی کی سود شرح صفر رفص لون) پیمینٹ (ڈیفرڈ قرض ادائیگی شده مؤخر .2
 ایک اور ہے، جاتا ہو معاف پر شرح ماہانہ تناسب حسب میں مدت کی برسوں پانچ اور ہے جاتا کیا
   ہے۔ ہوتا محفوظ ذریعہ کے ڻرسٹ آف ڈیڈ

 جانی کی سے طرح اچھی اور چاہیے جانی کی ادائیگی کی ڻیکس لیے کے جائیداد والی پانے امداد .3
 موصول-ذیلی مناسبت حسب کو اس لیکن ہیں، سکتے ہو پر پالن ادائیگی کسی مالکان مکان ے۔چاہی

 ہے۔ ضروری کرانا جمع کو ریات یا کننده
 اور ہو)، اطالق قابل (اگر سیالب خطره، ہے۔ ضروری رکھنا قائم کا بیمہ پر جائیداد والی پانے امداد .4

 گی۔ جائے کی نگرانی تک مدت کی نوٹ کی سالوں پانچ کی ہو) اطالق قابل (اگر طوفان ہوائی
 

f. مقصد: قومی LMI ضرورت۔ فوری اور 
 

g. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 
 کے گرانٹ درمیان کے GLO اور HUD پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد فوراً  کے

 ہے۔ تک سال چھ سے دیکھیں).تاریخ D (ضمیمہ معاہدے

 .  کفایتی کرایہ داری پروگرام5

  گی۔ چالئے پروگرام ہاؤسنگ داری کرایہ کفایتی کاؤنڻی ہیرس
 

 اور نو، تعمیر بازآبادکاری، 50حصول، میں عالقوں متاثره سے ہاروے ہریکین کہ ہے گیا کیا تیار لیے اس پروگرام یہ
 گھروں رہنما گھر بے ساتھ ساتھ کے اس کاؤنڻی ہیرس جائے۔ کی تعمیر نئی کی پروجیکٹ ہاؤسنگ فیملی ملڻی کفایتی

 مدت کی قبولیت اور عمل کے درخواست تجاویز برائے درخواست/NOFA کا خدمات کی مینجمنٹ کیس ئےل کے
 گی۔ کرے طے عمل کا امداد اور کرائڻیریا، انتخابی کوڈ)، بلڈنگ اطالق قابل (بشمول کرائڻیریا تھریشولڈ گا، کرے طے

 پیدا آمدنی پروگرام پروگرام یہ گی. ےجائ کی فراہم خدمات کی مینجمنٹ کیس کیس راست براه نے کاؤنڻی ہیریس
 ہے۔ رکھا برقرار کو پروگرام کے بحالی کی ریسکیو نے کاؤنڻی ہارس لئے کے جس ہے کرسکتا

 

                                                           
 پروگرام داری کرایہ کفایتی لیے کے پروجیکڻوں مخصوص اور گی، جائے کرائی تیابدس فنڈنگ اکویزیشن تحت کے پروگرام حصولیابی 50
   ہے۔ سکتا جا جوڑا ساتھ کے



 

 281کل  188 صفحہ
 
 

a. 224,500,000 رقم: مختص$ 
 

b. زیاده سے اس سے حساب کے صورتحال کاؤنڻی (ہیرس ہے ڈالر ملین 25 ڈیولپمینٹ فی امداد: زیاده سے زیاده 
 ہے) سکتی کر درخواست کی

 
c. ایک :دہندگان درخواست اہل LP یا LLC کرنا: کام سے حیثیت کی دہندگان درخواست یا پر طور انفرادی میں 

i. دہندگان؛ ڈیولپرز/قرض منافع برائے 
ii. اتھارڻیز؛ ہاؤسنگ عوامی 
iii. یونڻس؛ کی حکومتوں مقامی  
iv. دہندگان۔ ڈیولپرز/قرض غیرمنفعتی 

 
d. سرگرمی، اہل HCDA 105 سیکشن(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11), 105-(15 اور(a)(14 اور 

 V.I.B32 5844 FR 83 - 28 نمبر ،83 والیوم رجسڻرار فیڈرل
i. تعمیر۔ نئی اور نو، تعمیر بازآبادکاری، کی پروجیکڻس ہاؤسنگ فیملی کثیر کفایتی 
ii. 15 ڻوپی کے اندر پبلک سروسز (مثال کے طور پر، ہاؤسنگ مشاورت، ہاؤسنگ نیویگیشن اور  فیصد

کیس مینجمنٹ). یہ خدمات ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہیں جنہوں نے طوفان ہاروی کی طرف 
فروغ دینے میں مدد سے بے گھر ہونے والے محفوظ، معیار رینڻل ہاؤسنگ، اور ہاؤسنگ استحکام کو 

کی ہے۔ کاؤنڻی اس بات کا یقین کرے گا کہ ان پروگراموں کو وسیع پیمانے پر معذور افراد تک رسائی 
کے مطابق  ADAحاصل ہے جن میں نقل و حرکت، حسی، ترقی، جذباتی اور دیگر معذوریاں شامل ہیں. 

مطابق،  کے CFR 8.6 24. انڻیک اور پروگرام سروسنگ اور میڻنگ سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی
کاؤنڻی گاہکوں اور ممکنہ گاہکوں کو تقسیم کرنے والے ایسے مواد پر ظاہر ہوتا ہے جو متبادل ذرائع 
کے ذریعہ معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں، اگر وه معذور، معذوری، زبان رکاوٹ وغیره کے 

الت گاہکوں اور ممکنہ گاہکوں سے ساتھ معلومات حاصل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ، لکھا ہوا مواص
پوچھیں گے. چاہے وه نقل و حرکت کی خرابی، بصری یا سماعت کی خرابی، یا دیگر معذوری کے لئے 

 مدد کی ضرورت ہو. ہارس کاؤنڻی ہاؤسنگ کے رہنماؤں میں اضافی معلومات دستیاب ہے.
 

e. کرائڻیریا: اہلیتی 
i. کو ڈیولپمینٹ DR-CDBG ہے؛ ضروری کرنا پورا کا تقاضوں اہلیتی 
ii. سوائے ہے ضروری ہونا واقع باہر کے حدود شہری کی ہیوسڻن اور اندر کے کاؤنڻی ہیرس کو ڈیولپمینٹ 

 ہاؤسنگ جو ہوں دار شراکت میں پروجیکٹ ان کاؤنڻی اور شہر جہاں کے صورتحال مخصوص کچھ
 ہیں۔ کرتے فراہم

iii. LMI کم سے اس یا فیصد 80 جو افراد وه کے AMFI پر کرایہ کفایتی لیے کے ان ہیں رہے کما 
 بیس اور پروجیکٹ کے بحالی سال ﴾15﴿ پندره مدت کی سستی ایک پر یونڻس فیصد 51 کم سے کم
 چاہیے۔ ہونی پابندی کی تعمیر نئی سال زیاده سے بیس یا )20(

iv. کے پروگرام کے رہائش کی کرائے سستی کے کاؤنڻی ارسہ اور کرایوں کے گھر زیاده/کم کو کرایوں 
 کرائے اضافی لئے کے داروں کرائے والے آمدنی کم انتہائی مطابق کے کرده وضاحت میں خطوط رہنما

 ہے۔ الزمی کرنا تعمیل کی ہو، اطالق قابل اگر پابندیوں، کی LURA موجوده دیگر اور حدود، کی
v. داری کرایہ زیاده سے اس یا آڻھ تحت کے ملکیت عام ایک ڈیولپمینٹ رینڻل فیملی کثیر قسمیں: کی جائیداد 

     ہیں۔ یونڻس
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vi. پروگرام داری کرایہ کفایتی کا کاؤنڻی ہیرس NOFA/REP کار طریق کے درخواست پر طور واضح 
 امداد اور کرائڻیریا انتخابی کوڈ)، بلڈنگ اطالق قابل (بشمول کرائڻیریا ڻھریشولڈ مدت، کی قبولیت اور

  گا۔ کرے مقرر کار طریق ےک
vii. میں اس کہ یہ اّال  ہوگی، اندر کے مہینے 18 سے تاریخ کی کنڻریکٹ تکمیل کی پروجیکٹ تعمیراتی 

 جائے۔ ہو توسیع
viii.  یونڻس کے معاون رہائشی سے ایک سیٹ فراہم کریں۔ 5کم از کم 
ix. کی ان ہو، کرتی مطالبہ کا خریداری کی بیمہ سیالبی جو ہے رہی مل امداد آفتی وه کو جن مالکان مکان 

 اس پر طور تحریری اسے ہیں رہے کر ڻرانسفر مکان کو فرد جس وه کہ ہے بنتی داری ذمہ قانونی یہ
 جائیداد کو نامہ اطالع اس اور ہے ضروری رکھنا قائم اور کروانا بیمہ سیالبی کہ دیں اطالع کی بات
 کرنے ایسا فرد واال کرنے ڻرانسفر مکان اگر اور ،رکھیں میں دستاویزات والے ثبوت کے ڻرانسفر کے
 ہے۔ سکتا ہو سزاوار وه تو ہے رہتا ناکام میں

x. مخصوص ااے)5154 سی ایس یو 42( شده ترمیم ،582 سیکشن کا 1994 ایکٹ ریفارم بیمہ فلڈ نیشنل 
 سیالبی کسی کہ ہے بتاتا یہ پر، طور عام ہے۔ دیتا قرار ممنوع کو امداد کی تباہی سیالبی میں صورتحال

 کا امداد والی دالنے راحت سے تباہی کی حکومت مرکزی والی ہونے دستیاب میں عالقے والے تباہی
 کرنے بازآبادکاری" یا ردوبدل "مرمت، کی نقصان کے جائیداد تجارتی یا رہائشی نجی، کسی استعمال

 ادائیگی کی امداد کی ضقر کسی اسے ہی (ساتھ ہے سکتا جا دیا نہیں پر طور کے اجرت کو فرد والے
 سیالبی سے طرف کی حکومت مرکزی کبھی کو فرد اس اگر ہے) سکتا جا کیا استعمال بھی لیے کے

 کے قانون اطالق قابل وه پہلے کہ ہو کی مقرر شرط یہ پر فرد اس نے جس ہو ملی امداد ایسی کی تباہی
 رکھ نہ قائم اور سکا کر نہ حاصل کو بیمہ سیالبی اس میں بعد فرد وه اور کرے حاصل بیمہ سیالبی تحت
 کاری، مرمت کی جائیداد کسی ہے۔ درکار پر جائیداد اس تحت کے قانون مرکزی اطالق قابل جو سکا

 کو تقاضے اس جو گی جائے کی نہیں فراہم امداد آفتی کوئی کو فرد اس لیے کے بازآبادکاری یا بدالؤ
 ہے۔ گیا ہو ناکام میں کرنے پورا

f. :اس سوائے ہیں نااہل ڈیولپمینٹ واقع اندر کے شہر ہیوسڻن ہیں۔ نااہل ڈیولپمینٹ واقع باہر کے اؤنڻیک ہیرس نااہل 
 سے شراکت درمیان کے اختیاروں عدالتی ہیں: گئی کی بیان تحت کے کرائڻیریا اہلیتی اوپر جو کے صورتحال

  ۔ii آئڻم متعلق
 

g. کرائڻیریا: انتخابی اولین 
i. پبلک دیگر میں عالقوں ان کہ جیسا ایریا کے ریوایڻالئزیشن اور ہو؛ قعوا میں زون والے مواقع اعلی 

51ہے۔ گیا کیا ظاہر ذریعہ کے کار سرمایہ پرائیویٹ یا/ اور
50FP 

ii. فیصد 30( بنائے ہدف کو آمدنی کم نہایت AMFI کم)؛ سے اس یا 
iii. LMI ہوں؛ زیاده سے تعداد کی تقاضوں اہلیتی یونڻس 
iv. کے رسائی مزید کرے پوری ضرورت 504 سیکشن کی افراد معذور پرے سے تقاضوں کم سے کم 

 ہے؛ کرتا فراہم یونڻس
v. طور پر معذور افراد کو معاون رہائشی فراہم کرتا ہے؛ خاص 
vi. کچھ خاطر کی النے تیزی میں تکمیل کی (پروجیکٹ اڻھائے؛ فائده سے مالیات پرائیویٹ اور پبلک 

 ہے) سکتا کر درخواست کی کرنے فراہم رقم مکمل کو ڈیولپمینٹ مخصوص
                                                           

 اور تعمیراتی میں عالقوں کے ریوایڻالئزیشن اور میں عالقوں والے مواقع اعلی کاؤنڻی ہیرس ہے، گیا دیا حکم ذریعہ کے HUD کہ جیسا51
 اور اصالح کی استحکام کے کمیونڻی جو گی کرے استعمال طریقہ متوازن ایک میں دونوں اسڻاک اؤسنگہ کفایتی کے فیملی مختلف پذیر اصالح

   ہیں۔ سکتے ہو واقع قریب کے ایریا والے مفاد کے خریداری پر طور کے ذرائع کے تحفظ
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vii. اور قسم؛ کی سرگرمی  
viii. الگتی۔ کم 

 
h. مقصد: قومی LMI  

 
i. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه فریم: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 

 معاہده کے گرانٹ درمیان کے GLO اور HUD پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام سا ہے۔ کی بعد فوراً  کے
 ہے۔ تک سال چھ سے تاریخ کی

 
 .  ہیرس کاؤنڻی سنگل فیملی نیا تعمیراتی پروگرام 6

 اب اور کی، کوشش پوری کی چلنے ساتھ کے رفتار کی مطالبہ رہائشی پہلے سے ہاروے ہریکین نے کاؤنڻی ہیرس
 صالحیت کی کرنے فراہم حل کا ترقیات مرکوز پر فیملی سنگل جامع ایک متعلق سے بازیابی سے ہاروے ہریکین

 کرنے کم کو خطرے ساتھ کے داری شراکت کی HCFCD کاؤنڻی ہیرس میں، سالوں 4 اگلے ہے۔ گئی ہو بدتر مزید
ً  سے توسط کے پروگرام خریداری والے چلنے سے تعاون مالی کے DR-CDBG اور گرانٹ والی  2000 تقریبا

 کوالڻی ہو، میں عالقے سیالبی یا ہو کم اسڻاک رہائشی مقامی جب میں وقت ایسے ایک گا۔ کرے حاصل کو گھروں
 بعد کے پروگرام خریداری ایک ہوگا۔ ناممکن پانا میں کاونٹ ہیرس مکانات، یتیکفا پر طور خاص مکانات، متبادل
   ہے۔ سکتی ہو بدتر مزید چیز یہ سے وجہ کی خاتمہ کے کمیونڻی پوری

 عالقوں جن اور ہوگا متبادل کے اسڻاک رہائشی فیملی سنگل کفایتی پروگرام تعمیراتی نئے فیملی سنگل کاؤنڻی ہیرس
 کاؤنڻی ہیرس لیے، کے نمڻنے سے چیلینج اس گا۔ کرے تیار رہائشیں نئی میں ان ہو گیا ہو کم خطره کا سیالب میں

 مخصوص اور نئی کہ تا گی کرے نافذ طریقے جدید کے کرنے کام کر مل ساتھ کے ان اور دینے فروغ کو بلڈر مقامی
 اضافہ میں کاری سرمایہ وسیع جو ہوں حل تعمیراتی اور اختیار رہائشی کی قسم متعدد جہاں ہو تخلیق کی کمیونڻی

   کریں۔

 فائنانس ہاونسنگ اور ڈیولپمینٹ کمیونڻی نیشنل کاؤنڻی ہیرس پر، طور کے کار طریق پارڻنرشپ پبلک/پرائیویٹ ایک
 یہ سکے، دے فروغ کو سازی کمیونڻی بہتر پر پیمانے بڑے لیے کے خاندانوں LMI جو گی کرے اضافہ میں ماڈل

 سے سیالب کرنا۔ نافذ اسڻائل ڈیولپمینٹ والے استعمال جلی آمدنی/ملی جلی ملی ہے مقصد کا سا اور ہے سیاق حساس
 ساتھ کے پڑوسیوں اپنے انہیں ہے، پڑتا کرنا سامنا کا سیالب بار بار کو جن وه سے طور خاص خاندان LMI متاثره

 گی، رہے محفوظ جماعت کی یونڻیکم سے وجہ کی اس گا، ملے موقع کا کرنے مکانی نقل سے عالقوں زده سیالب ان
 گے۔ رہیں قائم بھی امالک دیگر اور ادارے مقامی جیسے اسکول اور گا، رہے قائم بیس ڻیکس مقامی

 ساالنہ اور گا، جوڑے سے فیملی LMI کو کاری سرمایہ تعمیراتی فیملی سنگل نئے سے طور خاص پروگرام یہ
AMFI لےوا کرنے کمائی کم سے اس یا فیصد 80 سے سطح LMI والے پہنچانے فائده کو افراد DR-CDBG سے 
 زمین (مثالً  ہوگا مستحق کا کاری سرمایہ اہل DR-CDBG ڈیولپمینٹ ڈویژن سب رہائشی نیا کہ، یہ مزید گا۔ جوڑے

 واحد ایک زیاده سے اس یا فیصد 51 میں عالقے اس اگر ڈھانچہ) بنیادی لیے کے قیام کے رہائش حصولیابی، کی
 اہل تحت کے مقصد قومی LMI طرح اس گا؛ جائے لیا کر قبضہ سے طرف کی خاندانوں LMI کی ڻسیون کے ترقی
 سے اس یا فیصد 51 بھی وه اور ہوگا مستحق کمپلیکس فیملی سنگل ایک کہ جیسا طرح اسی ڻھیک ہے، افراد والے
 اور قیام کے ائیدادج اوپر سے حد AMFI فیصد 80  ہیں وقف لئے کے گھریلووں LMI سے میں یونڻس کل زیاده

 وه لیے کے اس گی کرے کام کر مل ساتھ کے پارڻنرشپ پبلک/پرائیویٹ کاؤنڻی ہیرس لیے، کے تعمیر کی گھروں
 فائننسنگ مرکب اور ہو تجربہ بنیادی کا ڈیولپمینٹ پاس کے جن گی ے کر نشاندہی کی دلچسپی کی ڈیولپر/بلڈرز ایسے

   فنڈنگ۔ DR-CDBG غیر دیگر اور اکویڻی ویٹپرائی کہ جیسے ہو، استطاعت مالی لیے کے

 LMI کو یونڻس ہاؤسنگ انفرادی تو ہے جاتی کی فراہم رعایت کو بلڈروں/ڈیولپروں لیے کے تعمیر کی گھروں اگر
 کے تعمیر نئی یا نو تعمیر کی گھر موجوده اطالق کا اس گا۔ جائے دیا کر فروخت کو والوں خریدنے گھر کے
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 بہتر کو کمیونڻی واقع سے پہلے میں عالقوں سیالبی کم سے نو تعمیر کی گھروں موجوده گا۔ہو پر دونوں پروجیکڻس
 جائیں کی تیار کمیونڻیاں مزید لیے کے رہائش کفایتی نئی خاطر کی اس گی، ملے مدد میں کرنے مستحکم اور بنانے

  گا۔ جائے بنایا بہتر بھی کو اسڻاک رہائشی مقامی میں ساتھ اور گی

 ڻارگیٹ کن کے LMI کہ گی کرے نشاندہی کی بات اس کاؤنڻی پر، طور کے پہل علیحده ایک تحت کے مپروگرا اس
 ان ہے۔ ہوا اثر گہرا کا آفتوں حالیہ دیگر اور ہاروے ہریکین پر کن اور ہے ضرورت کی سازی کمیونڻی میں عالقوں
 تا ہوگی ضرورت کی کار طریق جامع ایک لیے کے بنانے بہتر کو سہولیات اور ڈھانچہ، بنیادی رہائش، میں عالقوں

 یہ کاؤنڻی سکے۔ ہو توسیع میں ان سے طریقے بہتر سے بہتر اور آسکے کمی میں نقصان اور سیالب میں مستقبل کہ
 اور نالیاں کی کمیونڻی اور بنائیں بہتر کو رہائش ذریعہ کے تعمیرات نئی اور نو تعمیر بازآبادکاری، ہم کہ ہے چاہتی
 نالیوں اگر ہیں۔ ہوتے استعمال میں گھروں ان کے عالقے ڻارگیٹ LMI جو جائے بنایا بہتر کو کو ڈھانچہ بنیادی دیگر
 سے سیالب میں تباہی اگلی نو تعمیر کی رہائش یا مرمت بھی کوئی تو ہوئے نہیں حل مسائل کے ڈھانچہ بنیادی اور

 تھے۔ ہوئے متاثر میں ہاروے ہریکین راو سیالب کے 2016 گھر یہ طرح جس طرح اسی ڻھیک گی جائے ہو متاثر

 مواقع اعلی میں عالقوں کے ریوایڻالئزیشن تحت کے جس ہوگا ہی جیسا طریقہ" "متوازن اس طریقہ یہ کہ، یہ مزید
 خریداری کی ہاروے ہریکین جو ہوگی کاری سرمایہ میں اسڻاک رہائشی کفایتی والے ہونے درست اور عالقوں والے
 کرنے درست کو اجتماعیت اور استحکام کے میونڻیک استعمال کا ان اور ہیں سکتے ہو واقع قریب کے عالقوں والے

 LMI متالشی کے رہائش ساتھ، ساتھ کے مارکیٹ ہاؤسنگ پرائیویٹ ہے۔ سکتا جا کیا لیے کے کرنے محفوظ اور
 کی رہائش کفایتی میں عالقوں دونوں والے ریوایڻالئزیشن اور والے مواقع زیاده ساتھ کے پروگرام اس کو خاندانوں

   ہوگی۔ حاصل رسائی تک ٹمارکی بڑی ایک

 ترقی کی خاندان سنگل جامع

 میں جس ہے، ہوتا مشتمل پر ہیں) دیتے حوالہ کا ماڈلز کرده بیان نیچے کے (اس ماڈل ترقیاتی منتخب میں پروگرام اس
 شامل داری شراکت درمیان کے مفادات کے بلڈرز / ڈویلپر اور ڈیپارڻمنٹ انجینئرنگ کاؤنڻی اور سروسز کمیونڻی

 شده منظور اگر اور میں، مشاورت ساتھ کے CSD ہے. کرتا شناخت کی زمین ڈیپارڻمنٹ انجینئرنگ جہاں ہے، وتیہ
 نامزد (انجینئرنگ ہے انجینئرنگ انتظام زیر لئے کے جائیداد تو کرے پورا کو اقدار مطابق کے امکانات منصوبے اور

 تیار حراستی) اور سیور طوفان سیور، سینیڻری پانی، ،پلوں (سڑکوں، تعمیر زیر انتظام زیر لئے کے ہے) ڈپارڻمنٹ
 لیڈ) سروسز (کمیونڻی کاؤنڻی ہاؤس اور نشوونما)، کی سائٹ اور ڈھانچہ بنیادی ہے. ڻھیکیدار ایک لئے کے کرنے

 فروخت. گھریلو کو خانہ اہل اور ہے جاتا کیا منتخب کو والوں کرنے تعمیر لئے کے کرنے تعمیر کو گھروں ساتھ کے
 کرنے غور پر ڈیپارڻمنٹ میں جس گا ہو شامل ماڈل" اہم "باری ایک )1 میں ماڈل ڈویلپر جامع ایک پر، طور بادلمت

 کی گھروں اور خدمات تعمیراتی بعد کے جس گا ہو شامل ڈویلپر ایک واال کرنے پیشکش کی سائٹ ایک لئے کے
 ایک اور ہے، کرتا فراہم فراہمی اور شناخت کی زمین کو منصوبے اس کاؤنڻی ہیرس )2 یا، فروخت؛ اور مارکیڻنگ

 کو مارکیڻوں اور تعمیر، کی گھروں تعمیر، کی ملک جو ہے جاتا کیا منتخب ذریعہ کے عمل کے  RFP کو ڈویلپر
 فروخت گھر اور کرنے فروخت کو گھروں لئے کے خاندانوں زائد سے %80 اور خاندانوں LMI اور کرنے تعمیر
 آمدنی سے AMI 81-%120 آمدنی کی خانہ اہل تحت کے ضرورت فوری پر، طور دهعلیح حد. کی AMI ہے. کرتی
 .ہوگی

 پیش لئے کے کرنے تعین کا امکانات کی ترجیحات کی ہاؤسنگ اور طلب کی مارکیٹ ہوگا: شامل میں نظر نقطہ جامع
 بنیادی بندی، منصوبہ کی زمین کی ڈھانچے ذیلی حصول، پراپرڻی تجزیہ؛ مارکیٹ اور پڑوس، پیشکش، کی رفت

 اور تعمیر، کی گھروں فروخت، کی افراد ےسار بہت کو والوں کرنے تعمیر اہل اور مارکیڻنگ، ترقی، کی ڈھانچہ
LMI کرسکتے نہیں پورا کو سکور کریڈٹ ذیل مندرجہ گھروں. شرح کی مارکیٹ اور فروخت، کی گھر کو خاندانوں 
 اور ترقیاتی کے خاندان واحد وسیع اس کو مشورے ہومبائر اور کریڈٹ اور لکھاوٹ، میں آمدنی بمقابلہ قرض یا ہیں،

 متبادل یا فنانسنگ، روایتی سبسڈی، ادائیگی نیچے لئے کے خاندانوں جو ہیں، پہلو کے پروگرام کے پروگرام تعمیراتی
 ۔غور فنانسنگ
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 پروگرام کا امداد ادائیگی ڈاؤن

 ایک پر گھر موجوده یا نئے سمیت، اخراجات اختتامی یا / اور پیڈ پری ادائیگی قابل دہندگان درخواست اطالق قابل
 ہیں. ہوسکتے اہل کے کرنے حاصل امداد مالی میں شکل کی قرض معافی قابل والے ہونے الاستعم لئے کے ادائیگی
 کی )10( مہینے دس امداد گا. جائے ہو محدود تک مقدار ضروری لئے کے کرنے حاصل شناخت کی گھر رقم امدادی

 فراہم میں شکل کی قرض قابل بخش معزز ایک محفوظ، سے طرف کی دفاع کے اعتماد ساتھ کے مدت کی صالحیت
 گی۔ جائے کی

 ماڈلز تعمیراتی اور ترقی کی خاندان واحد

 یونڻوں زیاده سے زیاده اندر اندر کے فریم ڻائم فنڈنگ تاکہ گا کرے نافذ کو پروگرام تحت کے ماڈلوں کئی کاؤنڻی ہیرس
 نہیں محدود تک ذیل جہمندر لیکن ہیں شامل ماڈل ترقی اہل یہ بنائے۔ یقینی کو لچک ضروری لئے کے کرنے فراہم کو

 ہیں:

 1 ماڈل
 پارڻنر درمیان کے ڈپارڻمنٹ انجینئرنگ اور CSD( سہولیات متعلقہ ترقی، کی خاندان واحد کاؤنڻی ہیریس •

 ہے) کرتا حاصل زمین ممکنہ اور مناسب لئے کے تعلقات
 کے کرنے تیار کو ڈھانچے بنیادی کے زمین ذریعہ کے عمل کے بولی ڈیپارڻمنٹ انجنیئرنگ کاؤنڻی ہارس •

 ہے فرم A&E ایک لئے
 گی کرے فروخت اور تعمیر کی گھروں ڈویلپرز کرده تیار سے طرف کی کاؤنڻی ہارس •

 2 ماڈل
 ہے کرتا حاصل زمین کاؤنڻی ہیرس •
 ڈیولپر: خریدا سے طرف کی کاؤنڻی ہیرس •

a. کرنا تعمیل نفراسڻکرچرا 
b. بنانا کو گھروں 
c. کرنا فروخت کو گھروں 

 3 ماڈل
 ہے کرتا حاصل زمین کاؤنڻی ہارس •
 کے کرنے تیار کو ڈھانچے بنیادی کے زمین ذریعہ کے عمل کے بولی ڈیپارڻمنٹ انجنیئرنگ کاؤنڻی ہارس •

 ہے فرم A&E ایک لئے
 ہے رکھتا کو ڻھیکیدار ایک لئے کے کرنے تعمیر کی گھروں کاؤنڻی ہیرس •
 ہے کرتا فروخت کو گھروں اور مارکیڻوں کاؤنڻی ہیرس •

 آمدنی پروگرام اور اہلیت، فنڈنگ، پروگرام

 ڈیولپمنٹ کمیونڻی اینڈ ہاؤسنگ کے 1974( ہیں جائز تحت کے )a(105 سیکشن کے ایکٹ شامل میں سرگرمیوں مستثنی
 تعمیراتی نئے کے خاندان واحد جو 570 حصہ ضوابط. و قواعد وفاقی میں C.F.R.24 اور )I عنوان کا ایکٹ ڈویلپمنٹ
 اصالح اور منظوری، کی سائٹ کرنے، مسمار حصول، (بشمول تعمیر ئین یا بحالی، بحالی، مرمت، تحت کے پروگرام
 کی ہاؤسنگ معاون تحت کے 17 سیکشن کے 1937 ایکٹ ہاؤسنگ امریکہ اسڻیڻس یونائڻد ہے. کرتی نگرانی کی سمیت)
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 ئےل کے جس ہے کرسکتا پیدا آمدنی پروگرام پروگرام یہ ہیں. سکتے جا کیے استعمال فنڈ کے CDBG لئے کے تعمیر
 ہے۔ رکھا برقرار کو پروگرام کے بحالی کی درخواست نے کاؤنڻی ہارس

a. 119,888,035 رقم: کرده مختص لیے کے سرگرمی$ 
 

b. کی زیاده سے اس پر بنیاد کی پروجیکٹ کاؤنڻی (ہیرس ڈالر ملین 25 ڈیولپمینٹ/ڈیولپر فی امداد: زیاده سے زیاده 
 ہے) سکتی کر درخواست

 
c. کوئی کنندگان، شرکت کے کارپوریشن بخش منافع غیر کسی یا دہندگان درخواست انفرادی :دہندگان درخواست اہل 

LP یا LLC، جو اداره شده تشکیل پر طور قانونی دیگر DR-CDBG ہے: اہل کے فنڈنگ 
 

i. دہندگان؛ ڈیولپرز/قرض منافع ئےبرا 
ii. اتھارڻیز؛ ہاؤسنگ عوامی 
iii. یونڻس؛ کی حکومتوں مقامی  
iv. دہندگان۔ ڈیولپرز/قرض غیرمنفعتی 

 

d. سرگرمی: اہل HCDA 105 سیکشن(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11),   105-(15اور(a)(14  ، 
5844 FR 83 ہے: دیتا اجازت کی تعمیر کی رہائش نئے خانہ اہل حق سا چھوڻا ایک تحت کے 

i. تعمیر۔ نئی کی رہائش فیملی سنگل کفایتی 
ii. رہائشی ترقی کے لئے بنیادی ڈھانچہ شامل کرنے واال ہے: پانی  ڈھانچہ۔ بنیادی لیے کے قیام کے رہائش

اور گندے پانی کی الئنوں کی ڈیزائن اور تعمیر، جوڑتا اور سہولت فراہم کرتا ہے؛ افادیتیں، طوفان کی 
؛ آبپاشی؛ تخفیف (آواز، سیالب سے متاثره زمین، ٖوغیره)؛ فینسنگ، سڑکیں، SWPPPنالی؛ رکاوٹ؛ 

نالی کی کھدائی؛ اور دیگر  انتباہی اشارے اور پیدلی؛ زمینی منظر کی تعمیر؛ سڑکوں کی الئڻیں، 
 کنکریٹ کا کام۔

iii. امداد۔ کی پیمینٹ ڈاؤن  
iv. 15  ،فی صد ڻوپی کے اندر پبلک سروسز (مثال کے طور پر، رہائش کی مشاورت، کریڈٹ صاف کرنے

ں تاکہ وه ترقیاتی مواقع میں ہومبائرز کی مدد کرنے کے لئے تیار ہی LMIقانونی خدمات). یہ خدمات 
گھریلو مواقع پیدا ہوجائیں. کاؤنڻی اس بات کا یقین کرے گا کہ ان پروگراموں کو وسیع پیمانے پر معذور 
افراد تک رسائی حاصل ہے جن میں نقل و حرکت، حسی، ترقی، جذباتی اور دیگر معذوریاں شامل ہیں. 

ADA ڻنگ سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی. کے مطابق انڻیک اور پروگرام سروسنگ اور میCFR 
کے مطابق، کاؤنڻی گاہکوں اور ممکنہ گاہکوں کو تقسیم کرنے والے ایسے مواد پر ظاہر ہوتا  24 8.6

ہے جو متبادل ذرائع کے ذریعہ معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں، اگر وه معذور، معذوری، 
اس کے ساتھ ساتھ، لکھا ہوا مواصالت گاہکوں زبان رکاوٹ وغیره کے ساتھ معلومات حاصل کریں گے 

اور ممکنہ گاہکوں سے پوچھیں گے. چاہے وه نقل و حرکت کی خرابی، بصری یا سماعت کی خرابی، 
یا دیگر معذوری کے لئے مدد کی ضرورت ہو. ہارس کاؤنڻی ہاؤسنگ کے رہنماؤں میں اضافی معلومات 

 دستیاب ہے.

e. کرائڻیریا اہلیتی 
i. کو ڈیولپمینٹ DR-CDBG ہے؛ ضروری کرنا پورا کا تقاضوں اہلیتی 
ii. سوائے ہے ضروری ہونا باہر کے حدود شہری کی ہیوسڻن اور اندر کے کاؤنڻی ہیرس کو ڈیولپمینٹ 

 جو ہیں سکتے ہو دار شراکت میں پروجیکڻس ان کاؤنڻی اور سڻی جہاں کے صورتحال مخصوص کچھ
 ؛گے آئیں میں استعمال کے باشندوں دونوں کاؤنڻی اور سڻی اور ہیں متصل سے الئن سڻی/کاؤنڻی

iii. کم سے اس یا فیصد 80 پر کرایہ کفایتی AMFI والے کرنے کمائی کی LMI کم سے کم لیے کے افراد 
   ہے۔ ضروری ہونا پابندی کی یونڻس فیصد 51
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iv. فروخت قیمت کی رہائش فیملی سنگل ہر LMI فنڈ سٹڻر ہاؤسنگ اور ہوم لیے کے خریداروں گھر 
)HTF( چاہیے۔ ہونی نہیں زیاده سے لمڻس ویلیو اونرشپ 

v. قیام۔ کا گھر موجود سے پہلے اور قیام کا رہائش فیملی سنگل قسم: کی جائیداد  
vi. پروگرام داری کرایہ کفایتی فیملی سنگل کا کاؤنڻی ہیرس NOFA/REP کے درخواست پر طور واضح 

 کرائڻیریا انتخابی کوڈ)، بلڈنگ اطالق قابل (بشمول کرائڻیریا ڻھریشولڈ مدت، کی قبولیت اور کار طریق
  گا۔ کرے مقرر کار طریق کے امداد اور

vii.  سال ہے. گھر کے مالک کو گھر پر ان کے پرنسپل رہائش گاه کے  10گھریلوڻر کے لئے سستی کی مدت
مدت کے دوران قبضہ کرنا چاہیے. ملکیت کی منتقلی، یا تو رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ  طور پر سستی کی

طور پر قائم ہونے کی استحکام کی مدت کے دوران، بازیابی کو متحرک کیا جاتا ہے. ہارس کاؤنڻی ہومبائیر 
 ڈ شده ڈیڈ.کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعہ فراہمی کو نافذ کرے گا اور ڻرسٹ اور نوٹ کے ایک ریکار

viii. میں اس کہ یہ اّال  ہوگی، اندر کے مہینے 24 سے تاریخ کی کنڻریکٹ تکمیل کی پروجیکٹ تعمیراتی 
 جائے۔ ہو توسیع

 
f. :ہونگے نااہل بھی ڈیولپمینٹ واقع اندر کے شہر ہیوسڻن ہونگے۔ نااہل ڈیولپمینٹ واقع باہر کے کاؤنڻی ہیرس نااہل 

 والے چلنے میں الئن شہر/کاؤنڻی ہے: مذکور اوپر تحت کے یاکرائڻیر اہلیتی جو کے صورتحال اس سوائے
 ۔ii آئڻم متعلق سے داری شراکت میں پروجیکٹ

 
g. لیے): کے ترقیات (متصل کرائڻیریا انتخابی اولین 

i. نجی اور/یا سرکاری دیگر کہ جیسا ہو واقع میں عالقے کے ریوایڻالئزیشن اور زون والے مواقع اعلی 
52ہو۔ ظاہر ذریعہ کے کاری سرمایہ

51FP 
ii. فیصد 30( آمدنی کم نہایت میں اس AMFI( ہے؛ شامل ڻارگیٹ لیے کے خریداروں والے 
iii. LMI ہو؛ کرتا پورا کو تعداد کی تقاضے اہلیتی کے یونڻس 
iv. کرے؛ پوری ضرورت کی افراد معذور پرے سے تقاضوں کم سے کم 
v. ہو؛ کرتا استعمال کا کاری سرمایہ نجی اور سرکاری 
vi. اور ؛قسم کی سرگرمی  
vii. الگتی۔ کم 

 
h. مقاصد: قومی LMI  

 
i. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 

 کے معاہدے درمیان کے GLO اور HUD  پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد فوراً  کے
 ہے۔ تک سال چار سے تاریخ دیکھیں) D (ضمیمہ معاہدے

 .  مقامی بنیادی ڈھانچہ پروگرام7

 مقامی پر طور کے حصے کے پروگرام بازیابی مدتی طویل جامع ایک کہ ہے کرتی تسلیم کو بات اس کاؤنڻی ہیرس
 ہیں۔ اجزاء ضروری اور اہم 53کوششیں کی کرنے کم کو نقصان کے مال و جان اور سدھار اور مرمت کی ڈھانچہ
 لیے، کے بحالی اور بازیابی مدتی طویل کی رہائش صرف نہ ہیں اہم سے سب سرگرمیاں متعلق سے ڈھانچہ بنیادی

 کی ہاروے ہریکین پروگرام ڈھانچہ بنیادی مقامی بھی۔ لیے کے پذیری نمو اور بازیابی دتیم طویل کی کمیونڻیوں بلکہ
                                                           

52HUD اسڻاک رہائش کفایتی والے درستگی میں ایریا ریوایڻالئزیشن اور میں ایریا والے مواقع اعلی کاؤنڻی ہیرس مطابق، کے حکم کے 
 والے مفاد کے خریداری پر طور کے ذرائع کے حفاظت اور درستگی کی استحکام کے کمیونڻی جو گی اپنائے طریقہ متوازن ایک میں دونوں

  ہیں۔ سکتے ہو قریب کے ایریا
 سیالبی یا ہے چاہتی رکھنا محفوظ کو جگہ خالی اور کھلی میں عالقوں جن کاؤنڻی ہیرس – کوششیں کی کرنے کم کو نقصان کے مال و جان 53

 طریق کمیونڻی اجتماعی یہ گی۔ کرے اقدامات لیے کے کرنے حاصل کو جائیداد تجارتی واقع میں عالقوں ان ہے چاہتی کرنا قائم اسڻوریج/اوورفلو
 قریب کے مقامات اصل کے ان جو کرنا مدد میں ہونے منتقل میں عالقوں ان کو کاروباریوں اور باشندگان ہے مقصد کا اس اور ہے حصہ کا کار
 سکے۔ ہو تحفظ کا ڈھانچے مالی اور صفات کی کمیونڻی کہ تا ہیں واقع
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 بنیادی گا۔ کرے فراہم بحالی اور بازیابی مدتی طویل راحت، آفتی لیے کے کیمونڻیوں کاؤنڻی ہیرس والے آنے میں زد
 میں بحالی اور بازیابی مدتی طویل کی رہائش وه کہ چاہیے ہونا اظہار کا بات اس میں سرگرمی ہر متعلق سے ڈھانچہ
ہاروے سیالب کے ڈرامے نے کوئی سیاسی یا آبادی کی حدوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری   گی۔ کریں مدد کیسے

کمزور اور اقتصادی طور پر پریشان کن کمیونڻی پر ان کا اثر خاص طور پر تباه کن تھا. ہم جس منصوبے شروع 
برادری برادری میں ہیں اور تاریخی عدم مساوات اور ناپسندیده اثرات کو ختم کرنا  کریں گے ان میں سے زیاده تر

چاہتے ہیں. ہارس کاؤنڻی کا اندازه ہے کہ ان عالقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے جسمانی اصالحات سے 
یں جاری رہائشیوں کو مستقبل کہیں زیاده پیچیده مثبت تاثیر کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے جو آنے والے سالوں م

 میں سرمایہ کاری اور ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گی.

کاؤنڻی ممکن حد تک بہتر حد تک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کم از کم اقدامات دوباره تعمیراتی سرگرمیوں میں 
ر قائم کرده منصوبوں اور شامل ہوجائے گی اور بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں کو عالقائی طور پر یا مقامی طور پ

پالیسیوں میں بیان کرده مقاصد کو حاصل کرے گی جس کے تحت دائره اختیار میں آئنده خطرے کو کم کرنے کے لئے 
ڈیزائن کیا گیا ہے. ہارس کاؤنڻی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام منصوبوں کے لئے کمی، منصوبہ بندی، اور پالیسی 

ے. عام طور پر، کاؤنڻی کا مقصد اراده ہے کہ اس منصوبوں کو فراہم کرے جو مستقبل کے مقاصد کو سمجھا جاتا ہ
کے خطرات کے خالف بنیادی ڈھانچے کو سخت اور حفاظت کرے گی. خاص طور پر، مسمار کرنے والے اقدامات 

 کو ساختی سیالب کے خطرے کو کم کرنے پر توجہ مرکوز ہوگی.

ڻیکس دہنده کے فنڈز استعمال کرتے ہوئے منصوبوں کی فراہمی کریں گے، اور کاؤنڻی جان بوجھ کر آگاہی ہے کہ ہم 
اس موقع کی تعریف کرتے ہیں. کاؤنڻی یہ اخراجات اور / بنفڻس کے اخراجات اور / بنفڻس کو پورا کرنے کی ترجیح 

ے لئے بہترین دیتا ہے، جس میں یہ یقینی بناتا ہے کہ منصوبے کی الگت مناسب، مناسب ہے، اور ہمارے حلقوں ک
فائده فراہم کرتا ہے. کاؤنڻی ہمارے بنیادی ڈھانچہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک سے زیاده سرمایہ کاری 

فنڈز، اور  FHWAکے وسائل کا فائده اڻھا رہا ہے، بشمول لیکن محدود نہیں: بانس فنڈز ہیریس کاؤنڻر کے ووڻرز، 
FEMA  کے فنڈز کی طرف سے منظور شده. ہم ہاروے سے مکمل بحالی اور زیاده موثر مستقبل کے لئے پیش رفت

 کے طور پر ہم فنڈز اور شراکت دار کے مواقع کو فعال طور پر تالش کریں گے.

وسائل  کسی بھی منصوبے کاؤنڻی فراہم کرنے کے لئے پرائمری غیر جانبدار ایک ناقابل قبول حالت ہو گا، فنڊوں کے
کے بغیر. منصوبوں کی ترقی اور ڈیزائن میں آرٹ انجینئرنگ اور / یا آرکیڻیکچرل طریقوں کی آواز کی حالت کا 
استعمال کرکے اس صورت حال سے بچا جا سکتا ہے. کام اور شرائط کے لئے موزوں سامان اور ڻیکنالوجی کی 

تحت منصوبوں اور وضاحتیں ہیں جن میں بھی  تخصیص اور یقینی بنانے کے لئے تعمیر مکمل ہوسکتی ہے جس کے
بہت اہم ہے. ہراساں کاؤنڻی معمول سے ساالنہ، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ڈیزائن اور تعمیر کو معمول سے 
انتہائی پیچیده طور پر فراہم کرتی ہے. ہمارے حلقوں کے منصوبوں کی توقع اور مستحکم ہے کہ جس طرح ان کے 

طرح سے کام کرے گا، جس سے ان کی عمر کے دوران زیاده سے زیاده مرمت یا ترمیم کی مقصد کا مقصد اچھی 
ضرورت نہیں ہوگی، اور جس کے بارے میں غور کرنے اور ان عوامل سے بچنے کے لۓ ان کی جانبدار زندگی کی 

 تکمیل سے قبل اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وقت سے قبل غیر جانبداری میں شراکت.

 متعلق سے ڈھانچہ بنیادی مقامی پر طور کے کننده) وصول (ذیلی ریسیپینٹ-سب ایک لیے کے GLO کاؤنڻی ہیرس
  گا۔ چالئے پروگرام اپنا

 پروگرام خریداری تجارتی کاؤنڻی ہیرس :1 سرگرمی

 مالک جہاں ،گا کرے خریداری کی جائیداد تجارتی میں کمیونڻیوں ان پروگرام خریداری تجارتی کاؤنڻی ہیرس
 سامنا کا تباہی اضافی جو یا ہیں آچکی تباہیاں بار متعدد جہاں ہے، کرتا اتفاق پر کرنے فروخت پر طور رضاکارانہ

 خریداریوں تجارتی کہ جیسا جائیداد۔ موجود میں میدان سیالبی کے سال-100 کہ جیسے ہیں، میں جوکھم شدید کے کرنے
 خالی کاؤنڻی ہیرس میں جن ہونگی واقع میں عالقوں ان جائیداد مقرره لیے کے خریداری تجارتی ہے، ہوتا ساتھ کے
 طریق کا کمیونڻی اجتماعی ایک یہ ہے۔ چاہتی کرنا قائم اسڻوریج/اوورفلو سیالبی اور ہے چاہتی رکھنا جگہ کھلی اور
 میں مکانی نقل کی ان ہیں گئے ہو برباد سے ہاروے ہریکین کاروباری اور باشندے جو ہے مقصد کا اس اور ہے کار
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 کی مکانی نقل کو کاروباریوں گھر بے اور پڑی ضرورت اگر گی کرے تعمیل کی URA کاؤنڻی ہیرس کرنا۔ مدد
 ہو جتنا لیے کے تحفظ کے ڈھانچہ مالی اور خصوصیات کی کمیونڻی کاؤنڻی ہیرس گی۔ کرے فراہم امداد اور ادائیگی
 گی۔ کرے مدد میں ہونے منتقل قریب سے مقامات اصل اپنے کی کیمونڻیوں اتنا سکے

a. 12,500,000 رقم: مختص$ 
 

b. کو پروگرام اس کاؤنڻی ہیرس ادارے: اہل HCFCD گی۔ چالئے میں داری شراکت کی 
 

c. سرگرمیاں، اہل HCDA 105 سیکشن(a)(1), 8), -105(a)(7 105اور(a)(11)  
i. خریداریاں؛ 
ii. امداد؛ کی مکانی نقل 
iii. امداد؛ ساتھ خریداری 
iv. انہدام؛ صرف 
v. سرگرمیاں؛ کرده تیار لیے کے کرنے منتقل باہر کے میدانوں سیالبی کو کاروبار 
vi. مخصوص اے)5154 سی ایس یو 42( شده ترمیم ،582 سیکشن کا 1994 ایکٹ ریفارم بیمہ فلڈ نیشنل 

 کسی کہ ہے بتاتا یہ پر، طور عام ہے۔ دیتا قرار ممنوع کو امداد کی تباہی سیالبی میں صورتحال
 والی دالنے راحت سے تباہی کی حکومت مرکزی والی ہونے دستیاب میں عالقے والے تباہی سیالبی

 بازآبادکاری" یا ردوبدل "مرمت، کی ننقصا کے جائیداد تجارتی یا رہائشی نجی، کسی استعمال کا امداد
 کی امداد کی قرض کسی اسے ہی (ساتھ ہے سکتا جا دیا نہیں پر طور کے اجرت کو فرد والے کرنے

 سے طرف کی حکومت مرکزی کبھی کو فرد اس اگر ہے) سکتا جا کیا استعمال بھی لیے کے ادائیگی
 اطالق قابل وه پہلے کہ ہو کی مقرر شرط یہ پر فرد اس نے جس ہو ملی امداد ایسی کی تباہی سیالبی
 سکا کر نہ حاصل کو بیمہ سیالبی اس میں بعد فرد وه اور کرے حاصل بیمہ سیالبی تحت کے قانون

 کی جائیداد کسی ہے۔ درکار پر جائیداد اس تحت کے قانون مرکزی اطالق قابل جو سکا رکھ نہ قائم اور
 جو گی جائے کی نہیں فراہم امداد آفتی کوئی کو فرد سا لیے کے بازآبادکاری یا بدالؤ کاری، مرمت

 ہے۔ گیا ہو ناکام میں کرنے پورا کو تقاضے اس
 

d. پروگرام سرگرمیاں والی ہونے باہر کے کاؤنڻی ہیرس یا / اور اندر کے حدود شہری کی ہیوسڻن سرگرمیاں: نااہل 
 ہیں۔ نہیں اہل کے شرکت میں

 
e. اور کرنے، مقرر مقامات ایریا ڻارگیٹ کرنے، مقرر رقم زیاده سے دهزیا کی امداد خطوط: رہنما کے پروگرام 

 تیار خطوط رہنما مطابق کے ضوابط اور تقاضوں DR-CDBG کاؤنڻی ہیرس لیے، کے تقاضوں اہلیتی اضافی
 چاہیے۔ جانا کیا شائع ضرور لئے کے تبصرے کے عوام پہلے سے کرنے استعمال کو خطوط رہنما گی۔ کرے

GLO دے۔ منظوری کو خطوط رہنام سبھی وه کہ ہے ریضرو لیے کے 
 

f. مقاصد: قومی LMI، مدد۔ فوری اور خاتمہ کا عالقوں جھونپڑیوں/خطرناک جھگی 
 

g. :انتخاب کا معیار 
i. باہر ےہیرس کاؤنڻی میں واقع تجارتی خصوصیات لیکن ہوسڻن شہر ک 
ii. شناخت DR-CDBG خصوصیات۔ تجارتی میں عالقوں فروخت خرید 
iii. LMI کو ترجیح دی جائے گی۔ خاندانوں 

 
h. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 

 کے گرانٹ درمیان کے GLO اور HUD  پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد دن 30 کے
 ہے۔ تک سال چھ سے دیکھیں).تاریخ D (ضمیمہ عاہدےم
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 MOD کاؤنڻی ہیرس :2 سرگرمی

 گی۔ دے انجام عمل MOD کا سطح کاؤنڻی ایک کاؤنڻی ہیرس تحت، کے پروگرام مقامی متعلق سے ڈھانچہ بنیادی
 نقصان سے وجہ کی دستیابی کی فنڈ محدود میں اختصاص اس کہ گی کرے افزائی حوصلہ کی بات اس کاؤنڻی ہیرس

 کنڻرول سیالب اور پانی اور کرنے، کم کو نقصان کے مال و جان اور داری حصہ کی الگت کی FEMA عمارات، زده
    جائے۔ دی فوقیت کو سہولیات کی

 کرے نافذ کار طریق ایک لیے کے شرکت کی شہریوں پر طور کے حصہ ایک کے ڈیولپمینٹ MOD کاؤنڻی ہیرس
 اہل سبھی نوڻس ہوگا۔ کرنا شائع نوڻس کا سماعت عوامی بھی کسی پہلے سے انعقاد کے سماعت کو کاؤنڻی ہیرس گی۔

 شائع پر سائٹ ویب کی نٹڈپارڻمی سروسز کمیونڻی کاؤنڻی ہیرس چاہیے، ہونے شائع میں اخباروں سبھی کے شہروں
 میڻنگ اوپن کے ڻیکساس سماعتیں چاہیے۔ جانا کیا فراہم کو شہروں اہل سبھی موجود میں MOD اور چاہیے، ہونے
  چاہئیں۔ ہونی مطابق کے ایکٹ

 ڈیپارڻمینٹ سروسز کمیونڻی کاؤنڻی ہیرس لیے کے تبصرے عوامی پہلے سے کرنے جمع میں GLO کو MOD فائنل
 جائے دیا جواب کا تبصره ہر ہوگی۔ نہیں کم سے دنوں 14 مدت کی تبصره عوامی گا۔ جائے کیا شائع پر سائٹ ویب کی
 گا۔ جائے کیا نوٹ میں سیکشن جوابی لیے کے جائزه GLO کو تبدیلی بھی کسی والی ہونے میں MOD فائنل اور گا
 اندر کے دنوں 60 بعد کے نےکر جمع ترمیم میں پالن ایکشن پاس کے HUD ذریعہ کے GLO کہ ہے ضروری یہ

MODs جائیں۔ لیے کر مکمل 

 گا۔ کرے جمع کو GLO اسے لیے کے منظوری اور جائرے کے MOD کاؤنڻی ہیرس پر، تکمیل کی اس

a.  کاؤنڻی ہیرس MOD تقاضے: کے  
i. کاؤنڻی ہیرس MOD تکمیل کی پروسس GLO گی؛ کرے سے تعاون کے 
ii. اس (تقسیم کریں قائم کسوڻی کی مقصد لیے کے تخصیص کی فنڈز لیے کے سرگرمیوں یا اداروں اہل 

 ضروریات)؛ آسوده نا نہیں، محدود تک اسی لیکن ہوگی، پر بنیاد
iii. عمل: کا شمولیت کی شہریوں  

 کریں؛ تیار منصوبہ کا شمولیت کی شہریوں .1
2. MOD کریں؛ انعقاد کا سماعتوں عوامی دو کم از کم پہلے سے دینے شکل حتمی کو 
  جائےگا؛ جانا سے نام کے اجالس" سازی منصوبہ "عوامی کو عتسما عوامی ایک .3
 جانی دی بھیج نوڻس سائٹ ویب اور ذاتی پہلے روز پانچ کم از کم سے سماعت عوامی ایک ہر .4

 چاہیے؛
 سے اس یا تین سے سماعت میں اخبار عالقائی ایک کم از کم کو نوڻس عوامی کی سماعت ایک ہر .5

 یے۔چاہ جانا کیا شائع قبل دن زائد
  بنائیں۔ یقینی کو مدت کی تبصرے عوامی کی دنوں 14 کم از کم .6

iv. DR-CDGB میں فنڈز MOD لیے کے ادارے مقامی کسی والے کرنے موصول فنڈز ذریعے کے 
 کریں؛ نفاذ کا حد کی سطح کی نقصان کے 1,500,000$

v. MOD دیں؛ فروغ کو ترجیح مقامی ذریعے کے 
vi. ہو، ہوا نہ استعمال کا جس یا ہو ہوتا نہ اطالق کا جس گفنڈن بھی کوئی کرده مختص کو ادارے کسی 

 کرسکے؛ استعمال میں اختصاص اپنے اسے وه تاکہ گا جائے کردیا واپس کو کاؤنڻی ہیرس اسے
vii. ڈیپارڻمینٹ سروسز کمیونڻی کاؤنڻی ہیرس کو ترمیم بھی کوئی والی جانے کی میں اختصاص کے فنڈنگ 

 پاس کے GLO لیے کے منظوری اور گا جائے کیا شائع لیے کے دنوں 14 کم از کم پر سائٹ ویب کی
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 باز کو ریاست اسے تو ہے، سکتی کر نہیں استعمال کو فنڈنگ کسی کاؤنڻی ہیرس اگر گا۔ جائے کیا جمع
 گا؛ جائے دیا کر واپس لیے کے اختصاص

viii. بازتخصیص کی فنڈز ہوئے بچے سے میں الگتوں کی پروجیکڻس شده مکمل اور/یا فنڈز شده استعمال غیر 
 صوابدید اپنی کی کاؤنڻی ہیرس باہر، کے حدود کی شہر ہیوسڻن اور شہروں واقع اندر کے کاؤنڻی ہیرس

 گی۔ جائے کی مطابق کے
ix. 70 فیصد LMI منصوبہ؛ ایک کا کرنے پورا تقاضہ کا فوائد 
x. HUD یا GLO کریں۔ قائم پیرامیڻرز اضافی لیے کے اہلیت پرے سے درکار لیے کے  

 
b. 120,000,000 رقم: مختص$  

 
c. کاؤنڻی) ہیرس اور (شہر اکائیاں کی حکومت مقامی ادارے: اہل  

 
d. اور وصولی مدتی طویل میں حمایت کی ہاؤسنگ کو سرگرمیوں کی ڈھانچہ) (بنیادی انفراسڻرکچر سرگرمیاں: اہل 

 سیکشن HCDA سرگرمیاں؛ تمام یافتہ اجازت تحت کے DR-CDBG ہوگا۔ بڻانا ہاتھ الزمی میں بحالی
5)-105(a)(1، 9-105(a)(7،( 105اور(a)(11 ( نہیں: محدود تک انہی لیکن بشمول  

i. یا تعمیر کی نظام انتظامی کے پانی طوفانی بشمول بہتری، اور مرمت کی آب نکاسی اور کنڻرول فلڈ 
  بحالی؛

ii. گلیاں، سہولتیں، کی آپ نکاسی اور پانی کہ (جیسے لیبحا کی ڈھانچے بنیادی میں حمایت کی ہاؤسنگ 
 وغیره)؛ پل ہڻانا، ملبے فراہمی، کی جنریڻروں

iii. نفاذ؛ کا کوڈ اور بحالی، کی عمارات صنعتی یا تجارتی کی ملکیت نجی یا عوامی کرنا، مسمار 
iv. خصوصی راو بحالی، تجارتی مدد، کی کاروبار چھوڻے اور مائیکروانڻرپرائز (جیسے ترقیات اقتصادی 

 کسی جو دینا ترجیح کو دینے مدد کو کاروباروں ان بشمول سرگرمیاں، متعلق سے ترقیات اقتصادی
  ہوں)؛ اترتے پورے پر تعریف کی کاروبار چھوڻے

v. اور اطفال، نگہداشت صحت، نگہداشت خدمات، کی روزگار اور تربیت کی کام (جیسے خدمت عوامی 
  ام)۔تھ روک کی جرائم اندر کے کیپ فیصد 15

 
e. سرگرمیاں: نامناسب  

i. DR–CDBG اس موجود قبل سے ہونے وقوع کے تباہی کو پُشتے یا (ڈیم) بند کسی استعمال کا فنڈز 
 لیے کے (ڈیمز) بند اور پُشتوں جاسکتا۔ کیا نہیں لیے کرنےکے بڑا پرے سے ڈھانچے اصل کے
DR–CDBG کہ: ہے ضروری لیے کے فنڈز  

 اور کریں رجسڻر میں انوینڻری قومی کی بندوں یا ڈیڻابیس لیوی نیشنل USACE کو ڈھانچوں ایسے .1
 رکھیں؛ برقرار کو اندراجات ان

 کنڻرول فلڈ وفاقی غیر ( پروگرام بازآبادکاری PL USACE 84–99 ڈھانچہ وه کہ بنائیں یقینی .2
  ہو؛ شامل میں امداد) بازآبادکاری لیے کے پرجیکڻس

  ہو؛ شده تسلیم تحت کے NFIP FEMA چہڈھان کہ بنائیں یقینی کو بات اس .3
 کا خطرے میں جس رکھیں برقرار سازی دستاویز کی فائل قبل سے فنڈنگ کی ڈھانچے کنڻرول فلڈ .4

 ہیں۔ شامل اقدامات والے کرنے کم خطره میں کاری سرمایہ کہ دستاویز ایسے اور ہو موجود تخمینہ
ii. کیا نہیں لیے کے کرنے مدد سے غرض یبھ کسی کی سہولت والی ملکیت نجی کسی استعمال کا فنڈز 

 جاسکتا؛
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iii. ہالز، سڻی (جیسے ہیں جاتی کی استعمال لیے کے حکومت پر طور عمومی جو گاہیں سہولت یا عمارتیں 
 مراکز)؛ کے آپریشن ایمرجنسی اور گاہیں، عدالت

iv. سے وجہ کی پابندیوں موجود خالف کے جانے دوہرائے کے فوائد مطابق کے مذکور میں پالن ایکشن 
 امداد کی بحالی سے تباہی لیے کے حصے بھی کسی کے نقصان ایسے بھی کسی والے ہونے سے تباہی

 گئی کی سے ذریعہ دیگر کسی یا بیمہ ،FEMAUSACE بازادائیگی کی جس گا جائے کیا نہیں غور پر
 تاوقتیکہ ہوگی نہیں اہل تک تب سرگرمی کوئی جاری پہلے سے اعالن کے تباہی کے صدر جناب ہو۔

 ہو۔ کیا متاثر نہ کو پروجیکٹ اس راست براه نے تباہی
v. ذریعے، کے قانون )HCD 105 میں ضابطے(a( کرده)، کوڈ بطور کے نوٹ ایک کی DR–CDBG 

 ہے۔ ہوسکتی کم سے اس یا $250,000 وه گی جائے دی پروجیکٹ USACE کسی جو رقم کی فنڈز
vi. ہوں اہل نا لیے کے اس ہوں، اندر کے حدود یک شہر ہیوسڻن یا باہر سے کاؤنڻی ہیرس جو سرگرمیاں وه 

 گی۔
 

f. مقاصد: قومی LMI، مدد۔ فوری اور خاتمہ کا عالقوں جھونپڑیوں/خطرناک جھگی 

g. انتخاب کا معیار 
i. جو گی جائے دی ترجیح کو منصوبے اس LMI پہنچائے۔ فائده کو کمیونڻی یا گھریلو 
ii. آب نکاسی اور عمارتوں کی حفاظت یعوام ڈھانچے، بنیادی نازک گاہوں، پناه گھر بے کی ہاروے 

  h.گی۔ جائے دی ترجیح کو بہتری اور مرمت کی کرنے متاثر کو سہولیات
 

h. کو پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD دنوں 30 سے ملنے منظوری کی 
 (ضمیمہ معاہدے کے گرانٹ درمیان کے GLO اور HUD پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد
D ہے۔ تک سال چھ سے دیکھیں).تاریخ 

  پروگرام تجاویز برائے درخواست مسابقتی کی کاؤنڻی ہیرس :3 سرگرمی

 شہروں چھوڻے ملحقہ سے اس اور اؤنڻیک ہیرس پروگرام، تجاویز برائے درخواست REPمسابقتی کی کاؤنڻی ہیرس
 گا۔ کرے طلب تجاویز لئے کے نو تعمیر اور مرمت کی گاہوں ڈھانچہ/سہولت بنیادی متاثره سے ہاروے ہریکین سے

RFP ہے: شامل ذیل درج میں جس ہے کرنا فراہم فنڈنگ لیے کے النے سدھار میں ڈھانچے بنیادی مقامی مقصد کا 

 بنانا ہترب کو نکاسی پانی/آب سیالبی •
 توسیع کی سہولت کی نکاسی گندگی اور پانی لیے کے عالقوں محروم کے کاؤنڻی •
 تعمیر کی راستوں •
 تعمیر کی سہولیتوں عوامی اور گاہوں پناه  ہنگامی یا نو، تعمیر بحالی، •
 اور پذیری لچک کی سگنل ڻریفک •
 سدھار میں ان اور مرمت کی ڈھانچہ/سہولتوں بنیادی اہم دیگر •

 
 راستوں تخفیف، میں سیالب سے، سدھار اور مرمتوں ضروری اشد بعد، کے نقصان ہونے سبب کے ہاروے ہریکین

 رہائشیوں ہوئے گھر بے ہی ساتھ موڑنے، جانب کی چینلوں مناسب کو پانی سیالبی کرنے، کم پانی سیالبی پر اثاثوں اور
 گی۔ آئے تبدیلی ڈرامائی میں اداروں تجارتی اور گاہوں، رہائش عوام، ذریعے کے کرنے فراہم گاه پناه کو

 
a. 76,668,492 رقم: مختص$   
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b. حدود کی کاؤنڻی ہیرس ڈسڻرکڻس، اسکول آزاد عالوه)، کے شہر (ہیوسڻن اکائیاں کی حکومت مقامی ادارے: اہل 

 افادیتیں کی ملکیت عوامی اور منفعتی، غیر اندر کئ
 

c. میں بحالی اور وصولی مدتی طویل کی ہاؤسنگ کو سرگرمیوں کی ڈھانچہ) (بنیادی انفراسڻرکچر سرگرمیاں: اہل 
 ، 1)(a)105-(5سیکشن HCDA سرگرمیاں؛ تمام یافتہ اجازت تحت کے DR-CDBG ہوگا۔ بڻانا ہاتھ الزمی

9-105(a)(7،( 105اور(a)(11 ( نہیں: محدود تک انہی لیکن بشمول  
i. یا تعمیر کی نظام انتظامی کے پانی طوفانی بشمول بہتری، اور مرمت کی آب نکاسی اور کنڻرول فلڈ 

  بحالی؛
ii. فراہمی، کی جنریڻروں گلیاں، سہولتیں، کی آب نکاسی اور پانی کہ (جیسے بحالی کی ڈھانچے بنیادی 

 وغیره)؛ پل ہڻانا، ملبے
iii. کا کوڈ اور بحالی، کی عمارات صنعتی یا جاتی اداره یا تجارتی کی ملکیت نجی یا عوامی کرنا، مسمار 

 نفاذ؛
iv. اور بحالی، تجارتی مدد، کی کاروبار چھوڻے اور مائیکروانڻرپرائز (جیسے ترقیات اقتصادی 

 دینا ترجیح کو دینے مدد کو کاروباروں ان بشمول سرگرمیاں، متعلق سے ترقیات اقتصادی خصوصی
  ہوں)؛ اترتے رےپو پر تعریف کی کاروبار چھوڻے کسی جو

v. اور اطفال، نگہداشت صحت، نگہداشت خدمات، کی روزگار اور تربیت کی کام (جیسے خدمت عوامی 
  تھام)۔ روک کی جرائم اندر کے کیپ فیصد 15
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d. سرگرمیاں: نامناسب  
i. DR–CDBG اس موجود قبل سے ہونے وقوع کے تباہی کو پُشتے یا (ڈیم) بند کسی استعمال کا فنڈز 

 لیے کے (ڈیمز) بند اور پُشتوں جاسکتا۔ کیا نہیں لیے کرنےکے بڑا پرے سے نچےڈھا اصل کے
DR–CDBG کہ: ہے ضروری لیے کے فنڈز  

 اور کریں رجسڻر میں انوینڻری قومی کی بندوں یا ڈیڻابیس لیوی نیشنل USACE کو ڈھانچوں ایسے .1
 رکھیں؛ برقرار کو اندراجات ان

 کنڻرول فلڈ وفاقی غیر ( پروگرام بازآبادکاری PL USACE 84–99 ڈھانچہ وه کہ بنائیں یقینی .2
  ہو؛ شامل میں امداد) بازآبادکاری لیے کے پرجیکڻس

  ہو؛ شده تسلیم تحت کے NFIP FEMA ڈھانچہ کہ بنائیں یقینی کو بات اس .3
 کا خطرے میں جس رکھیں برقرار سازی دستاویز کی فائل قبل سے فنڈنگ کی ڈھانچے کنڻرول فلڈ .4

 ہیں۔ شامل اقدامات والے کرنے کم خطره میں کاری سرمایہ کہ دستاویز ایسے اور ہو موجود تخمینہ
ii. کیا نہیں لیے کے کرنے مدد سے غرض بھی کسی کی سہولت والی ملکیت نجی کسی استعمال کا فنڈز 

 جاسکتا؛
iii. ہالز، سڻی ے(جیس ہیں جاتی کی استعمال لیے کے حکومت پر طور عمومی جو گاہیں سہولت یا عمارتیں 

 مراکز)؛ کے آپریشن ایمرجنسی اور گاہیں، عدالت
iv. سے وجہ کی پابندیوں موجود خالف کے جانے دوہرائے کے فوائد مطابق کے مذکور میں پالن ایکشن 

 امداد کی بحالی سے تباہی لیے کے حصے بھی کسی کے نقصان ایسے بھی کسی والے ہونے سے تباہی
 جناب ہو۔ بازادائیگی قابل سے ذریعہ دیگر کسی یا بیمہ ،USACEFEMA جو گا جائے کیا نہیں غور پر

 نے تباہی تاوقتیکہ ہوگی نہیں اہل تک تب سرگرمی کوئی جاری پہلے سے اعالن کے تباہی کے صدر
 ہو۔ کیا متاثر نہ کو پروجیکٹ اس راست براه

v. ذریعے، کے قانون )HCD 105 میں ضابطے(a( کرده)، کوڈ بطور کے نوٹ ایک کی DR–CDBG 
 ہے۔ ہوسکتی کم سے اس یا  $250,000 وه گی جائے دی پروجیکٹ USACE کسی جو رقم کی فنڈز

vi. ہوں اہل نا لیے کے اس ہوں، اندر کے حدود کی شہر ہیوسڻن یا باہر سے کاؤنڻی ہیرس جو سرگرمیاں وه 
 گی۔

vii. مقاصد: قومی LMI، مدد۔ فوری اور خاتمہ کا عالقوں جھونپڑیوں/خطرناک جھگی 
viii. کو پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD سے ملنے منظوری کی 

 گرانٹ درمیان کے GLO اور HUD  پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد دنوں 30
 ﴾۔D ضمیمہ ﴿دیکھیں ہے تک سال چھ سے تاریخکی معاہدے کے

 
e. کسوڻی کی انتخاب 

i. سے جن گی جائے دی ترجیح کو پروجیکڻس ان LMI ہو۔ فائده کو کمیونڻیز یا گھرانوں کے 
ii. ہاروے کی بے گھر پناه گاہوں، نازک بنیادی ڈھانچے، عوامی حفاظت کی عمارتوں اور نکاسی آب  ہاروے

 .سہولیات کو متاثر کرنے کی مرمت اور بہتری کو ترجیح دی جائے گی
iii. گے۔ کریں فراہم کو پروجیکٹ فنڈنگ اضافی یک فیصد 20 کم از کم پروجیکڻس 

 .  ہیرس کاؤنڻی منصوبہ بندی8

 ہموار راه کی نفاذ مؤثر کے سرگرمیوں اور پروجیکڻوں بندی، منصوبہ جامع اور سمجھی سوچی سے طرح اچھی
 ہیرس ہے۔ کرتا مطلع اور ہے ڈھانکتا کو دوسرے ایک مرحلہ ہر کا جس ہے، ہوتی تکراری بندی منصوبہ ہے۔ کرتی

 جس گی، کرے کاری سرمایہ کی فنڈز پالننگ مناسب لیے کے کرنے نشاندہی درست کی ضروریات ناآسوده کاؤنڻی
 جاسکے۔ کی حاصل تکمیل کامیاب کی ان کہ جائیں کیے نافذ طرح اس پروجیکڻس کہ گی ہوجائے یقینی بات یہ سے
 کی بندی منصوبہ ہے، عالقہ کن" پریشان اور متاثره سے "سب شناخت کی HUD ایک کاؤنڻی ہراسس کہ جیسا

 ضوابط، و قواعد مقامی دیگر کاؤنڻی گی. کرے اضافہ میں علم لئے کے لیوصو اور آپریشنز پروگراموں، سرگرمیاں
 کر کام بھی ساتھ کے منصوبوں کے بندی منصوبہ کے قسم مختلف کے کرنے کام ساتھ کے وکالء اور یونیورسڻیوں،

 ہے۔ سکتا
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a. 60,234,809 رقم: مختص $   
 

b. نسق و نظم‐بندی منصوبہ‐پالیسی اور ڈیزائن، ماحولیاتی شہری بندی، منصوبہ اہل سرگرمیاں: اہل‐ CFR 24
105(a)(12 HCDA 570.205,( سرگرمیاں متعلق سے تعمیر کی مطابقگنجائشوں کے کرده درج میں 

 
c. سرگرمیاں، بندی منصوبہ والی ہونے اندر کے حدود کی شہر ہیوسڻن یا باہر سے کاؤنڻی ہیرس سرگرمیاں: نامناسب 

  سدھار۔ میں نکاسی آب اور کرنے کم خطره متعلق سے اثاثوں کرده بھال دیکھ ذریعے کے HCFCD ماسوائے
 

d. کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه الئن: ڻائم HUD ملنے منظوری کی 
 ہے۔ تک الس چھہ سے تاریخ کی ہونے شروع پروگرام تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد فوراً  کے

 
e.  کی ترجیح دینا: منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کو اس طرح کی ترجیح دی جائے گیسرگرمیوں: 

i. کے عمل رد اور آفت بشمول سمیت تعمیر کی صالحیت کی انتظامیہ اور بندی منصوبہ کی سازی پالسی 
 سرگرمیاں لئے کے آپریشن اور بندی منصوبہ کی پروگراموں

ii. سرگرمیاں لئے کے بندی منصوبہ ترقیاتی پری دیگر اور جائزه ماحولیاتی کے منصوبوں 
iii. منصفانہ اور ہاؤسنگ سستی بہتری، میں نکاسیج کنڻرول، کے سیالب لیکن سمیت، مطالعہ کے بندی منصوبہ 

 دیگر یا بہتری، میں ڈھانچے بنیادی صحت، بحالی، اور جواب کا تباہی آپریشن، / انتظام ہنگامی ہاؤسنگ،
 آفتوں. نہیں محدود تک منصوبوں یا مطالعہ لئے کے بڑھانے آگے سے ہاروی طوفان مزید لئے کے طوفان

 تشکیل۔ کی منصوبوں لئے کے کوششوں کی بحالی اور ردعمل وسیع اور

 انتظامی فنڈز 9.
 

 کی جس گی، کرے نہیں تجاوز سے فیصد 2.5 کے اختصاص کل کے $ 30,117,405 الگت، انتظامی کاؤنڻی ہیرس
 کی بندی منصوبہ کی ریاست یہ ۔گی جائے کی سے میں فنڈز گئے رکھے لیے کے فنڈ انتظامی کے ریاست فراہمی
 فیصد 10 کی پروگرام GLO لیے کے الگتوں متعلق راست براهِ  سے نفاذ کے سرگرمیوں ہاؤسنگ ہے۔ میں مطابقت

 اور انجینئرینگ نے GLO تک۔ فیصد 6 لیے کے سرگرمیوں ہاؤسنگ ڈھانچہ/غیر بنیادی اور گا دے اجازت کی تک
 تاوقتیکہ ہے، کی عائد قید کی فیصد 15 کے رقم مقرره لیے کے پروجیکٹ کل لیے کے سرگرمیوں کی ڈیزائن

 کی ہونے شروع کے پروگرام مجوزه ہے۔ مشروط سے منظوری کی GLO یہ اور ہوں ضروری خدمات خصوصی
 تاریخ اختتامی کی پروگرام اس ہے۔ کی بعد فوراً  کے ملنے منظوری کی HUD کو ترمیم میں پالن ایکشن اس تاریخ

  ہے۔ تک سال 5 سے تاریخ کی ہونے شروع پروگرام
 

 ہاؤسنگ توسیع، اور خریداری کی سسڻمز ویئر سافٹ بندی، منصوبہ میں، مطابقت کی  (h)570.200 کاؤنڻی ہیرس
 سے ایوارڈ لیے کے افعال انتظامی اور نسق و نظم کے پروگرام کےقیام، سینڻرز کال اور انڻیک لیے کے پروگرامز

  ہے۔ رکھتی اراده کا کرنے طلب ادائیگی باز اور خرچ استعمال، کا الگت کی قبل
 

 می مقصدقو 10. 
 

 ضرورت فوری گا۔ جائے کیا میں کوششوں کی بحالی سے ہاروے ہریکین استعمال کا مقاصد قومی تمام کہ ہے توقع
 کہ گا کرے سازی دستاویز کی بات اس کننده موصول ذیلی کا فنڈز DR-CDBG ایک ہر لئے، کے سرگرمیوں کی
 کرده نشاندہی کی متاثره سے تباہی لیے، کے مقاصد قومی کے ضرورت فوری طرح کس پروجیکڻس یا سرگرمیاں تمام
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 سرڻیفکیشن CDBG ضروری لیے کے ضرورت فوری واقع میں )d CFR 24)570.483 گے۔ جائیں کیے فنڈ لیے کے
  ہے۔ گیا دیا کر ساقط لیے کے گرانڻس تحت کے نوڻس اس کو،

 
 لیے کے سرگرمیوں والی پہنچانے فائده کو افراد LMI فیصد 70 کم از کم کا فنڈز پروگرام DR-CDBG مجموعی
 گا۔ جائے کیا استعمال
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 ہیوسڻن شہر کے زیر انتظام تباہی سے بحالی کا پروگرام5.3.  
 

A.   ِتخصیص راست براه 
 

 ہے کی ہدایت کو ایک ہر نے GLO ہے، ہوئی تخصیص راست براهِ  سئ ریاست کو کاؤنڻی ہیرس اور ہیوسڻن شہر چونکہ
 جمع پالن ایکشن مقامی ایک اور ہے کی تعمیل کی رہنمائی کی GLO نے ہیوسڻن کریں۔ تیار پالن ایکشن مقامی ایک کہ
 معلومات مقامی کی پالن ایکشن کے شہر ہے۔ گیا کیا شامل میں سیکشنوں مختلف کے پالن ایکشن کے GLO جسے ہے، کیا

 اور مشاورت، مقامی ضروریات، اور پروگرام مقامی کنیکشن، سے ضروریات ناآسوده مینہ،تخ کا ضروریات مقامی میں
   ہے۔ شامل الئن ڻائم کی اخراجات

 
B.  کنیکشن سے ضروریات ناآسوده 

 
 اس ہے۔ دیا قرار پریشان" اور متاثره زیاده سے "سب نے HUD جسے ہے واقع میں عالقے ایسے ایک شہر ہیوسڻن پورا
 ناآسوده کی عالقوں پریشان اور متاثره زیاده سے سب کے ڻیکساس سے فنڈز فیصد 100 والے ہونے خرچ میں ہیوسڻن لیے،

 بحالی میں ہیوسڻن تخمینہ مقامی کا شہر اور تخمینہ کا GLO کا ضرورتوں ناآسوده گا۔ جائے کیا پورا کو ضرورتوں
 کا ضرورتوں سے HHA اور داروں حصص ریوں،شہ متاثره نے شہر گے۔ ہوں بنیاد کی ترجیح و ترقیات کی سرگرمیوں

 شمولیت کی داروں حصص اور کمیونڻی اضافی اور گا جائے ہو ڈیڻا اضافی جب ہے۔ کیا مشوره لیے کے کرنے تخمینہ
 کی ڈیٹ اپ سرگرمیاں کی کرنے پورا ذریعے کے فنڈز DR-CDBG انہیں اور ضرورتیں ناآسوده تو گی، جائے ہو واقع

 ہیں۔ سکتی جا
 

 فیصد 90 تقریباً  لیے کے اس اور ہے رکھتا اراده کا کرنے پوری ضروریات گہاؤسن ناآسوده ہیوسڻن ذریعے، کے فنڈز ان
 موصولہ سے رہائشیوں اور داروں حصص اور ڈیڻا دستیاب گا۔ کرے پوری ضروریات ناآسوده کی ہاؤسنگ راست براهِ  فنڈ

 سنگل پروگرام، کا امداد کی مالکین گھر ہیں: کیے تیار پروگرام ہاؤسنگ کے ذیل نے شہر ہوئے، کرتے استعمال کا آراء
 اور پروگرام، کا امداد کی خریداروں کے گھر پروگرام، کرایہ چھوڻے پروگرام، کرایہ خاندان کثیر پروگرام، ترقیاتی فیملی
  گے۔ کریں پورا سے ریقےط مؤثر ممکنہ ہر کو بحالی کی ہاؤسنگ مدتی طویل میں ہیوسڻن پروگرام یہ پروگرام۔ آؤٹ بائے

 
 ہے۔ گیا کیا مختص لیے نوکے تعمیر کی گھروں کے ان اور آبادکاری، باز مرمت، کی مالکین گھر تہائی ایک کا فنڈز ان

ً  کا فنڈز  یا نو تعمیر بازآبادکاری، مرمت، کی مکانات کے کرایے لیے کے فیملی سنگل اور خاندانوں کثیر تہائی، ایک تقریبا
 لیے کے مدد کی دونوں مالکان گھر اور داروں کرایہ فنڈز، ہاؤسنگ بقیہ ہے۔ گیا کیا مختص لیے کے انےبن مکانات نئے
 میں خریدنے گھر کی خریداروں کے گھر کرنے، تعمیر مکانات فیملی سنگل کفایتی نئے، استعمال کا اس اور ہے گیا رکھا
 گا۔ جائے کیا تعمالاس میں نکالنے باہر کو مکینوں سے عالقوں ایسے اور کرنے۔ مدد

 
 جائے کیا استعمال لیے کے کرنے پورا کو ضروریات ہاؤسنگ ناآسوده پر طور بنیادی کو فنڈز DR-CDBG کے ہیوسڻن

 ہے۔ مشتمل پر نظر نقطۂ وسیع ایک پروگرام بحالی مدتی طویل مؤثر اور جامع کہ ہے کرتا تسلیم کو بات اس شہر تاہم، گا۔
 مستحکم کو خاندانوں تاکہ گا جائے کیا مکمل ساتھ کے سرگرمیوں کی خدمت عوامی کو پروگرامز ہاؤسنگ کے ہیوسڻن
 سکتے ہو شامل میں سرگرمیوں کی خدمت عوامی جاسکے۔ کیا پیش حل رہائشی مستقل کو خاندانوں یا ملے مدد میں ہونے
 مالزمت مشاورت، قانونی رت،مشاو کی ہاؤسنگ خدمات، اور تھام روک کی گھری بے ہے، نہیں محدود تک انہی لیکن ہیں،
 میں کمیونڻی تاکہ ہے کیا تیار پروگرام احیا اقتصادی ایک نے شہر خدمات۔ کی صحت عام اور صحت، دماغی تربیت، کی

 ذریعہ کے اضافے میں آمدنی کی ان یا ذریعہ کے مالزمت سکے، جا رکھا برقرار انہیں اور سکیں جا کی تخلیق مالزمتیں
 جائے۔ اکی مستحکم کو گھرانوں

 
 دینے فروغ کو کوشش جامع مدتی طویل ایک فنڈس کی پروگرام فیصد نصف اور دو کا سرگرمیوں بندی منصوبہ نے شہر
 دو کا پروگرام شہر گا۔ جائے کیا شامل مناسبت حسب میں پروگرام عالقائی جسے ہے رکھا لیے کے معاونت کی اس اور
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 کی تعمیل میں الگتوں ان ہے۔ کرده اجازت ذریعے کے GLO کہ جیسا گا، کرے مختص لیے کے الگتوں انتظامی فیصد
 تقریباً  کے فنڈز پروگرام تمام ہیں۔ شامل سرگرمیاں انتظامی دیگر والی کرنے معاونت کی پروگرامز گہاؤسن اور نگرانی

 گے۔ ہوں مستفیض افراد LMI سے فیصد 70
 

 ہیوسڻن کہ سکے جا بنایا یقینی کو امر اس تاکہ ہے کیا شامل کو اقدامات کے تخفیف اور مستعدی میں تجزیہ اس نے شہر
 اور جائیں ہو مستحکم زیاده سے اس تھے پذیر لچک جتنے پہلے سے آمد کی ہاروے ہریکین ورا رہیں محفوظ مکین کے
 کو اقدامات کے تخفیف اور مستعدی میں سرگرمیوں اپنی شہر سکیں۔ ابھر ساتھ کے تیزی زیاده سے تباہی کسی کی آئنده

 تیار یہ جب گی جائیں کی شامل سے تفصیل میں خطوط رہنما کے پروگرام کوششیں یہ گا۔ کرے کوشش کی کرنے شامل
 لیے کے ہدف اپنے کے اضافے میں حصص اور کفایت اندر کے ہیوسڻن استعمال کا فنڈز ان شہر ازیں، عالوه گے۔ ہوں

 گا۔ کرے استعمال میں کرنے ڈیزائن کو پروگراموں اپنے
 

 ناآسوده مجموعی کی GLO معلومات یہ ہے۔ گئی کی نشاندہی کی ضروریات ناآسوده کی ہیوسڻن میں جدول کے ذیل
 ہے۔ معلومات اضافی اور سیٹ ذیلی ایک کا خالصے کے ضروریات

 
 خالصہ کا ضروریات unmet کل 61: ڻیبل

دیگر معلوم سرمایہ   ضروریات Unmetبقیہ 
 کاریاں

CDBG-DR 
 زمره نقصانات/گیپ *سرمایہ کاریاں

 رہائش $5,741,049,341 ($1,191,394,231)  ($2,787,448,572)  $1,762,206,538

مقبوضہ رہائش-مالک $1,673,453,681  ($427,900,063)   $1,245,553,618  

نیشنل فلڈ انشیورینس  $2,956,800,000 - ($2,336,900,000) $619,900,000
 پروگرام

مقبوضہ -کرائے دار $1,061,408,358 $416,736,754   $644,671,604
 رہائش

$4,938,730 ($44,448,572) ($382,483,680) $49,387,302 FEMA PA – HHA 

($245,957,414)   ($245,957,414)  
ہیوسڻن تنہا خاندان کی 

ترقی اور گھر خریدار کا 
 امدادی پروگرام

ہیوسڻن کا بائے آؤٹ   ($40,800,000)  ($40,800,000)
 پروگرام

ہیوسڻن کی عوامی    ($60,000,000)  ($60,000,000)
 خدمات

 انفرا اسڻرکچر $1,293,794,266 $0 ($1,183,964,839) $109,829,427

$59,079,427 ($531,714,839)  $590,794,266 FEMA PA 

پروجیکڻس  $703,000,000  ($527,250,000) $175,750,000 HMGP 

($125,000,000) ($125,000,000)   
انشیورینس کا عمل 
درآمد اور حکومتی 

 منظوری کا دفتر
 اقتصادی $1,401,319,818 ($30,264,834) ($271,205,500) $1,099,849,484
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دیگر معلوم سرمایہ   ضروریات Unmetبقیہ 
 کاریاں

CDBG-DR 
 زمره نقصانات/گیپ *سرمایہ کاریاں

$1,130,114,318 ($271,205,500)  $1,401,319,818 SBA /کاروباری 
EIDL قرض 

ہیوسڻن کا اقتصادی   ($30,264,834)  ($30,264,834)
پروگرامحیات نو کا   

$2,971,885,449 
 

($4,242,618,911) 
 

($1,221,659,065) 
 

$8,436,163,425 
 مجموعہ کل 

CDBG-DR*  کی سرمایہ کاریوں میں سرگرمی کی ترسیل کی الگتیں شامل ہیں۔ 
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  .C ہیوسڻن کے پروگرام کا بجٹ 
 

 **شہر ہیوسڻن – بجٹ مختص کل :62 ڻیبل
کے سب سے  HUD پروگرام

 زیاده متاثر عالقتے 
ریاست کے سب سے 
 زیاده متاثر عالقتے 

LMI  کی رقم (کل
 )%70اختصاص کا 

پروگرام کے لحاظ  کل
کا کل  %سے 

 

 کل کا کل اختتاص %

 ہیوسڻن شہر کے 
 پروگرام

 
 ہیوسڻن شہر کی رہائش

 
 
 
 
 
 
 
 

 427,900,063     $ گھر کے مالک کا امدادی پروگرام
 

- $         246,810,291 
 

$     427,900,063 
 

7.54% 
 

 
 

19.93% 

 

$   1,131,394,231 

 222,269,086     $ تنہا خاندان کی ترقی کا پروگرام
 

- $      222,269,086 
 

$     222,269,086 
 

3.92% 
 

 350,050,472     $ کثیر خاندان کے کرائے داری کا پروگرام
 

- $      350,050,472 
 

$     350,050,472 
 

6.17% 
 

 66,686,282       $ چھوڻا کرائے داری کا پروگرام
 

- $        66,686,282 
 

$       66,686,282 
 

1.17% 
 

 23,688,328       $ گھر خریدار کا امدادی پروگرام
 

- $        7,264,351 
 

$       23,688,328 
 

0.42% 
 

 20,400,000           $ - 40,800,000       $ بائے آؤٹ پروگرام
 

$       40,800,000 0.72% 
 

ہیوسڻن شہر عوامی خدمات اور 
 اقتصادی حیات نو

 %1.06 60,000,000        $ 60,000,000         $ - 60,000,000        $ عوامی خدمات
 1.59% $        90,264,834 

 %0.53 30,264,834        $ 30,264,834         $ - 30,264,834        $ اقتصادی حیات نو کا پروگرام
 

 N/A $        23,100,000 0.41% - 23,100,000        $ ہیوسڻن کی منصوبہ بندی ہیوسڻن شہر کی منصوبہ بندی
 0.96% 

 

$        
54,218,976 

 N/A $        31,118,976 - 31,118,976      $ ہیوسڻن کا انتظامیہ ہیوسڻن شہر کی کا انتظامیہ 
 

0.55% 
 

 244,769,065      $ )ہیوسڻن شہر کے اختصاص کا کل جمع (ایڈمن سے پہلے
 

- $       1,003,745,316 
 

$   1,244,769,065 
 

   

 1,275,878,041  $ )کل جمع (ایڈمن کے بعدہیوسڻن شہر کے اختصاص کا 
 

- $       1,003,745,316 
 

$   1,275,878,041 
 

   

 کئے جانے پر اس میں تبدیلی کا امکان ہے۔قبول کے  درخواستیںرقم کی وضاحت کرتا ہے اور  ایک تخمینہ کردهکی  LMIیہ *
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  .Dفنڈز کا استعمال 
 

) اہلیت کی ضروریات، HCDDہیوسڻن کا ہاؤسنگ اور کمیونڻی ڈیویلپمنٹ ڈیپارڻمنٹ (پروگرام کے رہنما اصول: 
رپورڻنگ کی ضروریات، اور دیگر پروگرام کی معلومات پر تفصیالت فراہم کرنے والے پروگرام کی ہدایات تیار کرے 

کی طرف سے منظوری دی جائے گی اور استعمال سے پہلے، عوامی  GLOگا۔ پروگرام کے تمام رہنما اصولوں کو 
رائے کے لئے پوسٹ کیا جائے گا۔ یہ پروگرام ہیوسڻن میں رہائش اور اقتصادی مواقع پر قابو اور توسیع کرکے شہر 

لوں کو مذاحمت انسداد کے تجزیے میں بیان کرده اقدامات کی  تکمیل کرنے میں مدد کریں گے۔ پروگرام کے رہنما اصو
ان طریقوں سے تیار کیا جاسکتا ہے جو رہائش کے منصفانہ مذاحمت انسداد کو حل کریں اور ایک منصفانہ بحالی کو 
فروغ دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پروگرام پروگرام کے عدم پابندیوں کا استعمال کریں گے جیسا کہ قابل اطالق 

83 FR 5844 وه، اس وفاقی رجسڻر کے تحت، کے پروگراموں کے لئے درج ہے. اس کے عالHUD  نے کچھ پروگرام
آمدنی کی ضروریات کو مسترد کردی ہے. کوئی درخواست دہنده اس پروگرام کے لۓ ہدایات میں درج کیپ سے زیاده 
مدد نہیں کرسکتا ہے، اور کوئی درخواست دہنده مجموعی پروگرام کے لئے اختصاص شده رقم سے زائد رقم کی مدد 

 ا.نہیں کر سکت

کے  AFFHمارکیڻنگ کی قائم شده ایجابی پالیسیوں کے ذریعے  HCDDمارکیڻنگ کی ایجابی رسائی کی منصوبہ بندی: 
کے قوانین پر مبنی مارکیڻنگ کی ایک ایجابی منصوبہ بندی  HUDلئے پابند ہے۔ مارکیڻنگ کی ایجابی کوششوں میں 

اور مواصالت کی کوششیں تمام نسلی، قبائلی، قومی ماخذ،  شامل ہوگی۔ مقصد کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ رسائی
مذہبی، خاندانی حیثیت، معذور، "خصوصی ضروریات" اور صنفی گروپوں سے اہل گھر کے مالکان اور کرائے داروں 
تک پہنچیں۔ رسائی کی منصوبہ بندی اس بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرے گی کہ مذکوره باال گھر کے مالکان اور 
کرائے داروں کے تمام گروپوں تک مؤثر رسائی کے لئے شہر کس طرح منصوبہ بندی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ پروگراموں 
کے لئے درخواست اور اندراج کا عمل انگریزی کی محدود مہارت والے افراد، معذور افراد، اور مخصوص ضروریات 

 کے حامل افراد کے لئے کیسے مناسب ہوگا۔

AFFH ام پیش کرده گھریلو منصوبوں کا جائزه: تمAFFH  جائزه لینے سے گریز کریں گے۔ اس طرح کی تجزیہ میں
) گھروں کی ترتیب اور 3) سماجی اقتصادی خصوصیات، (2) ڈیموگرافی، (1تجویز کرده پراجیکٹ کے عالقے (

) 6یا خدشات، اور () ماحولیاتی خطرات 5) تعلیمی، نقل و حمل، اور صحت کی دیکھ بھال کے مواقع، (4ضروریات، (
AFFH  کا تعین کرنے کے لئے تمام دیگر عوامل مواد۔ درخواست کو یہ دکھانا چاہئے کہ قدرتی طور پر خطرے سے

متعلق اثرات کے جواب میں منصوبوں کو نسلی، نسلی، اور کم آمدنی کی شدت کے عالقے میں کم کرنے کا امکان ہے، 
 ی ہاؤسنگ کو فروغ دینا۔اور کم غربت، غیر غربت کے عالقوں میں سست

الگت اثر اندازی: شہر ہر اہلکار کے اہل خانہ کی جائیداد کے لۓ ہر قیمت کی قیمت پر اثر انداز کرے گا اور اس کے 
 جیسے تعمیر نو سمیت اختیاراتیا خریداری کے طور پر دوسرے کمان کے اقدامات کے مقابلے میں بلندی کے ساتھ 

 ختیارات دستیاب ہیں۔درخواست دہندگان کے لئے کیا ا

آر آر فنڈز -لیوریجنگ: ہوسڻن کا شہر دیگر وفاقی، ریاست، مقامی، اور غیر منافع بخش ذرائع کے ذریعہ سی ڈی بی جی
فنڈز کو زیاده مؤثر اور جامع وصولی پیدا کرنے کے لۓ  CDBG-DRکو فائده اڻھانے کا اراده رکھتا ہے تاکہ محدود 

ل کرے. . قابل اطالق ہونے کے باوجود، پروگرام ہدایات، ایپلی کیشنز، یا مکمل حد تک ممکن حد تک استعما
NOFA/RFPs میں لیورنگ کی ضروریات کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ 

 (HoAP) .  گھر کے مالک کا امدادی پروگرام1

HCDD  اہل گھر کے مالکان کو اپنی بحالی اور تعمیر نو کی ضروریات کے تعلق سے مدد کرنے کے لئے پروگرام
اس میں شامل ہے شہر منظم کرده  اور تعمیر نو، باز ادائیگی، حصول، گھر کے  ؛کے پانچ اختیارات فراہم کرے گا
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عبوری رہن کی امداد۔ وه بحالی کے عمل میں مالکان کے ذریعہ منظم کرده بحالی، بلندی، بلندی اور تعمیر نو اور 
کس سطح پر ہیں اور ان کے گھر کی حالت کی بنیاد پر شہر ہر گھر کے مالک کے لئے دستیاب اختیار منتخب کرے 

 گا۔ پروگرام کے اختیارات اس طرح ہیں:

 گھروں کی بحالیشہر گھر کے مالکان کی جانب سے تباه شده  شہر کے ذریعہ منظم کرده بحالی، اور تعمیر نو:
یا تعمیر نو کے لئے تعمیر کے عمل کو منظم اور مکمل کرے گا۔ شہر تباه شده جائیدادوں کی بحالی یا  (بلندی سمیت)

۔ کرے گاتعمیر نو کے لئے ڈیزائن اور تعمیراتی خدمات انتظام اور فراہم کرنے کے لئے کسی فرم کے ساتھ معاہده 
 ہے۔ $195،943،212کی ترسیل سمیت،  منصوبے اس اختیار کے لئے متوقع بجٹ 

گھر کے وه مالکان جنہوں نے پروگرام کے لئے درخواست دینے سے پہلے اپنے گھر کی جزوی یا  باز ادائیگی:
مکمل مرمت کو مکمل کر لیا ہے، وه ایک ماحولیاتی منظوری کے بعد پروگرام کے کم از کم معیارات تک انجام 

کی درخواست دینے سے پہلے ہونے والے اہل اخراجات کی باز ادائیگی کے دیئے گئے کاموں کے لئے، پروگرام 
) زیکڻیمیٹ یا یکساں صنعت کے Xactimateلئے اہل ہو سکتے ہیں۔ الگت کی معقولیت کو یقینی بنانے کے لئے (

ذریعہ  معیاری آلہ کا استعمال کیا جائے گا اور کام کی تصدیق پروگرام کے عملہ کے ذریعہ ایک مقامی معائنہ کے
 ہے۔ $164،117،633بشمول پروجیکٹ کی فراہمی،  انجام دی جائے گا۔ اس اختیار کے لئے متوقع بجٹ 

اس گھر کو  .شہر شاید رضاکارانہ طور پر ایک خاندان کے گھروں کو بحالی یا بحالی کے لۓ حاصل کرسکتا ہے حصول:
شہر یا ان کے ذیلی دوباره تعمیر کیا جائے  تعمیر نو یا ذریعہحاصل کیا جاسکتا ہے کہ انفرادی فیملی ڈویلپمنٹ پروگرام کے 

ہومبائرز یا خراب گھر کے ساتھ دوسرے گھریلو مال  LMI اس گھروں کو اس کے بعد .کی بحالی یا بحالی ہووصول کننده.
کے لئے دنے خریہوم مالکان جن کی ملکیت حاصل کی جاتی ہے وه بھی ایک نیا گھر  .فروخت کرنے کی پیشکش کی جائے گی

منصوبے کی ترسیل اس اختیار کے لئے متوقع بجٹ  .سنگل فیملی ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کرنے کے قابل ہو سکتی ہے
 $ ہے۔8،558،001سمیت، 

 شہر گھر کے مالکان کو ان کے ذاتی بحالی کے عمل گھر کے مالک کے ذریعہ منظم کرده بحالی اور تعمیر نو:
کرنے میں مدد کرے گا اور ان گھر کے مالکان کے لئے تعمیراتی مشاورتی خدمات فراہم کا انتظام  (بلندی سمیت)

کرے گا۔ گھر کے مالکان اپنے خود کے الئسنس یافتہ اور بیمہ شده ڻھیکیداروں کا انتخاب کریں گے اور تمام 
) Xactimateئے (ڻھیکیداروں کے لئے معاہده کی توثیق کی جائے گی۔ الگت کی معقولیت کو یقینی بنانے کے ل

زیکڻیمیٹ یا یکساں صنعت کے معیاری آلہ کا استعمال کیا جائے گا اور کام کی تصدیق پروگرام کے عملہ کے ذریعہ 
ایک مقامی معائنہ کے ذریعہ انجام دی جائے گا۔ گھر کے مالک کے ذریعہ منظم کرده بحالی، بلندی اور تعمیر نو 

ہوگی جنہوں نے مرمت کے عمل کی شروعات کر دی ہے اور صرف ان گھر کے مالکان کے لئے ہی دستیاب 
درخواست کے وقت کسی ڻھیکیدار کے ساتھ معاہده میں ہیں۔ بشمول تعمیر کے کم از کم معیارات، ماحولیاتی تعمیل، 
پروگرام کے کنڻرولز، اور وه حاالت جن کے تحت یہ اختیار فراہم کیا جا سکتا ہے، پروگرام کے رہنما اصول پروگرام 

منصوبے کی ترسیل سمیت، کی تفصیالت کو مکمل طور پر مخاطب کریں گے۔ اس اختیار کے لئے متوقع بجٹ 
 ہے۔ 46،444،217$

HoAP  کے ایک حصے کے طور پر، شہر مینجمنٹ پروگرام اور ہوماؤنر منظم پروگرام کے اختیارات میں حصہ
) اور عارضی نقل مکانی کے معاونت IMAلینے کے عالوه اضافی خدمات کے طور پر، انڻرمینٹ گرنس سپورٹ (

)TRA فراہم کرے گی. ڻرانسمیشن فنڈز تعمیر کرنے کے نتیجے میں ہوم مالکان کی طرف سے تجربے (TRA  کی
فنڈ کو ہاپی شہر کے انتظام اور ہوماؤنر کے  TRAعارضی عدم استحکام بوجھ کو آسان بنانے میں مدد کرنا ہے. 

 کے طور پر شامل کیا گیا ہے. HoAPاختیار کرده اختیارات کے لۓ بجٹ میں ایک قابل سرگرم سرگرمی 
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شہر منظم یا ہوماؤنر منظم پروگرام کے  ایک اضافی سروس کے طور پررہن کی عبوری  رہن کی عبوری امداد:
اہم کی جا سکتی ہے جو اپنے طوفان سے تباه ہوئے گھر پر بھی رہن کی ادائیگی ان گھر کے مالکان کو فراختیارات.

مہینوں  20کر رہے ہوں اور اپنے عارضی گھر کے لئے بھی کرائے کی رقم ادا کر رہے ہوں۔ یہ گھر کے مالکان 
ده مقرر اس وقت جب ایک درخواست دہن تک کی امداد موصول کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس اختیار پر اس وقت

 غور کیا جا سکتا ہے جب کسی گھر کی بحال یا  جس کے دوران رہن کی ادائیگیاں ممکنہ طور پر بقایہ ہو چکا ہے
ہوں، لیکن ناقابل سکونت رہے۔ یہ امداد ان مالیاتی مصائب کو کم کرنے میں گھر کے مالکان کو مدد  تباه شده گھر

ے دوران سامنا ہو سکتا ہے اور گھر کے مالکان کو استرداد حق کریں گی جن کا انہیں آفت کے بعد بحالی کی مدت ک
رہن سے محرومی اختیار کرنے سے محفوظ رکھیں گی۔ مناسب اور ضروری انعام کی مقدار کا تعین، بشمول فوائد 
کے شمار کی نقل گیری، رد عملی اہلیت، اور گھروں کی بحالی/تعمیر نو کے لئے کارکردگی کے مخصوص سنگ 

منصوبے کی ترسیل سمیت رام کے رہنما اصولوں میں قائم کئے جائیں گے۔ اس اختیار کے لئے متوقع بجٹ میل، پروگ
 ہیں۔ 12،837،000$

a.  :427,900,063$مختص رقم 

b.  :زیاده سے زیاده امدادHoAP  .میں ہر اختیار کے لئے مندرجہ باال درج ذیل امداد کی وضاحت کرتا ہے
میں دوسرے اختیارات کے ساتھ کچھ اختیارات یکجا کر سکتے ہیں اور دوسرے  HoAPدرخواست دہندگان کو 

پروگراموں میں بھی مدد کے لئے اہل ہوسکتے ہیں. کوئی فائده مند ہر پروگرام یا اختیار میں زیاده سے زیاده 
 زیاده حاصل نہیں کرسکتا ہے جس میں وه حصہ لیں گے۔

i. کی بولی کی بلڈر مجموعی مقامی لئے کے بحالی انتخاب: کے نو تعمیر اور بحالی، کی شہر کرده انتظام 
 ہے زیاده سے رقم کی GLO یہ سکتی۔ ہو نہیں زیاده سے $80,000 لئے کے بحالی یونٹ فی اور رقم

 بڑے ان ساتھ ےک اقدار اعلیٰ  کی گھروں ثالثی پاس کے ہیوسڻن کہ ہے جاتی کی توقع کی بات اس کیونکہ
 ہوں موجود ضروریات مکمل نا بقایہ پاس کے جن ہوگا، تناسب زیاده ایک کا مالکان کے گھر والے گھروں

 ہوں ضروریات بھی کی مرمت بجائے کے نو تعمیر میں مقابلہ کے عالقوں متاثر دیگر میں ریاست اور گی
 مقامی مبنی پر بلڈرز شده حاصل  یمقام .ہے رقم کی مرمت اور تعمیر ساتھ کے اخراجات تعمیراتی گی۔

 اور بندیاں منصوبہ کی گھر کی بلڈر مبنی پر سائز کی خانہ اہل اور رقم کی بولی کی بلڈر مجموعی
 اضافی پر تقاضے کے شہر مبنی پر عوامل کرده بیان میں ہدایات پروگرام نہیں۔ زائد سے $200،000

 رسائی اور اقدامات، کے استحکام ضروریات، کی پڑوس عوامل، ماحولیاتی بنانے، بہتر کو تخصیصات
 گھر ہر سمیت دونوں تخصیص اضافی اور الگت کی بحالی ہے. سکتی جا دی اجازت کی ضروریات کی
یہ زیاده سے زیاده اضافی تخصیص  .ہے$200،000  ، ہے $80,000 رقم، زیاده سے زیاده بنیاد کی بحالی میں

صرف بحالی کے لئے)، ماحولیاتی عوامل، استحکام کے اقدامات، اور رسائی کی )جیسے بلندی شامل نہیں ہیں۔  
 .ضروریات، جن میں سے سبھی ہدایتوں میں بیان کرده عوامل پر مبنی شہر کے صوابدید پر ہیں

ii. نہیں زائد سے $80،000 رقم زیاده سے زیاده کی رقم لئے کے رقم گھریلو ایک اختیار: کا واپسی کی رقم 
 میں ہدایات معیار اضافی لئے کے مدد کی رقم زیاده سے زیاده کی خاندانوں مستحق مبنی پر آمدنی ہوگی۔
اس میں زیاده سے زیاده اضافی تخصیص شامل نہیں ہے جیسے بلندی (بحالی کے لئے صرف)، ماحولیاتی  ہے۔ شامل

اقدامات، اور رسائی کی ضروریات، جن میں سے سبھی ہدایات میں بیان کرده عوامل پر مبنی عوامل، استحکام کے 
 .عوامل کے مطابق ہیں

iii. کی اختیاری اختیار کا بحالی اور ، بحالی، منظم ہوماؤنر اختیار: کا بحالی اور ، بحالی، منظم مکان مالک 
 لئے کے مرمت اور نو تعمیر اور $00080, لئے کے بحالی امداد زیاده سے زیاده لئے کے مرمت یا تعمیر

 صرف)، لئے کے (بحالی تخصیصات اضافی ہیں نہیں شامل اضافے زیاده سے زیاده یہ ہے۔ 200,000$
 کے شہر ضروریات، کی رسائی اور اقدامات، کے استحکام ضروریات، کی پڑوس عوامل، ماحولیاتی

 مطابق۔ کے عوامل کرده بیان میں ہدایات پر اختتام
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iv. کرکے استعمال کا قیمت کی مارکیٹ منصفانہ میسر پیسہ کو افراد مند فائده حصول قابل اختیار: اک حصول 
 حوصلہ اضافی لئے کے دہندگان درخواست والے لینے حصہ گی. ملے معاوضہ مالی لئے کے ملکیت
 ےک جن ہے سکتی جا کی افزائی حوصلہ اضافی لئے کے دہندگان درخواست اہل ہے. سکتی جا کی افزائی
 محدود سے اس لیکن ہیں، سکتے ہو شامل میں افزائی حوصلہ کے طرح اس ہے. جاتا کیا حاصل کو گھروں

 اطالق، قابل پر طور کے دوسروں اور تعلقات ایریا آؤٹ خرید بہتر جگہ، کی کونسل اندرونی ، ہیں نہیں
 ہے۔ $200،000 رقم زیاده سے زیاده کی امداد گا۔ جائے کیا تعین پر قیام کے کار طریقہ آپریڻنگ معیاری

v. اور بحالی منظم شہری جو ہے ہوسکتی دستیاب لئے کے دہندگان درخواست امداد یہ امداد: رہن انڻرمیڈک 
 شده تباه ہاؤوی. ہو اہل کے لینے حصہ میں اختیار کے بحالی اور بحالی منظم ہوماؤنر اور اختیار کا بحالی

 ہوسکتے قابل کے کرنے حاصل تک مدد کی ماه 20 مالکان ہوم لئے کے کرنے ادا کو رہن اپنے پر گھر
 .ہیں

 
c. اور نو تعمیر بحالی، منظم ہوماؤنر اور اختیار کا بحالی اور بحالی، منظم شہر مدد یہ اسسڻنس: مورڻگیج انڻریم 

 ہاؤوی ہے. ہوسکتا دستیاب لئے کےدرخواست دہندگان جو شرکت کرنے کے اہل ہیں مقرر ہیں میں اختیار کا بحالی
 ہو قابل کے کرنے حاصل امداد کی مہینے 20 مالکان ہوم لئے کے کرنے ادا کو رہن اپنے پر گھر شده تباه کو

a)(1) ،-105(a)(3(105کے سیکشن  DR; HCDA-CDBGاہل سرگرمیاں: رہائش کی سرگرمیاں  ہیں. سکتے
4) ،105(a)(8) 105(a)(11) ،105(a)(18 (105)، اورa)(25) ،24 CFR 570.201(g کے تحت اجازت (

 شده ہیں، کو شامل کرتے ہوئے لیکن ان تک محدود نہیں:
i. نو تعمیر اور بحالی مقبوضہ مالک خاندانی واحد 
ii. کمی میں خطره 
iii. امداد کی مقام تبدیلی 
iv. انہدام محض 
v. سرگرمیاں دیگر منسلک ساتھ کے بحال کی اسڻاک رہائشی خاندانی واحد متاثره 
vi. ادائیگی کی حصہ وفاقی غیر 

83 FR 5844  ،کے تحت ایک چھوٹ اہل اہل ہاؤسنگ کے حوصلہ افزائی اور ایک کے لئے ایک متبادل ہاؤس
نقل مکانی کے لئے دوسری ضروریات، اور اصلی جائیداد کے حصول کی ضروریات کی اجازت دیتا ہے. 

اسی فیڈرل رجسڻرار میں عارضی رہن امداد کے لئے ایمرجنسی گرانٹ کی ادائیگی پر حد کے لئے ایک ترمیم 
 بھی بیان کیا جائے گا۔

d. نا اہل سرگرمیاں 
i. ادائیگی جبری کی رہن 
ii. ادائیگیاں متحرک لئے کے گھروں والے ہونے منتقل پر زمین متاثر سے آفت سیالبی 
iii. امداد کی بحالی ہو، کیا ادا کردار کا گھروں ثانوی بعد کے آفت یا وقت کے آفت، نے جنہوں ملکیتیں وه 

 ہیں۔ نہیں اہل لئے کے محرکات رہائشی یا
iv. نو بحالی/تعمیر کی گھروں واقع میں راستہ کے سیالب 
v. جہاں: نو بحالی/تعمیر کی گھر ایک 

 یا قومی اوسط سے زیاده ہو، اور AMIفی صد  120مجموعی گھریلو آمدنی  .1
 زمین پر اسی طرح واقع ہو، اور جیسی آفت کے وقت ملکیت سیالب سے متاثر ہونے والی .2
ملکیت کے مالک نے تباه شده ملکیت پر سیالب کا بیمہ قائم نہ رکھا ہو، یہاں تک کہ جب ملکیت  .3

 کے مالک کو ایسے بیمہ کا تعین اور برقراری مطلوب نہ ہو۔
vi. 24ایسے شخص کو ملکیت کی مرمت، بحالی، یا واپسی کے لئے امداد جو بمطابق ترمیم شده، ( کسی 

U.S.C. 5154a) ،1994  کی تعمیل میں ناکام ہوگیا  582کے نیشنل فلڈ انشیورینش ریفارم کے سیکشن
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ہو، جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ذاتی، رہائشی، یا تجارتی ملکیت پر ہونے والے نقصان کے لئے 
کے لئے کسی شخص کو (بشمول کوئی بھی قرض کی امدادی ادائیگی)  واپسیمرمت، تبدیلی، یا ’’

ایک سیالب کی آفت والے عالقہ میں کسی بھی وفاقی آفت سے راحت کی ادائیگی کرنے کے لئے 
امداد کو دستیاب نہیں کرایا جائے گا اگر اس شخص نے کسی بھی وقت وفاقی سیالب کی آفت کی امداد 
حاصل کی ہے جس پر پہلے قابل اطالق وفاقی قانون کے تحت سیالب کا بیمہ حاصل کرنا مشروط تھا 

ایسی ملکیت پر قابل اطالق وفاقی قانون کے تحت مطلوب سیالب کے بیمہ کا اور وه شخص بعد ازاں 
 تعین اور اس کی برقراری میں ناکام ہوگیا ہو۔

 
e. :امداد کے لئے اہلیت کا معیار 

 ملکیت
i. سیالب کی زمین پر واقع نہ ہو 

ii. طوفان کے وقت مالک کے قبضہ میں ہو 
iii. گھر کے مطالک کی بنیادی رہائش کے طور پر موجود ہو 
iv. ہریکین ہاروے سے مسلسل نقصان 
v. ماحولیاتی طور پر صاف 

vi.  بحالی، تعمیر، اور نئی تعمیر کے اخراجات مناسب اور تعمیراتی وقت کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کے اخراجات
 کے مطابق ہیں؛

 
 گھر کا مالک

i.  ادائیگیوں تمام گھر کے مالک درخواست دہندگان اور شریک درخواست دہندگان کو بچوں کے تعاون کے لئے
 یا منظور شده ادائیگی کی منصوبہ بندی کے تحت. پر رواں ہونا الزمی ہے

ii.  گھر کے مالک درخواست دہندگان کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا الزمی ہے کہ ملکیت کے ڻیکس موجوده
حاصل ہیں، منظور شده ادائیگی کی منصوبہ بندی کے تحت ہیں، یا موجوده قوانین کے تحت انہیں چھوٹ 

 ہے۔
iii.  فوائد کے اطالق کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لئے گھر کے مالک درخواست دہندگان کو ہریکین ہاروے

 سے متعلقہ مستقبل کے کسی بھی انعامات کی محدود رکنیت سے اتفاق کرنا الزمی ہے۔
iv. دہندگان  قابل معافی سود کے قرض کی شکل میں فراہم کی جائے گی۔ تاہم درخواست-صفر گرانٹ یا امداد

کو تمام قابل دعوی کی مدت کی طوالت تک معاونت شده ملکیت میں بنیادی رہائش قائم رکھنے کی ضرورت 
ہے۔ کیش آؤٹ ری فائنینسنگ، ہوم ایکوئیڻی لونز، یا معاونت شده ملکیت کا استعمال کرنے والے دیگر 

کی دوباره تعمیلورزی  ۔ اس پالیسی کی خالففراہم ہونے چاہئےقرضوں کی قابل دعوی کی مدت میں 
 کی شرائط کو فعال کر دے گی۔ .اور اس کے بارے میں غور پروگرام پروگرام کی ہدایات میں ہے ادائیگی

v.  گھر کے مالک درخواست دہندگان کو قابل دعوی کی ضروریات سے جیسے الگو ہو متفق ہونا الزمی ہے۔
ہوں گی ﴿اصالحات کے لئے اضافی اختصاص گھروں کے قابل دعوی کی مدت فراہم کرده امداد پر مبنی 

 کی اجازت شامل نہیں):
 

 بحالی کے لئے
a. 20،000$ سے زائد معاونت کے لئے کوئی دعوی نہیں* 
b. 20,000$  امداد تک ایک پانچ سالہ قابل دعوی کی مدت، $ تک کی40,000سے* 
c. 40,001 سالہ قابل دعوی کی مدت،-10$ امداد تک ایک 80,000$ سے لے کر* 

 لین کی مدت کا تعین کرنے میں مدد میں اضافی سائٹ کی مخصوص مختص شامل نہیں ہے* 
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 تعمیر نو کے لئے

a.  یا کم سے کم  $80،000تعمیر کے لئے   سالہ قابل دعوی کی مدت تعمیر نو کے لئے۔-20ایک
 سال ہوگی. 10امداد (سائڻس مخصوص مختص کے عالوه) کی ضرورت ہے، لیین کی مدت 

 
حقاق کو پروگرام سے متعلق تمام دستاویزات کی شرائط و ضوابط کی تکمیل کے ساتھ  اور ملکیت پر است

قابل دعوی کی مدت کی تکمیل پر ختم کر دیا جائے گا۔ گھر کے مالک کے ذریعہ قابل دعوی کی مدت کے 
وراً دوران ان کی ملکیت کے سود کو ملکیت میں منتقل کرنے کی صورت میں، امداد کی تقسیم کرده رقم ف

 بقایہ اور قابل ادا ہو جائے گی۔
 

vi. کی  گھر کے مالک درخواست دہندگان کو معاونت شده ملکیت کے لئے بیمہ کی برقراری رکھنا الزمی
 ہے۔  ضرورت

vii.  آفت کی امداد کے سیالب کے بیمہ کی خریداری کی ضروریات کا تقاضہ کرنے کی صورت میں، سیالب
گھر کے مالکان کو مطالبات کی کسی بھی منتقلی کے بارے میں کے بیمہ کا تعین اور برقراری کے لئے 

تحریری شکل میں مطلع کیا جائے گا، اور اس طرح کی تحریری اطالع کو دستاویزات کی شکل میں برقرار 
رکھنے کے لئے کہا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ ایسا کرنے میں ناکام ہونے پر منتقلی کا مالک اس 

 ہوگا۔ کے لئے ذمہ دار
viii. ہدایات میں ہر اختیار کے لئے اضافی اہلیت کے معیار شامل ہیں۔ 

مالک مکان ایک سے زیاده اختیارات کے اہل ہوسکتا ہے، اور بعض حاالت میں، ایک گھریلو مال کے 
اختیارات کو یکجا کر سکتے ہیں. اختیارات کے مجموعہ میں خارج ہونے والی اس بات کا یقین اس بات کا 

 ا کہ فوائد اتبالپ نہیں ہیں. یقین کرے گ
 

f.  انتخاب کا معیار: کمزور آبادی اور کم اور اعتدال پسند آمدنی والے خاندانوں کی مدد کے لئے فنڈز کی ترجیحات
 قائم کی گئی ہیں. فنڈز کے لئے درخواست دہندگان کی ترجیحی ترتیب مندرجہ ذیل معیار پر مبنی ہے.

i. ) یا کم از کم  80سال یا اس سے زیاده) یا معذور گھروں میں % 62بزرگAMI 
ii. 5  سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھAMI %80 یا کم عمر کے خاندانوں کے گھر والوں 

iii. %50 AMI کے گھروں یا اس سے کم 
iv. %80  یا کم از کمAMI کے گھر 

 پر فراہم کی جائے گی۔ فنڈز کے باقی حصے کو پہلے آنے پر، سب سے پہلے خدمت کی بنیاد
 

g.  ایوارڈ میتھولوجی: شہر گھریلو صارفین کی مدد سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لۓ ہر اختیار کے
لۓ ان کی اہلیت، ان کے گھر کی حالت، اور جہاں وه بحالی کے عمل میں ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے 

ہر اختیار کے لۓ سڻی نے اپنی اہلیت کا تعین کرنے کے میں مدد ملے گی. ہر ایک درخواست دہندگان کے لئے 
بعد، ایک کیس مینیجر کو درخواست دہندگان کے ساتھ کام کرے گا، جس کے اختیارات سے وه انتخاب کرسکتے 

 .ہیں، اگر متعدد اختیارات کے اہل ہوں
 

h.  :قومی مقاصدLMI کے فوائد، ہنگامی ضرورت 
 
i.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے

 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 
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 .  واحد خاندانی ترقیاتی پروگرام2

رہائشی اسڻاک کی آفت میں سیالب زده گھروں کی ایک  ہریکین ہاروے کے نتیجہ میں ہونے والے ہیوسڻن شہر کے
غیر معمولی تعداد شامل ہے۔ ان میں سے بہت سارے گھر تباه ہوگئے یا اب بھی ناقابل سکونت ہیں۔ اس نے بہت سے 
رہائشیوں کو آیا عارضی یا مستقل طور پر تبدیلی مقام کے لئے مجبور کیا۔ یہاں تک کہ اس آفت سے پہلے بھی، ان 

ولپمینٹ کی ضرورت مند بہت سی کمیونڻیز کے پاس خالی الڻس موجود تھے۔ تنہا خاندانی گھروں کی نئی تعمیر فل ڈی
طوفان سے متاثره ہمسائیگی کی بحالی میں مدد اور نئے، ان فل ڈیولپمینٹ کی ضرورت مند ہمسائیگی میں بہتری 

 الئے گی۔

لئے نئے سستے تنہا خاندانی گھر فراہم کرے گا۔ پروگرام  کے گھر خریداروں کے LMIتنہا خاندانی ترقیاتی پروگرام 
کو الگو کرنے کے لئے منافع بخش اور غیر منافع بخش ڻھیکیداروں اور تنظیموں کے ساتھ کام کرے گا۔ ہیوسڻن لینڈ 

کے گھر کے مالک کے امدادی پروگرام، اور ان دیگر تنظیموں کو شامل کرتے ہوئے جن کے پاس  HCDDبینک، 
طور پر زمین دستیاب ہے، نئی تعمیر کے لئے ملکیتیں یا الڻس کی شناخت وسائل کی مختلف اقسام کے ذریعہ موجوده 

 کی جائے گی۔ 

HCDD  کے ذریعہ ریفریجریشنز کے حصول کو نافذ کرنے کے لۓ ایک گھریلو مالکان اپنے گھریلو مالیت کے
یم کرسکتا ہے، سوا کسی گھریلو موت کی صورت مطابق ملکیت میں ملکیت میں ملکیت میں اپنی دلچسپیوں کو تسل

 میں، جہاں کم آمدنی وارث وار باقی باقی اور تعمیل کی مدت کو قبول کرسکتا ہے.

مدت فراہم کی جانے والی امداد کی رقم پر مبنی ہونا (مخصوص سائٹ کے مخصوص  کی دعوے کیخریدنے والے گھروں 
 اضالع کے لئے اضافی تخصیص شامل نہیں):

 سے زائد معاونت کے لئے پانچ سالہ لیون کی مدت 40،000$ •
 سالہ دعوے کی مدت 10$ امداد کے لئے 80،000سے  10،000$ •
 کی مدت امداد لین سالہ-20$ سے زائد کے لئے ایک 80,000 •

امداد ایک صفر مفاد بخش قابل قرض کی شکل میں فراہم کی جاتی ہے جس میں لیین کی طرف سے محفوظ ہوتا ہے. فراہم کی 
پراپرڻی پر دعوے مکمل طور پر پروگرام سے متعلق تمام گئی قرض کی بخشش لین کی مدت کے دوران افتتاح کیا جائے گا. 

گھریلو مالکان کو دعوے کی مدت کے  .دعوے کی مدت تکمیل کے ساتھ ہڻا دیا جائے گادستاویزات کی شرائط اور شرائط اور 
دوباره حاصل  دوران جائیداد میں ان کی ملکیت کے مفادات کو بیچنے یا دوسری صورت میں پہنچایا جائے تو باقی معاون مقدار

 میں فوری طور پر اور قابل اطمینان ہو جائے گا۔ کیا جائے گا

ہائشیوں کو ان عالقوں سے منتقل ہونے کا موقع فراہم کرے گا جو مسلسل سیالب کی زد میں ہوں۔ یہ یہ پروگرام ر
مخصوص مرمت یا تعمیر نو کے ضرورت مند گھر کے مالکان کو بھی اس پروگرام کے ذریعہ فروخت کے لئے 

بحالی کے پروگراموں کے  پیشکش کرده نئے گھر میں منتقل ہونے کا فوری مواقع فراہم کرے گا۔ یہ پروگرام دیگر
ساتھ مل کر کام کرے گا جو براه راست ہوریکین ہاروے کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے بالعموم طور پر 

 دستیاب ہاؤسنگ کے نتیجے میں کمی کی وجہ سے متاثره طور پر اثر انداز کیا جاتا ہے.

a.  :222,269,086$مختص رقم 
 

b. :زیاده سے زیاده انعام 
$ سے زائد اضافی تخصیصات کو مخصوص 200،000$ تک محدود ہے، تاہم 200،000تعمیراتی الگت فی گھر 

سائٹ پر مخصوص حاالت کو حل کرنے کے لئے فراہم کی جاسکتی ہے، بشمول رسائی کو ماحولیاتی مسائل، 
فی تخصیص کی استحکام / تخفیف کے اقدامات، میونسپل آرڈیننس اور قریبی ضروریات کی ضرورت ہے. اضا

اجازت دی جاسکتی ہے، پیش کرده درخواست، آنسائٹ معائنہ اور اضافی ضروریات کی بنیاد پر جو معیاری آپریڻنگ 
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کی خصوصیات کو منتخب  ADAپروسیسنگ میں بیان کی جائے گی. شہر ایپلی کیشنز کے ساتھ کام کرے گا جو 
کی ضروریات کو پورا کرتی ہے؛ اور  ADAی کرنے کے لئے رہائش پذیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان ک

کی تعمیر میں شامل ہوں گے. مدد کی زیاده سے زیاده  ADAیا خالی جگہوں پر تعمیر کرده نئے گھروں کے لئے  /
 اعزاز کا اندازه لگایا گیا تھا کہ موجوده مرمت اور بحالی کے پروگراموں سے معلومات کا استعمال کیا گیا تھا. 

c. 42تعمیر  اہل سرگرمی: نئی U.S.C.(a) HCDA  105سیکشن )a)(1), 105(a)(4), 105(a)(7-8), 
105(a)(11), 105(a)(14-15 کی ضروریات کو ختم کرتے ہوئے وفاقی رجسڻر میں فراہم کرده معلومات کی (

 کے تحت ایک چھوڻا سا حق اہل خانہ نئے ہاؤسنگ تعمیر کی اجازت دیتا ہے۔ FR 5844 83بنیاد پر اہل ہے۔ 

d. اہل سرگرمی: تیاری کی جانے والی ملکیت سیالب کے راستہ یا مخصوص سیالب کے خطره والے عالقہ میں  نا
 نہیں ہو سکتی

e.  :قومی مقصدLMI کے فوائد 

f.  معیار: کاانتخاب 

 جائیداد
حصول کے اختیار کے ذریعے  HoAPہیوسڻن شہر کی ملکیت والی، بشمول  HCDDنئے گھر کی تعمیر کے لئے 

حاصل کرده، لینڈ اسیمبلیج ری ڈیولپمینٹ اتھارڻی (ڈی بی اے ہیوسڻن لینڈ بینک)، یا دیگر شراکت داروں کی اہل 
ملکیتوں پر غور کر سکتا ہے۔ تعمیر کی ترجیح ان عالقوں میں دی جائے گی جن میں مستقبل میں سیالب آنے کا 

مستقبل کا ماحولیاتی خطره موجود نہ ہو۔ بشمول کسی قسم کے ہدفی عالقے،  خطره نہ ہو اور جن میں موجوده یا
 پروگرام کی اضافی تفصیالت کی نشاندہی پروگرام کے رہنما اصولوں میں  کر دی جائے گی۔

 جانشین
گھریلو خاتون ہوں گے. فنڈز کے لئے درخواست دہندگان کی ترجیحی ترتیب مندرجہ  LMIاس پروگرام کی جانشین 

 معیار پر مبنی ہے:ذیل 
1. HoAP حصول کے اختیار یا ہاؤسنگ خرید فروخت کے پروگرام میں حصہ لینا واال درخواست دہندگان۔ 
 سیالب میں رہنے والے درخواست دہندگان۔ .2

ہاروے نقصان ده ملکیت کی سیالب کے باہر رہنے والے درخواست دہندگان اور جس کے گھر کی تعمیر نو  .3
 سمجھا جاتا ہے۔ تعمیر ناقابل تصورجگہ پر 

باقی درخواست دہندگانوں کو پہلے آؤ، پہلے خدمت پاؤ کی بنیاد پر خدمت کی جائے گی. جب تک درخواست دہندگان 
 رکھتا ہے۔ ملکیت کی منتقلیاس  یا اس کے  ذیلی وصول کنندے گھر کی حیثیت رکھتا ہے، شہر

g.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 .  ایک سے زیاده خاندان کے کرائے داری کا پروگرام3

کرائے داری کی رہائش کے اسڻاک پر ہریکین ہاروے کے براه راست اور بالواستہ یہ پروگرام ہیوسڻن کی سستی 
اثرات دونوں کو مخاطب کرے گا۔ ہیوسڻن میں کرایہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دستیاب سستی 

کرائے  کرائے داری کی رہائش کی یونڻس کی کمی میں ہریکین ہاروے نے اضافہ کر دیا تھا۔ نئی ایک سے زیاده
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داری کی رہائش کی ترقی، سیالب سے تباه ہونے والی ایک سے زیاده خاندان کی کرائے داری کی رہائش، اور ایک 
سے زیاده خاندان کی ترقی کے لئے حکمت عملی پر مبنی زمین کے حصول کا مقصد اس کمی کو پورا کرنا اور 

ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ پروگرام بشمول عوامی رہائش، آفت سے متاثره کرائے داری کے گھروں کی 
 مخصوص آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار کرده رہائش بھی فراہم کرے گا۔

a.  :350,050,472$مختص رقم 

b.  :فی ترقی 40,000,000$زیاده سے زیاده انعام 

c.  :اہل درخواست دہندگانLP  یاLLC :میں انفرادی یا شرکاء کے طور پر ملوث 
i. منافع بخش ڈویلپرز/ قرض دہندگان 

ii.  عوامی رہائشی اتھارڻیز- HCHA  اورHHA 
iii. غیر منافع بخش ڈویلپرز/ قرض دہندگان 
iv. عام مقامی حکومت کی یونڻس 

 
d.  اہل سرگرمی: اہل سرگرمی: بحالی، تعمیر نو، نئی تعمیر، اور حصول۔HCDA  105سیکشن )a)(1), 

105(a)(3-4), 105(a)(7-8), 105(a)(11 (105)، اورa)(14-15 83)۔ FR 5844  کے تحت ایک چھوڻا سا
 حق اہل خانہ نئے ہاؤسنگ تعمیر کی اجازت دیتا ہے۔

e. :اہلیت کا معیار 
i.  پروجیکٹ کاCDBG-DR اہلیت کی ضروریات پورا کرنا الزمی ہے 

ii.  پروجیکڻس ما سوائے ان عالقوں کے جہاں شہر اور کاؤنڻی کے شراکت دار رہائش فراہم کرنے والے
 پر موجود ہوں، ترقی ہیوسڻن شہر کی حدود کے اندر واقع ہونا الزمی ہے

iii.  کم از کم، سستے کرایوں پرAMFI  فی صد یا اس سے کی آمدنی والے  80کےLMI  کے اہل خانہ
فی صد کو محفوظ کر دیا  51کے لئے قابل دعوے کی مدت کے بحالی شده یا تیار کرده  یونڻس کے 

نئی تعمیر کے لئے،  تعمیر نو یا سال ہوگی، اور 15ے لئے، لین کی مدت کم سے کم جائے گا۔ بحالی ک
 سال ہوگی. 20لیین کی مدت کم سے کم 

iv. کم آمدنی ہاؤسنگ کریڈٹ کرایہ کی حد کے  دعوے کی مدت قائم کی جائے گی اور قابل اطالق طور پر
کرایوں اور پہلے سے موجود دیگر لینڈ ، کم قیمت کرائے کے U.S. Code § 42 (g)(2)(a) 26ساتھ 

۔ ) کے تابع ہوں گےLand Use Restriction Agreement (LURAیوز رسڻرکشن ایگریمنٹ (
) کرایہ کی حدود کو استعمال کیا جائے گا کہ وه مقامی ضروریات کی HTCہاؤسنگ ڻیکس کریڈٹ (

 اخت کریں.سطحوں کے لئے کرایہ کی شن AMFIجانچ کے ساتھ ہدف کرنے کے لۓ ہدف 
v.  24کوئی بھی معقول بحالی، جیسا کہ CFR 5.100  میں مذکور ہے، یا چار سے زائد کرائے کے یونڻس

کی حامل عمارت کی نئی تعمیر میں ضرورت کے مطابق براڈ بینڈ انفراسڻرکچر کی تنصیب شامل 
 ہوگی۔

vi. ) راتی اخراجات مناسب ) یا اس سے زیاده یونڻس کے منصوبوں کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ تعمی8آڻھ
 اور تعمیراتی وقت کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق ہو.

vii.  آفت کی امداد وصول کرنے والے پراپرڻی کے مالکان جو سیالب کا بیمہ خریدنے کے تقاضے کو
متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وه منتقل الیہ کو تحریری طور پر سیالب کا بیمہ حاصل 

رنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطالعات پراپرڻی کی منتقلی کے دستاویزات میں بطور ک
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ثبوت رکھیں، اور اگر وه ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے واال مالک ذمہ دار متصور ہو 
 سکتا ہے۔

viii.  42ده (سیکشن، بطور ترمیم ش 582کے  1994قومی سیالب کے بیمہ کی اصالحات کے ایکٹ U.S.C. 
5154a مخصوص حاالت میں سیالب کی آفت میں امداد کو منع کرتا ہے۔ عمومی طور پر، یہ بیان (

کرتا ہے کہ سیالب سے متاثره عالقہ میں وفاقی آفت کی بحالی کی معاونت کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، 
ی مد میں ادائیگی کے یا کاروباری پراپرڻی کے کسی نقصان کے لیے "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" ک

لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی وفاقی سیالب کی آفت کے لیے امداد 
اس شرط پر وصول کی ہو کہ وه قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت پہلے سیالب کا بیمہ حاصل کرے اور 

درکار طور پر سیالب کا بیمہ حاصل وه فرد بعد میں ایسی پراپرڻی پر قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت 
کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے۔ مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد کسی 

 ایسے شخص کو فراہم نہیں کی جا سکتی جو اس ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام ہوگیا ہو۔
 

f.  شامل ہوسکتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل تک محدود نہیں ہے:انتخاب کے معیار: انتخاب کے معیار میں ممکنہ طور پر 
a. گھروں کے اقسام 
b. تنظیم کا تجربہ 
c. پروجیکٹ کی لوکیشن معلومات 
d. پڑوسی، ترقی اور سائٹ سہولیات 
e. مالی تجزیہ 

درخواستیں یا تجاویز بعض مخصوص آبادیوں کے لئے رہائش فراہم کرتے ہیں، بشمول مستقل معاون رہائشی، 
 پہلے بی گھر افراد، یا انتہائی کم آمدنی والے خاندانوں کو محدود نہیں کیا جائے گا۔، 811سیکشن 

g.  :قومی مقصدLMI کے فوائد 

h. ملکیت کی اقسام: کثیر خاندانی کرائے کی رہائش گاه کی تعمیر ایک مالک کے زیِر انتظام آڻھ یا زائد یونڻس ہے۔ 

i.  پروجیکٹ کا انتخاب: پروجیکڻس کا انتخاب درخواست یاNOFA/RFP  عمل کے ذریعہ کیا جائے گا۔ درخواست
عمل اور قبولیت کی مدت، حد کے معیار (بشمول قابل اطالق تعمیراتی کوڈز)، انتخاب کے  NOFA/RFPیا 

 18معیار، اور انعام کے عمل کو واضح طور پر قائم کرے گا۔ منتخب پروجیکڻس کو معاہده کی مؤثر تاریخ کے 
ا الزمی ہے، جب تک ہیوسڻن کے ذریعہ اس میں توسیع نہ کی جائے۔ پروجیکٹ ماه کے اندر اندر مکمل کرن

کے انتخاب کے اضافی معیار اور عمل کی معلومات کو پروگرام کے رہنما اصولوں میں قائم کیا جائے گا۔ 
غیرمعموم عوامی رہائش کی ضروریات کو حل کرنے کے لئے، ہوسڻن  ہاؤسنگ ایگزیکڻو کے لئے ایک 

ہوگا. یہ عمل کثیر مدتی طور پر ہدایات میں معالجہ معاہدے کے بارے میں مزید معلومات کے  درخواست عمل
 ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔

j.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5ے لے کر فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز س

 چھوڻا کرائے داری کا پروگرام4. 

چھوڻے کرائے داری کے پروگرام کا مقصد ہیوسڻن میں کرائے داری کی رہائش کی اس قسم کی بڑھتی ہوئی مانگ 
ہریکین ہاروے کے ذریعہ تباه  )ونڻسی (1 – 7 کو پورا کرنے کے لئے، نئی چھوڻی کرائے داری کی ملکیتوں کے 
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قیمت والے کرائے داری کے رہائشی اسڻاک کی شده چھوڻی کرائے داری کی ملکیتوں کی دوباره بحالی کرکے کم 
دوباره تعمیر اور نئے رہائشی اسڻاک کی تعمیر کرنا ہے۔ یہ پروگرام ان چھوڻے کرائے داری کی ملکیت والے مالکان 
اور ڈویلپرز کو قابل معافی قرضوں کے ذریعہ مالیاتی امداد فراہم کرتا ہے جو کم سے لے کر درمیانہ آمدنی والے 

ں کام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام کم قیمت والے کرائے داری کے گھروں کے اختیارات کے اضافہ میں مدد مارکیٹ می
کرے گا، ساتھ ہی رہائشی بحالی اور تعمیراتی سیکڻرز میں مالک مکان کی مدد کرکے اور روزگار پیدا کرکے 

 اقتصادی ترقی میں بھی تحریک پیدا کرے گا۔

 میوں کو پورا کرے گا:جائیداد کے مالکان کے لئے مدد شامل ہو سکتی ہے:کی سرگر CDBG پروگرام مندرجہ ذیل
 تباه شده ملکیتوں کی مرمت، بحالی، یا تعمیر نو .1
ہریکین ہاروے کے ذریعہ اضافہ کرده کم قیمت والے کرائے داری کی رہائش کی کمی کے ذریعہ متاثره کرائے  .2

 تباه شده ملکیت کی بحالی یا تبدیلی داروں کی ضرویات کو پورا کرنے کے لئے غیر آفتی
 چھوڻی کرائے داری کی ملکیتوں کی نئی تعمیر .3
 مخصوص آبادیوں کے لئے رہائش .4
 لچکدار اقدامات .5

 
جائیداد کے مالکان کے لئے انعامات متعدد عوامل پر منحصر ہوں گے جن میں یونڻس کی تعداد، جائیداد کی سائز، 

اور ساتھ ہی ساتھ بیمہ اور دیگر ذرائع سے موصول ہونے والے فوائد شامل ہو اور تعمیر کی مجموعی ضرورت، 
کی مدتوں کی طوالت پر مبنی پروجیکڻس کی ترجیح، سبز عمارت اور/یا  دعوںسکتے ہیں۔ ترجیحی معیار میں 

امل ہو تخفیف کے اقدامات، اور دیگر ش 504اینرجی اسڻار ریڻیڈ یونڻس، نموداری، امریکی معذوری ایکٹ/سیکشن 
سکتے ہیں۔ پروگرام کے رہنما اصول انعام کے عوامل، انتخاب کا معیار، انعام کا شمار/تعین کے طریقہ کار، تعمیر 

کی سکونت  LMIکے معیارات، معیار کی ضمانت / معیار کے کنڻرول کے فنکشنز، اپیل اور شکایت کے اعمال، 
تعمیل، اور نگرانی، اور پروگرام کے دیگر اجزاء کی  کی ضروریات، زمین کے استعمال کی پابندیاں، پروگرام کی

 تفصیل فراہم کریں گے۔

a.  :66,686,282$مختص رقم 

b.  :فی ترقی3,500,000زیاده سے زیاده انعام $ 

c.  :اہل درخواست دہندگانLP  یاLLC :میں انفرادی یا شرکاء کے طور پر ملوث جائیداد کے مالکان 
i. منافع بخش ڈویلپرز/ قرض دہندگان 

ii. عوامی رہائشی اتھارڻیز 
iii. مقامی حکومت کی یونڻس 
iv. غیر منافع بخش ڈویلپرز/ قرض دہندگان 

d.  اہل سرگرمی: بحالی، تعمیر نو، نئی تعمیر، اورHCDA ) سیکشنa)(1), 105(a)(3-4), 105(a)(7-8), 
105(a)(11 (105), اورa)(14-15 83) کا حصول FR 5844  کے تحت ایک چھوڻا سا حق اہل خانہ نئے ہاؤسنگ

 تعمیر کی اجازت دیتا ہے۔

e. :اہلیت کا معیار 
 جائیداد کے مالک درخواست دہندگان کو الزمی ہے کہ وه 
i.  اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ 

 ملکیت کے ڻیس موجوده ہیں، .1
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 کے پاس ادائیگی کی ایک منظور شده منصوبی ہے یاان  .2
 ایک منظور شده ملکیت کے ڻیکس پر چھوٹ موجود ہو .3

ii.  فوائد کی ضروریات کی نقل گیری کے مطابق ہریکین ہاروے سے متعلق مستقبل کے کسی بھی انعامات
 کی محدود رکنیت سے متفق ہوں

iii. دعوں کی مدت اور استحقاق کی ضرورت سے متفق ہوں 
 

 الزمی ہے کہ ملکیت
i. سیالب کے راستہ میں موجود نہ ہو 

ii. ماحولیاتی طور پر صاف ہو 
 

 ترقی:
i. CDBG-DR اہلیت کی ضروریات پورا کرنا الزمی ہے 

ii.  ما سوائے ان عالقوں کے جہاں شہر اور کاؤنڻی کے شراکت دار رہائش فراہم کرنے والے پروجیکڻس
 واقع ہونا الزمی ہےپر موجود ہوں، ہیوسڻن شہر کی حدود کے اندر 

iii.  کم از کم، سستے کرایوں پرAMFI  فی صد یا اس سے کی آمدنی والے  80کےLMI  کے اہل خانہ
فی صد کو محفوظ  51کے لئے قابل دعوے کی مدت کے متضاد بحالی شده یا تیار کرده  یونڻس کے 

کے اہِل خانہ   LMIیں، جوقابل اطالق طور پر، ذیل میں حق قانونی کی درکار مدتیں ہ کر دیا جا سکتا ہے۔
 کے لئے برداشت کی قابل کو برقرار رکھیں گی۔

 
 بحالی کے لئے

a( 20،000$  کے لئے کوئی دعوه نہیں فی یونٹ تحت امدادکم از کم کے* 
b( 20,000 کے لئے دعوے کی پانچ سالہ مدتامداد فی یونٹ  $ تک 40,000$ سے* 
c( 40,001 سالہ دعوے کی مدتکے لئے دس فی یونٹ $ امداد 80،000$ سے* 

 *لین کی مدت کا تعین کرنے میں معاونت اضافی سائٹ کے مخصوص مختص میں شامل نہیں ہے
 

 لئےتعمیر نو اور نئی تعمیر کے 
.a  کی لیون سالہ 20 لئے کے نو تعمیر اور تعمیر نئی ساتھ کے درکار زیاده سے 80,000$ یونٹ فی 

) کر چھوڑ کو مختص مخصوص سائٹ( یونٹ فی ،)کر چھوڑ کو مختص مخصوص سائٹ( مدت؛
 ۔ہوگی سال 10 مدت کی لیون لئے؛ کے نو تعمیر ساتھ کے درکار کم سے اس یا 80,000$

گھریلووں کے لئے مخصوص ہونا  LMIاگر واحد خاندان یونٹ بحالی یا تیار کی جاتی ہے تو، اسے 
گھریلووں کے لئے مخصوص ہونا  LMIضروری ہے. کم از کم دو یونٹ ایک ڈپلیکس یا ڻرپل میں 

 ضروری ہے.
 

iv.  24کوئی بھی معقول بحالی، جیسا کہ CFR 5.100  میں مذکور ہے، یا چار سے زائد کرائے کے یونڻس
ڈ بینڈ انفراسڻرکچر کی تنصیب شامل کی حامل عمارت کی نئی تعمیر میں ضرورت کے مطابق برا

ترقیوں میں ایک سے زائد جائیداد شامل ہوسکتی ہے، جیسے کسی منتشر مقام پر کرائے داری  ہوگی۔
 کی ترقی

v.  آفت کی امداد وصول کرنے والے پراپرڻی کے مالکان جو سیالب کا بیمہ خریدنے کے تقاضے کو
ل الیہ کو تحریری طور پر سیالب کا بیمہ حاصل متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وه منتق

کرنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطالعات پراپرڻی کی منتقلی کے دستاویزات میں بطور 
ثبوت رکھیں، اور اگر وه ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے واال مالک ذمہ دار متصور ہو 

 سکتا ہے۔
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vi. 42سیکشن، بطور ترمیم شده ( 582کے  1994حات کے ایکٹ قومی سیالب کے بیمہ کی اصال U.S.C. 
5154a مخصوص حاالت میں سیالب کی آفت میں امداد کو منع کرتا ہے۔ عمومی طور پر، یہ بیان (

کرتا ہے کہ سیالب سے متاثره عالقہ میں وفاقی آفت کی بحالی کی معاونت کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، 
پراپرڻی کے کسی نقصان کے لیے "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" کی مد میں ادائیگی کے یا کاروباری 

لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی وفاقی سیالب کی آفت کے لیے امداد 
اس شرط پر وصول کی ہو کہ وه قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت پہلے سیالب کا بیمہ حاصل کرے اور 

د بعد میں ایسی پراپرڻی پر قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت درکار طور پر سیالب کا بیمہ حاصل وه فر
کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے۔ مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد کسی 

 ایسے شخص کو فراہم نہیں کی جا سکتی جو اس ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام ہوگیا ہو۔
vii. گو کی بلندی ضروریات ترقی اور بحالی میں الگو ہوں گے۔ال 

 
f.  :قومی مقصدLMI کے فوائد 

g.  ملکیت کی اقسام: عمومی ملکیت کے تحت ایک سے لے کر سات کرائے داری کی یونڻس تک چھوڻی کرائے
 داری کی ملکیتیں۔

h.  پروجیکٹ کا انتخاب: پروجیکڻس کا انتخاب درخواست یاNOFA/RFP  عمل کے ذریعہ کیا جائے گا۔ درخواست
عمل اور قبولیت کی مدت، حد کے معیار (بشمول قابل اطالق تعمیراتی کوڈز)، انتخاب کے  NOFA/RFPیا 

 18ہده کی مؤثر تاریخ کے معیار، اور انعام کے عمل کو واضح طور پر قائم کرے گا۔ منتخب پروجیکڻس کو معا
کے ذریعہ اس میں توسیع نہ کی جائے۔ پروجیکٹ کے  GLOماه کے اندر اندر مکمل کرنا الزمی ہے، جب تک 

انتخاب کے اضافی معیار اور عمل کی معلومات کو پروگرام کے رہنما اصولوں میں قائم کیا جائے گا۔ انتخاب 
 ل تک محدود نہیں ہے:کے معیار میں شامل ہوسکتا ہے، لیکن مندرجہ ذی

a. گھروں کے اقسام 
b. تنظیم کے تجربے 
c. پروجیکٹ لوکیشن معلومات 
d. مالی تجزیہ 

نئی تعمیر، ایپلی کیشن یا کچھ مخصوص آبادیوں کے لئے رہائش فراہم کرنے کے پیشکش کے لئے، لیکن مستقل 
الے خاندانوں کو ترجیح ، پہلے بے گھر افراد، یا انتہائی کم آمدنی و811معاون ہاؤس تک محدود نہیں، سیکشن 

 دی جائے گی۔

i.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 گھر کے مالک کا امدادی پروگرام5. 

گھر کے خریداروں کو ایک گھر کی خریداری کے لئے مالیات فراہم کرنے کے لئے گھر خریدار کا امدادی پروگرام 
ڈاؤن پیمنٹ، کلوزنگ کوسٹ، پرنسپل بائے ڈاؤن، اور دیگر براه راست مالیاتی مدد فراہم کرے گا۔ یہ پروگرام کے 

ں مدد کرے گا۔ ہومبائر معاونت پروگرام اس گھریلوؤں رہائشیوں کے لئے گھر کی ملکیت کی افادیت کو بہتر بنانے می
کے گھروں کی نقل  LMIکو ترجیح دیں گے جو طوفان ہاروی کے ذریعہ متاثر ہوئے تھے، ان کے گھروں کے بعد 

 و حرکت کو آسان بنانے کے لئے ہورہیڈ ہاروی کی طرف سے نقصان پہنچے تھے۔
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کے لئے ڈاؤن پیمنٹ اور کلوزنگ  تک کماتے ہے 120کا ٪ AMIجو  گھر خریدار کا امدادی پروگرام اہل کے اہل خانہ
) کے تحت براه راست ملکیت شہر کو قرض دہنده کی جانب سے n(570.201کوسٹ کی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ 

ایک کم قیمت والے رہن کی ادائیگی  فی صد تک ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 100درکار ڈاؤن پیمنٹ کی رقم کا 
اصل کرنے کے لئے اہل خانہ کے لئے ضروری رقم پر سود کی مؤثر شرح کو کم کرنے کے لئے کی سطح ح

منظوری کو شامل کرتے ہوئے شہر براه راست گھر خریدار کی امداد کی دیگر صورتوں کا بھی استعمال کر سکتا 
افی قرضوں کی شکل بنیادی طور پر، شہر قابل مع ہے، جیسے رہن کی بنیادی رقوم پر سود کی شرحوں کی امداد۔

) سال 5م،یں براه راست مالیاتی امداد فراہم کرے گا۔ خریدے گئے گھروں کے لئے دعوے کی مدت کم سے کم پانچ (
ہیں. پراپرڻی پر دعوے کا مکمل طور پر پروگرام سے متعلق تمام دستاویزات کے شرائط و ضوابط کے ساتھ ختم ہو 

ی. گھر کے مالک کو دعوے کی مدت کے دوران جائیداد میں ان کی جائے گا اور لیین کی مدت تکمیل کی جائے گ
ملکیت کے مفادات کو فروخت یا دوسری صورت میں فروخت کرنا چاہیے تو باقی امداد کی قیمت فوری طور پر اور 

 قابل ادا ہو جائے گی.

a.  :23,688,328$مختص رقم 

b.  :فی یونٹ  30,000$زیاده سے زیاده انعام 

c. می اہل سرگرمی: یہ سرگرCFR 570.201(n اور (HCDA  105کے سیکشن)a)(24 میں درج کرده کے (
کے تحت ایک چھوڻا سا حق اہل ذیل میں گھریلو  FR 5844 83 - فنڈز کے لئے اہل ہے CDBG-DRمطابق 

اور نیچے ادائیگی کی ادائیگی میں کم   AMI 120قرضوں کی مدد کی اجازت دیتا ہے جو گھریلو آمدنی میں ٪
 رقم کی آمدنی کا باعث ہے۔ 100سے کم ٪

d.  اہل درخواست دہندگان: اہل درخواست دہندگان: اس پروگرام کے ذریعہ امداد کے لئے درخواست دہندگان کی
 اہلیت کے قیام کے لئے معیار اس طرح ہے۔

 درخواست دہنده کو الزمی ہے کہ وه
i.  ضروریات کو پورا کرتا ہو (آمدنی کی اہلیت کیAMI  فی صد تک) 120کی 

ii. دعوے کی مدت اور/یا استحقاق کی ضروریات سے متفق ہو 
 

e. ٪ 120درخواست دہندگان کا انتخاب: اہل درخواست دہندگان کے گھروں میں AMI   .یا اس سے کم ہو گی
لے گی اور باقی سب سے ہونیوالے ہاروی کی طرف سے متاثر کئے جانے والے درخواست دہندگان کو ترجیح م

 پہلے آتے ہیں، پہلے سے خدمت کی۔

f.  :قومی مقصدLMI کے فوائد؛ ہنگامی ضرورت 

g.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 بعد ہے۔سال کے  5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 بائے آؤٹ پروگرام6. 

سے لے کر کئی گھر مکرر سیالب میں ڈوب چکے ہیں، جس سے کچھ رہائشیوں کے لئے ایک مستقل حل  2015
یا ایک ذیلی وصول کننده ایسے رہائشی ڈھانچوں کو  شہرکی ضرورت اجاگر ہوتی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ، 

زاحمتی عالقوں کی تعمیر کے خریدے گا جو مرتبہ سیالب میں ڈوبے ہوں اور پارک کی سہولیات، کھلی جگہ، یا م
لئے انہیں مسمار کرے گا۔ اس رضاکارنہ پروگرام کا مقصد رہائشیوں کو ان عالقوں سے منتقل کرنا ہے جو ایک 
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سے زیاده آفتوں کا شکار ہو چکے ہیں یا جن کے مستقبل میں ممکنہ طور پر آنے والی آفتوں سے سیالب میں ڈوبنے 
ہدفی بحالی کی کوششوں اور کھلی جگہ کی تخلیق کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ، کا خطره ہو۔ اس پروگرام کا مقصد 

 مستقبل میں آنے والی آفتوں کے اثر کو کم کرنا بھی ہے۔

یا دیگر شہر کے شعبوں کے  HCFCDذیل وصول کنندگان، جیسے  HCDDاس پروگرام کو نافذ کرنے کے لئے 
ب کیا جاتا ہے تو، شہر خریدنے والے منصوبوں کے مقامات کو ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اگر ذیلی وصول کننده منتخ

منتخب کرنے کے لئے سب وصول کننده کے ساتھ کام کرے گا۔ ملکیت کو مستقبل کی کھلی جگہ یا توقف بنانے کے 
لئے بمطابق ایک طویل مدتی منصوبہ بندی یا ہاؤسنگ مارکیٹ سے ایک جبوی ملکیت کو ہڻانے سے بچانے کے 

رام کے تحت بائے آؤڻس ایک بڑے شہر یا کاؤنڻی بائے آؤٹ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اس پروگ
میں متاثره تنہا اور کثیر خاندانی رہائش کے بائے آؤٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ خرید فروخت پر الگو ہونے کے طور پر 

 ے گا۔خریداری کی جائیداد کو سبز جگہ کے طور پر مستقل طور پر برقرار رکھا جائ

a.  :40,800,000$مختص رقم 
 

b.  زیاده سے زیاده مدد: ہر جائیداد کو فراہم کی جانے والی زیاده سے زیاده امداد کو خریدنے کی امداد کے لئے
ہو گی، بشمول تشویش / منتقل اور تصفیہ اخراجات اور دیگر اہل منصوبوں کے اخراجات سمیت.  250،000$

مت، فوائد کے کسی بھی نقل و نسق میں کم استعمال نہیں کیا جائے گا. پوسٹ آف آفت کی منصفانہ مارکیٹ کی قی
$ سے زائد نہیں ہوسکتی ہے اور اس میں متبادل ہاؤسنگ جیسے قرض کی درخواستیں 31،000ہاؤسنگ ضمیمہ 

$ سے زائد نہیں کرائے  7،200اور کچھ اختتامی اخراجات کے واقعات شامل ہوسکتے ہیں، اور رینڻل ضمیمہ 
 گا.

c. سرگرمیاں: یہ سرگرمی بطور  اہلHCDA  105کے سیکشن)a)(1), 105(a)(7-9) 105(a)(24-25), 
5305(a)(8), 24 CFR 570.20(b)(4 2424), اور CFR 570.201(g ،میں درج کرده فنڈز کے لئے اہل ہے

 بشمول لیکن ان تک محدود نہیں:
i. بائے آؤڻس 

ii. مسماری 
iii. تبدیلی مقام میں امداد 
iv.  ادائیگیغیر وفاقی حصہ کی 
v. رہائش کے محرکات 

 
83 FR 5844  ،کے تحت ایک دعوے کے اہل ہاؤسنگ کے حوصلہ افزائی اور ایک کے لئے ایک متبادل ہاؤس

 نقل مکانی کے لئے دوسری ضروریات، اور اصلی جائیداد کے حصول کی ضروریات کی اجازت دیتا ہے۔
 

d. :نا اہل سرگرمیاں 
i. رہن کی جبری ادائیگی 

ii.  متاثر زمین پر منتقل ہونے والے گھروں کے لئے متحرک ادائیگیاںسیالبی آفت سے 
iii.  وه ملکیتیں جنہوں نے آفت، کے وقت یا آفت کے بعد ثانوی گھروں کا کردار ادا کیا ہو، بحالی کی امداد

 یا رہائشی محرکات کے لئے اہل نہیں ہیں۔
iv. لکیت کی مرمت، بحالی، کسی ایسے شخص کو م سیالب کے راستہ میں واقع گھروں کی بحالی/تعمیر نو

کے نیشنل فلڈ انشیورینش  U.S.C. 5154a) ،1994 42یا واپسی کے لئے امداد جو بمطابق ترمیم شده، (
کی تعمیل میں ناکام ہوگیا ہو، جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ذاتی، رہائشی، یا  582ریفارم کے سیکشن 

یا واپسی کے لئے کسی شخص کو  مرمت، تبدیلی،’’تجارتی ملکیت پر ہونے والے نقصان کے لئے 
(بشمول کوئی بھی قرض کی امدادی ادائیگی) ادائیگی کرنے کے لئے ایک سیالب کی آفت والے عالقہ 
میں کسی بھی وفاقی آفت سے راحت کی امداد کو دستیاب نہیں کرایا جائے گا اگر اس شخص نے کسی 
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لے قابل اطالق وفاقی قانون کے تحت بھی وقت وفاقی سیالب کی آفت کی امداد حاصل کی ہے جس پر پہ
سیالب کا بیمہ حاصل کرنا مشروط تھا اور وه شخص بعد ازاں ایسی ملکیت پر قابل اطالق وفاقی قانون 

 کے تحت مطلوب سیالب کے بیمہ کا تعین اور اس کی برقراری میں ناکام ہوگیا ہو۔
 

e. :امداد کے لئے اہلیت کا معیار 
 رہائشی ڈھانچے

 ملکیتگھر کے مالک کی 
i. سیالب کی زمین پر واقع نہ ہو 

ii. گھر کے مالک کی بنیادی رہائش کے طور پر موجود ہو 
iii. ہریکین ہاروے سے نقصان برداشت کیا ہو 
iv. ماحولیاتی طور پر صاف ہو 
v. DRRA یا سیالب کی جگہ میں واقع ہے 

 
 کرائے داری کی ملکیت

i. طوفان کے وقت کرائے دار کے قبضہ میں ہو 
ii.  نقصان برداشت کیا ہوہریکین ہاروے سے 

iii. ماحولیاتی طور پر صاف ہو 
iv. DRRA یا سیالب کی جگہ میں واقع ہے 

 

 گھر کا مالک
i.  تمام گھر کے مالک درخواست دہندگان اور شریک درخواست دہندگان کو بچوں کے تعاون کے لئے

 ۔یا منظور شده ادائیگی کی منصوبہ بندی کے تحت ادائیگیوں پر رواں ہونا الزمی ہے
ii.  گھر کے مالک درخواست دہندگان کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا الزمی ہے کہ ملکیت کے ڻیکس

موجوده ہیں، منظور شده ادائیگی کی منصوبہ بندی کے تحت ہیں، یا موجوده قوانین کے تحت انہیں 
 چھوٹ حاصل ہے۔

iii.  یقینی بنانے کے لئے گھر کے مالک درخواست دہندگان کو ہریکین فوائد کے اطالق کے تسلسل کو
 ہاروے سے متعلقہ مستقبل کے کسی بھی انعامات کی محدود رکنیت سے اتفاق کرنا الزمی ہے۔

 
 گھریلو جائیداد کا مالک

i.  کرائے داری کی جائیداد کے مالکان کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا الزمی ہے کہ ملکیت کے ڻیکس
موجوده ہیں، وه ادائیگی کی ایک منظور شده منصوبہ بندی کے تحت ہیں، یا انہیں موجوده قوانین کے 

 تحت چھوٹ حاصل ہے۔
 

f.  ،پروگرام کے رہنما اصول درخواست دہنده یا پروجیکٹ کی اہلیت کی ضروریات، درخواست کا عملURA  کے
 ں گے۔قواعد کے ساتھ تعمیل، اور دیگر معلومات کی تفصیل فراہم کری

 
g.  :قومی مقصدLMI کے فوائد، ہنگامی ضرورت 

 
h.  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے

 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 
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 عوامی خدمات7. 

ہیوسڻن کے لوگ بہت سے طریقوں سے ہریکین ہاروے کے ذریعہ متاثر ہوئے تھے۔ جسمانی ملکیت کو نقصان پہنچا 
اع کا نقصان ہوا تھا۔ اس نقصان کے منفی اثرات نے رہائشیوں تھا، گھر سیالب میں ڈوب گئے تھے، اور ذاتی مال و مت

کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کیا ہے۔ اس کے عالوه، زد پذیر آبادیاں اکثر آفتوں کے اثرات سے نمڻنے کے 
قابل نہیں ہوتی ہیں، جس سے ان کے روزگار کے امکانات اور رہائش کے اختیارات براه راست طور پر متاثر ہو 

 کتے ہیں۔س

۔ یہ خدمات  پیشکش کرده عوامی خدمات ہیوسڻن کے لوگوں کے لئے بحالی کے جامع مواقع فراہم کرنے کے لئے
ایک طاقتور اور مزید تیار کمیونڻی کی تعمیر کرتے ہوئے، رہائشیوں کو رہائش کی تالش، رہائش کے مسائل حل 

میں تعاون فراہم کریں گی، چاہے وه قدرتی ہوں،  کرنے، یا مستقبل کی آفتوں سے نمڻنے میں مزید لچکدار بننے
اقتصادی ہوں یا ذاتی ہوں۔ سروسز مختلف معذوروں کے ساتھ مختلف مختلف حکمت عملی کے ساتھ خدمات تک 
رسائی حاصل کی جاسکتی ہیں، مختلف ذرائع سے متعلق حکمت عملی، معذور افراد کی خدمت کرنے والے تنظیموں 

 ضرورت کے طور پر رہنے کے لۓ شراکت داری۔ کے ساتھ شراکت داری، اور

ہریکین ہاروے سے متاثره افراد کی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لئے خدمات میں رہائشی مشاورت، قانونی مدد، 
نقل و حمل کی خدمات، منصفانہ رہائشی خدمات، صحت/دماغی صحت کی خدمات، روزگار کی تربیت، افرادی قوت 

رہائشی مشاورت اور قانونی مدد کی خدمات رہائشی رکاوڻوں کو حل  شامل ہو سکتی ہیں۔کی ترقی، اور دیگر خدمات 
کرکے اور رہائشیوں کو اعلٰی مواقع کے ساتھ ہمسائیگی میں منتقل ہونے کے بہترین انتخاب کی اجازت دیتے ہوئے 

حمایت کرنے والے روزگار  منصفانہ رہائش کی توسیع میں مدد کریں گی۔ بشمول رہائشی بحالی اور رہائشی تعمیر کی
کی تربیت اور افرادی قوت کے ترقیاتی پروگرام، ہیوسڻن کی بحال میں مدد کرنے کے لئے مالزمت کی مہارتوں 
کے لئے ضروریات کی تکمیل کریں گے۔ اس کے عالوه، افرادی قوت کی ترقی گھریلو آمدنی بڑھانے کے لئے 

ں اور مواقع فراہم کرکے طویل مدتی بحالی میں اضافہ کریں گی۔ متاثره کمیونڻیز کے رہائشیوں کو ضروری مہارتی
ان متاثره لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لئے جو بے گھر ہو گئے ہیں یا جن کے بے گھر ہونے کا 
خطره موجود ہے، اس آبادی کی رہائش اور/یا دوباره رہائش میں مدد کرنے کے لئے، خدمات میں معاوضہ کی 

 کرائے داری کی رہائش کی امداد، سیکیورڻی ڈپازڻس، اور دیگر خدمات شامل ہو سکتی ہیں۔ادائیگیاں، 

رہائشی پروگراموں کے لئے تیاری اور اہلیت میں رہائشیوں کی مدد کرنے کے لئے عوامی خدمات کی فراہمی کا 
کی کمیونڻیز کے  LMI مقصد بھی پیش نظر ہے۔ قانونی خدمات کے ذریعہ عنوان یا ڻیکس کے مسائل کا انسداد اور

کے گھر کے مالک کی امداد اور گھر خریدار کے  HCDDلئے رہائشی مشاورت کی فراہمی پروگراموں جیسے 
 امدادی پروگراموں کے لئے زیاده رہائشیوں کو اہل بننے کے لئے تیار کر سکتا ہے۔

.a  :60,000,000$مختص رقم 

.b  :فی  رابطہ 5,000,000$زیاده سے زیاده انعام 

.c  :قومی مقصدLMI کے فوائد 

.d  اہل سرگرمیوں میں شامل ہے سرگرمیاہل :HCDA  105سیک۔)a)(8میں درج عوامی خدمات کی فراہمی ( 

.e  اہل درخواست دہندگان: ذیلی وصول کنندگان کا تعین ایک درخواست یاNOFA/RFP  کے عمل کے ذریعہ کیا
ہیوسڻن کے افراد کو منتخب شده ذیلی وصول  ر شامل ہوں گے۔جائے گا اور اس میں غیر منافع بخش ایجنسیاں او
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کنندگان کے ذریعہ براه راست طور پر مدد حاصل ہوگی۔ یہ ذیلی وصول کنندگان، انگریزی کی محدود مہارت یا 
مخصوص ضروریات والی آبادیوں کو شامل کرتے ہوئے تمام رہائشیوں تک خدمات کی رسائی کو یقینی بنائیں 

 گے۔

.f  انتخاب کا معیار: پروجیکڻس اور ذیلی وصول کنندگان کا انتخاب ایک درخواست یاNOFA/RFP  کے عمل کے
عمل اور قبولیت کی مدت، حد کے معیار، انتخاب کے معیار،  NOFA/RFPذریعہ کیا جائے گا۔ درخواست یا 

اہل خانہ کی کسی بھی ترجیح اور انعام کے عمل کا واضح طور پر قیام کرے گا۔ انتخاب کے معیار اور متاثره 
، یا درخواست میں قائم کیا جائے گا۔ انتخاب کے معیار میں  NOFA/RFPکو عوامی خدمات کے رہنما اصولوں، 

ممکنہ طور پر شامل ہوں گے: سرگرمی اور ضرورت، قیمت کی استحکام اور تاثیر، سرگرمی کے انتظام اور 
 عملدرآمد، اور تجربے / ماضی کی کارکردگی۔

.g  منتخب شده ذیلی وصول کنندگان کے ذریعہ، عوامی خدماتLMI  کے افراد یاLMI  کے عالقوں میں موجود
افراد کو فراہم کی جائے گی۔ ان میں وه افراد شامل ہو سکتے ہیں جنہیں رہائشی پروگراموں تک رسائی حاصل 
کرنے یا رہائشی پروگراموں کے لئے اہل بننے میں مدد حاصل کرنے کے لئے عوامی خدمات کی ضرورت ہو۔ 

وگراموں کے ذریعہ پیش کرده خدمات کو بھی حاصل پیش کرده عوامی خدمات حاصل کرنے کے لئے رہائشی پر
 کرنے کی پابندی ہے۔

.h  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 نو کا پروگراماقتصادی حیات 8. 

یہ اقتصادی حیات نو کا پروگرام ان روزگار کی تخلیق میں مدد کرے گا جو ہریکین ہاروے کے ذریعہ متاثره عالقوں 
کی اقتصادی زیست پذیری کو بہتر بنائیں گے۔ بہت سارے چھوڻے کاروبار متاثر ہوئے تھے، جس کے نتیجہ میں 

ادائیگی کرنے والے ایک اہل خانہ کی قابلیت پر براه راست راست آمدنی کا نقصان ہوا تھا۔ اس کا رہائش کے لئے 
کے گھریلو اراکین جو کسی گھریلو رکن کے روزگار ختم  AMIفی صد والے وه  30-0اثر پڑتا ہے، خاص طور پر 

 ہونے پر بے گھر ہو سکتے ہیں۔ 

یڈٹ، اور تکنیکی امداد فراہم کرکے یہ پروگرام مائیکرو انڻرپرائزیس کو شامل کرتے ہوئے کاروباروں کو سرمایہ، کر
کمیونڻی میں مالزمتوں کی تخلیق اور برقراری میں مدد کرے گا۔ قرضوں یا منظوریوں کے ذریعہ امداد فراہم کی جا 
سکتی ہے، اور امداد گردشی قرض کے فنڈ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ یہ مقصود ہے کہ یہ پروگرام ان چھوڻے کاروباروں 

فنڈز کے ساتھ مالیات فراہم کئے جانے والی  CDBG-DRیں ساتھ کام کئے جانے اور کی حمایت کرے گا جس م
رہائشی پروگراموں کا تکملہ کئے جانے والے رہائشی تعمیر فراہم کرنے والے شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں 

 نا الزمی ہے۔ہیں۔ اقتصادی حیات نو کی سرگرمیوں کو رہائش کی طویل مدتی بحالی اور تجدید میں تعاون کر

.a  :30,264,834$مختص رقم 

.b  :ہے250،000فی ذیلی وصول کننده؛ زیاده سے زیاده امداد فی کاروبار  10,000,000$زیاده سے زیاده انعام $ 

.c  :قومی مقصدLMI ؛ کچی آبادی / نقصان کے خاتمے؛ فوری ضرورتکے فوائد 



 

 281کل  226 صفحہ
 
 

.d  اہل سرگرمی: یہ سرگرمیHCDA  105کے سیکشن)a)(17), 105(a)(19), 105(a)(22 میں درج کرده فنڈز (
کے تحت ایک چھوڻا سا اہل اہلکار دیگر قومی مقصد دستاویزات اور عوامی فائده  FR 5844 83کے لئے اہل ہے 

ب قیمت کی توثیق کے کنڻرول جگہ پر ہونا ضروری ہے کہ تعمیراتی اخراجات مناس کے معیار کی اجازت دیتا ہے.
اور تعمیراتی وقت کے وقت اور جگہ پر مارکیٹ کے اخراجات کے مطابق ہو. منافع بخش اداروں کے لئے فنڈز 

کی طرف  HUDکی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور  HUDکے کسی بھی منصوبے کا اندازه کیا جانا چاہئے اور 
لکھاوٹ  HUDے مطابق اور میں قائم) ک 570حصہ  CFR 24سے  Aسے تیار کرده ہدایات کے مطابق (ہدایت 

 رہنمائی کی تعمیل کرنا ضروری ہے.

.e  اہل درخواست دہندگان: ذیلی وصول کنندگان کا تعین ایک درخواست یاNOFA/RFP  کے عمل کے ذریعہ کیا
 NOFA/RFPجائے گا اور اس میں غیر منافع بخش اور منافع بخش ایجنسیاں شامل ہو سکتے ہیں۔ درخواست یا 

کو واضح طور پر عمل اور قبولیت کی مدت، حد کے معیار، انتخاب کے معیار، اور ایوارڈ کے عمل کو واضح 
ر پر شامل ہوسکتا ہے: پروگرام کی ضرورت، الگت کی طور پر قائم کرے گا. انتخاب کے معیار میں ممکنہ طو

استعداد اور اثر انداز، سرگرمی کے انتظام اور عملدرآمد، اور تجربے / ماضی کی کارکردگی. ہیوسڻن کے 
لوگوں اور کاروباروں کو منتخب شده وصول کنندگان کے ذریعہ براه راست امداد حاصل ہوگی۔ مستثنی ذیلی 

ی یا نجی غیر منافع بخش اداروں، حکام، یا تنظیموں اور منافع بخش تنظیموں شامل وصول کنندگان میں عوام
 ہیں۔

.f  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 منصوبہ بندی9. 

فنڈنگ کا استعمال سب سے زیاده متاثره اور پریشان حال عالقوں کو فائده پہنچانے والی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں 
کے لئے کیا جائے گا۔ زد پذیر آبادیوں یا ہمسائیگی کو اکثر آفتوں سے واپسی کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا 

حفاظت اور آفتوں سے بحال ہونے میں ان کی مدد کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی ہے۔ ہیوسڻن کے لوگوں کی 
 سرگرمیوں کی توجہ مختلف تخفیف اور استحکام کی کوششوں پر مرکوز کی جائیں گی۔

منصوبہ بندی کی سرگرمیوں میں شہر کی بحالی کی منصوبہ بندی کی ترقی کو مطلع کرنے اور مختلف شہر وسیع 
ی حمایت کرنے کے لئے کمیونڻی کی مشغولیت شامل ہوگی۔ شہر ان فنڈز کا استعمال تخفیف یا رہائشی سرگرمیوں ک

استحکام سے متعلق مخصوص مضامین کا مطالعہ کرنے میں کر سکتا ہے جو ہیوسڻن میں ہریکین ہاروے یا آفتوں 
یالب پر قابو، ڈرینیج کے مکرر مزاج کے اثرات سے نمٹ سکتے ہیں۔ مطالعات یا منصوبہ بندیوں کی اقسام میں س

کی بہتری، مستحکم رہائشی حل، منصفانہ رہائش، بے گھری، موج زنی سے حفاظت، اقتصادی ترقی، انفرا اسڻرکچر 
کی بہتری، یا ہریکین ہاروے سے مزید بحالی کی سمت میں دیگر کوششیں، مستقبل کے نقصانات میں تخفیف، اور 

ں کا قیام شامل ہو سکتا ہے۔ شہر مختلف مقامی قواعد و ضوابط کے بحالی کی جامع کوششوں کے لئے منصوبہ بندیو
 ساتھ مختلف منصوبہ بندی کے منصوبوں پر کام کرسکتا ہے۔

منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کو خطرے کے خطرے کے بعد متاثره خطرے سے متعلق خاص طور پر زمین کے 
ویل مدتی وصولی کی منصوبہ بندی کو فروغ فیصلے کے فیصلے کے بارے میں آگاه کرنے والی آواز، پائیدار ط

 دینے کے لئے کوشش کریں گی. طویل مدتی خطرات.
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GLO  فی صد تک محدود کر دیا ہے۔ ہیوسڻن  5نے ہیوسڻن کی منصوبہ بندی کی الگتوں کو اپنے اختصاص کے
ہ بندی کے ان کے ایک ذیلی وصول کننده کے طور پر منظم کرے گا۔ مزید ترمیمات منصوب GLOشہر ان فنڈز کو 

فنڈز کے ایک حصہ کو مخصوص پروجیکڻس کے نفاذ کے لئے دیگر اہل اخراجات میں تبدیل کر سکتی ہیں، جن کا 
 مطالعہ یا تیاری منصوبہ بندی کے عمل کے ذریعہ کی جا سکتی ہے۔

.a  :23,100,000$مختص رقم 

.b  24اہل سرگرمیاں: اہل سرگرمی ہے منصوبہ بندی، شہری ماحولیاتی ڈیزائن، اور CFR 570.205  میں درج کرده
 گنجائش کی تعمیراتی سرگرمیاں۔-انتظامیہ-منصوبہ بندی-طور پر پالیسی

.c   ،انتخاب کے معیار: منصوبوں اور / یا ذیلی وصول کنددگان کو ایک درخواستNOFA/RFPی عمل ، یا دیگر مسابقت
کو واضح طور پر عمل اور قبولیت کی مدت، حد کے  NOFA/RFPکے ذریعہ منتخب کیا جائے گا. درخواست یا 

معیار، انتخاب کے معیار، اور ایوارڈ کے عمل کو واضح طور پر قائم کرے گا. انتخاب کے معیار کو درخواست، 
NOFA/RFP ر منصوبہ بندی کی سرگرمیوں / منصوبے یا مسابقتی عمل میں قائم کیا جائے گا اور ممکنہ طور پ

کی وضاحت، تنظیمی تجربے، الگت کی استحکام اور اثر انداز، اور سرگرمی / منصوبے کا انتظام شامل ہوگا. 
سرگرمیوں کے لئے ترجیحات ان میں شامل ہیں جو ہیوسڻن میں ہاؤسنگ کے مسائل کی تفہیم کو بہتر بنانے، فنڈز 

 دستاویزات کی ترقی کی حمایت کرتے ہیں. HUDاور ضروری کے اثرات کا اندازه لگانے، 

.d  ڻائم فریم: پروگرام کے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کیHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 

 انتظام .10

کے ساتھ وابستہ انتظامیہ الگتوں کے لئے  GLO CDBG-DR17نگرانی، انتظام، اور رپورڻنگ کے مقاصد کے لئے 
فی صد کو برقرار رکھے گا۔ واحد استثنا ان رہائشی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ الگتوں کے لئے پروگرام  5مختص مکمل 
میں درج  CFR 570.206 24اجازت ہے ۔ ہیوسڻن  انتظامی اخراجات کی کے لئے شہر فی صد تک 2.5کی رقوم کی 

کے ذریعہ اجازت شده  GLOئشی سرگرمیوں سے متعلق پروگرام کے انتظامیہ کی الگتوں کے لئے کرده کے مطابق رہا
 فی صد کے بجٹ کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ 2انتظامیہ کی التگوں کے لئے مکمل 

.a  :31,118,976$مختص رقم 

.b  :کیپسGLO  شہر کو رہائشی سرگرمیوں کے نفاذ کے لئے براه راست طور پر متعلقہ الگتوں کے لئے پروگرام
فی صد خرچ کرنے کی  6فی صد اور غیر رہائشی اور انفرا اسڻرکچر کی سرگرمیوں کے لئے  10کی رقوم کا 

فی  15عام کے نے انجینیئرنگ اور ڈیزائن سے متعلق سرگرمیوں کو کل پروجیکٹ کے ان GLOاجازت دے گا۔ 
کی منظوری سے مشروط، مخصوص خدمات ضروری نہ ہوں۔  GLOصد پر مقرر کیا ہے، ما سوائے اس کہ 

 GLOسرگرمی کی ترسیل کی ان الگتوں کو ضرورت کے مطابق انفرادی پروگراموں اور پروجیکڻس کے لئے 
 کی جانب شہر کی درخواستوں میں واضح کیا جائے گا۔

.c ے آغاز کی مجوزه تاریخ اس عملی منصوبہ بندی میں ترمیم  کی ڻائم فریم: پروگرام کHUD  کی منظوری کے
 سال کے بعد ہے۔ 5فوراً بعد ہے۔ مجوزه تاریخ اختتام پروگرام کی تاریخ آغاز سے لے کر 
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 ریاستی ایکشن پالن-شہری شرکت 6.1.  
 

اہم کرنا ہے، کہ وه خود کو بحالی کے عمل اس منصوبے کا بنیادی ہدف ڻیکساس کے رہائشیوں کو ایسے واضح مواقع فر
ان مشکالت سے بخوبی آگاه ہے GLOکا حصہ ہے۔ دی ڻیکساس جنرل لینڈ آفس  CDBG-DRمیں شامل کریں، کیونکہ یہ 

جن کا بہت سے لوگ ہاروے طوفان کے بعد سے سامنا کر رہے ہیں اور وه بحالی کی کوشش میں مصروف کمزور آبادیوں 
 م کرنے کیلئے کوشاں ہے۔کو آسان رسائی فراہ

 
GLO  کا کمیونڻی ڈویلپمنٹ اینڈ ری وائڻالئزیشن(CDR)   کا ہاروے طوفان کیلئے شہریوں کی شرکت کا منصوبہFederal 

Register Notice Vol. 83, No. 28 HUD  ،2018اگست،  14، منگل، 157، نمبر 83اور والیوم  2018فروری  9جمع 
 کو  وضع کرده تقاضوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔

 
نوڻس کے مطابق، "مزید ہموار عمل کی اجازت دینے اور یہ یقینی بنانے کیلئے کہ حادثے سے بحالی کی گرانڻس بروقت  

 24اور  CFR 570.486 24اور  U.S.C. 12707 42ور ) ا3اور ( U.S.C. 5304(a)(2) 42انداز میں عطا کی جائیں، 
CFR 1003.604  24اور CFR 91.115(b) ) اورc کی سفارشات کو شہری شرکت کے تقاضوں کے مطابق معاف کیا (

جاتا ہے اور مندرجہ ذیل تقاضوں سے بدال جا رہا ہے۔ ہموار کرده تقاضے عوامی سماعتوں کی اجازت نہیں دیتے لیکن 
نے والے سے تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ شہریوں کے تبصرے اور گرانٹ فنڈز کے استعمال کے متعلق گرانٹ وصول کر

 حاصل رسائی کیلئے موزوں موقع فراہم کریں۔"    دن) 30شہریوں کو فی الحال(کم از کم 
 

پر رکھ دیا  .recovery.texas.govسڻیزن پارڻسپیشن پالن فار ہریکین ہاروے کے تازه ترین ورژن کو  GLO’sڻیکساس 
 جائے گا۔

 
دی سڻیٹ آف ڻیکساس ایکشن پالن فار ہریکین ہاروے اور بعد میں پیش آنے والی کوئی سی بھی ترامیم ہاروے طوفان 

-CDBGسے بڑے نقصانات اور بحالی کے عمل میں غیرتکمیل شده ضروریات کی خاکہ بندی کرتی ہیں۔ الئحہ عمل 
DR وگرامز کی خاکہ بندی کرتا ہے جو کہ فنڈز کے جائز استعمال، اور مخصوص پرGLO  کی جانب سے قابِل اجازت

 ہوں گے۔
 

  .Aاشاعت 
 

مجوزه منصوبے  GLOاس گرانٹ یا اس گرانٹ میں کسی اہم ترمیم کیلئے الئحہ عمل کو اپنا لے،  GLOاس سے قبل کہ 
یا  harvey/index.html-plans/hurricane-action-http://recovery.texas.gov/individuals/stateیا ترمیم کو 

harvey/index.html-reports/hurricane-requirements-government/hud-http://recovery.texas.gov/local 
کی مرکزی ویب سائٹ ہے، اور اضافی ایجنسیوں کی ویب سائڻس کے ساتھ اس کا تقابلی  GLOپر شائع کرے گا، جو کہ 

  حوالہ بھی دے گا:
 

GLO  ،اور/یا ذیلی وصول کنندگان متاثره شہریوں کو برقی ڈاک، پریس ریلیزز، عوامی اہلکاروں کی جانب سے بیانات
میڈیا میں اشتہارات، عوامی خدمت کے اعالنات، نیوزلیڻرز، عالقائی تنظیموں کے ساتھ روابط، اور/یا سوشل میڈیا کے 

 ذریعے مطلع کرے گا۔
 

GLO ہ تمام شہریوں کو پروگرامز کے متعلق معلومات تک یکساں رسائی ہو، بشمول اس بات کو یقینی بنائے گا ک
یقینی بنائے گا کہ پروگرام  GLO) کو۔ LEPمعذوریوں والے افراد اور انگریزی میں محدود مہارت رکھنے والے افراد (

ہیں اور جہاں خدمات فراہم کی معلومات اس جغرافیائی عالقے کیلئے موزوں زبانوں میں دستیاب ہے جو دائره اختیار میں 

http://recovery.texas.gov/individuals/state-action-plans/hurricane-harvey/index.html
http://recovery.texas.gov/local-government/hud-requirements-reports/hurricane-harvey/index.html
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(وفاقی  آبادیوں کو دستیاب ہیں، وصول کنندگان کو  LEPکی جاتی ہیں۔ یہ یقینی بنانے میں معاونت کیلئے کہ یہ معلومات 
کے متعلق حتمی راہنمائی، قومی آبائیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی  VIاقتصادی امداد کے وصول کنندگان کو ڻائڻل 

 2007، 22، اشاعت کرده مورخہ جنوری زی میں محدود قابلیت رکھنے والے افراد پر اثرانداز ہوتا ہے)ممانعت جو انگری
 سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ Federal Register (72 FR 2732)در 

 
GLO  ریاستی انضمام شده پالن، متاثره عالقے میں بنائے گئے اہم ایکشن پالنز، اور اس ایکشن پالن کا مناسب زبانوں

ترجمے کا تعین کرنے کے لیے ووڻنگ بیلٹ کے تقاضوں کو زیر غور التا ہے۔ یہ ایکشن پالن کلی طور پر ہسپانوی،  میں
فنڈز کے تمام اہل عالقوں  CDBG-DRویتنامی، چائنیز، اردو اور عربی میں ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ منتخب کرده زبانیں 

افراد کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ افراد کی جانب سے اضافی  کی بنیاد پر اور انگریزی کی محدود صالحیت کے حامل
درخواست کرنے پر ایکشن پالن کے تخصیص کرده تراجم  GLOزبانوں میں رسائی کا تقاضہ کیے جانے کے ضمن میں 

فراہم کرنے کے لیے ترجمہ کی سروس کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ وه تمام عوامی جگہیں جو نجی افراد کے لیے دستیاب 
گرامز میں براه راست کام کرتی ہیں، وه قابل اطالق زبانوں میں اس سروس کی تفصیالت کے ضمن میں مجموعی پرو

 کی ویب سائٹ میں یکساں ترتیب شامل ہو گی۔ GLOطور پر تشہیر کریں گے۔ 
 

ا اور اس کے دن کا منطقی موقع فراہم کرے گ 30کم از کم  GLOالئحہ عمل کی اشاعت یا اہم ترمیم کی اشاعت کے بعد، 
 پاس تبصرے وصول کرنے کیلئے طریقہ ہو گا (طریقے ہوں گے)۔

 
GLO  تبصرےUSPS  میل، فیکس، ای میل، یاGLO :کی ویب سائٹ کے ذریعے وصول کرے گا 

 
 ڻیکسس جنرل لینڈ آفس

 کمیونڻی ڈویلپمینٹ اور ری وائڻالئزیشن
P.O. Box 12873 

Austin, TX 78711-2873 
 5150-475-512 فیکس:

 Comment@recovery.texas.gov-Public ای میل:
 

کے منصوبے میں کیا تبدیلیاں منصوبے  GLOوه معیارات مختص کرے گا جو تعین کرتے ہوں کہ  GLOالئحہ عمل میں، 
ام کے فائدے میں اہم ترمیم کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ کم از کم، مندرجہ ذیل تبدیلیاں ایک اہم ترمیم بن جاتی ہیں: پروگر

نے  GLOیا اہلیت کے معیار میں تبدیلی، سرگرمی کی شمولیت یا حذف کاری، یا مالیاتی حد کا تعین یا از سِر نو تعین جو 
 الئحہ عمل میں مختص کیا ہو۔

 
  .Bعوامی تبصروں پر غور 

 
GLO ہ اور ضمیمے کے الئحہ عمل یا کسی اہم ترمیم کے متعلق تمام تبصروں پر غور کرے گا۔ تبصروں کا خالص

 کو جمع کرایا جائے گا۔ HUDکا ردعمل الئحہ عمل یا اہم ترمیم سمیت  GLOسیکشن میں واقع ہر ایک کو 
 

  .Cشہریوں کی شکایات 
 

GLO ) 15ہر شہری شکایت کو ایک بروقت تحریری ردعمل فراہم کرے گا۔ ردعمل شکایت کی وصولی کے پندره (
 کاروباری دنوں کے اندر اندر فراہم کیا جائے گا، جہاں اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔
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  .Dاہم ترمیم 
 

ہے، اس الئحہ عمل میں  جوں جوں گرانٹ دیئے جانے کے عمل کے ذریعے اضافی معلومات اور فنڈنگ دستیاب ہوتی
کی  GLOمجوزه منصوبے یا ترمیم کو  GLOترامیم متوقع ہیں۔ اس الئحہ عمل میں کوئی اہم ترمیم اپنانے سے قبل، 

رکاوری ویب سائٹ پر شائع کر دے گا اور شہریوں، متاثره مقامی حکومتوں، اور دلچسپی رکھنے والے دیگر فریقین کو 
معائنہ کرنے کا مناسب موقع فراہم کرے گا۔ کم از کم، مندرجہ ذیل تبدیلیاں ایک بڑی  منصوبے یا ترمیم کے مندرجات کا

 ترمیم بنیں گی۔
 

 پروگرام کے فائدے یا اہلیت کے معیار میں کوئی تبدیلی؛ •
 ملین $ سے زائد رقم کی تفویض یا از سِر نو تفویض؛ یا پھر 5 •
 کسی سرگرمی کی شمولیت یا حذف کاری۔ •

 
  .Eغیر اہم ترمیم 

 
کو ترمیم  HUDکو مطلع کرے گا۔  HUDمنصوبے میں کوئی ایسی تبدیلی کرتا ہے جو کہ اہم نہ ہو، تو وه  GLOجب 

غیر اہم ترامیم کی وصولی کی بذریعہ  HUD) کاروباری ددن قبل مطلع کیا جائے گا۔ 5کے مؤثر ہونے سے کم از کم پانچ (
 ) کاروباری دنوں میں تصدیق کرے گا۔5ای میل پانچ (

 
  .Fکمیونڻی کی مشاورت 

 
نے قدرتی آفت کی راه میں آنے کے خدشے میں موجود  GLOہاروے طوفان کے ڻیکساس کے ساحل پر ڻکرانے سے قبل، 
کہ انہیں ان اقدامات کی یاددہانی کراتے تھے جو وه ضرورت مقامی حکام کو ای میل کرنے کیلئے اقدامات اڻھائے، جو 

نے مقامی حکام اور دلچسپی  GLOپڑنے پر مؤثر بحالی کو یقینی بنانے میں مدد دینے کیلئے اڻھا سکتے تھے۔ تب سے، 
ڻیز میں رکھنے والے فریقین سے ردعمل حاصل کرنے کیلئے اپنی کوششوں کو مالقاتوں، کانفرنس کالز، اور متاثره کمیون

متواتر دوروں کے ذریعے جاری رکھا ہوا ہے۔ ان دوروں میں عوامی فورمز اور منتخب حکام بشمول مقامی، ریاستی، اور 
 وفاقی شراکت داروں کے ساتھ مالقاتیں شامل رہی ہیں۔

 
کہ ہاروے نے مقامی منتخب اہلکاروں کے ساتھ ہفتہ وار کانفرنس کالز منعقد کرائی ہیں تا GLOنومبر کے وسط سے، 

طوفان کے بعد بحالی کی کوششوں پر اپ ڈیڻس فراہم کی جائیں۔ کالز میں فریقین کیلئے مجموعی بحالی اور اپنی کمیونڻی 
نے خود کو مہینے میں دو بار کالز کرنے  GLOسے متعلق ناگزیر سواالت پوچھنے کیلئے وقت شامل تھا۔ فروری میں، 

 واست کریں تو یہ تواتر بڑھ سکتا ہے۔پر بدل لیا، لیکن اگر مقامی ماہرین درخ
 

HUD  ،کے ساتھ شراکت داری میںGLO  سڻرائک ڻیم میڻنگز" منعقد کراتا رہا ہے تاکہ انفرادی کمیونڻیز کیلئے بہترین"
باہمی تعاون پر مبنی بحالی کو عمل میں النے کیلئے مقامی اہلکاروں کو مخصوص سواالت پوچھنے اور ممکنہ پراجیکڻس 

اور وفاقی ایجنسیوں کے پاس النے کا موقع ملے۔ مقصد یہ ہے کہ متاثره عالقے میں ہر کاؤنڻی کے ساتھ ایک  کو ریاستی
 سڻرائک ڻیم میڻنگ سرانجام دی جائے۔

 
GLO  نے ڻیکساس کو از سر نو تعمیر کرنے کیلئے گورنر کے کمیشن کے ساتھ مالقاتوں، سڻرائک ڻیم میڻنگز اور دیگر

 میں شامل ہے۔ 11.1میں شرکت کی ہے۔ کمیونڻی مشاورت کی مجموعی فہرست ضمیم درخواست کرده میڻنگز 
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  .Gعوامی ویب سائٹ 
 

GLO  ایک عوامی ویب سائٹ برقرار رکھے گا جو اس بات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے کہ تمام گرانٹ فنڈز کس
پروگرام کی  CDBG-DRطرح منظم/جاری کیے جاتے ہیں، بشمول: تمام الئحاِت عمل کے لنکس، الئحہ عمل کی ترامیم، 

تقاضے، اور اس کے الئحہ عمل میں بیان کرده تمام  پالیسیاں اور کاروائیاں، کارکردگی کی رپورڻیں، شہری شرکت کے
 سرگرمیوں کیلئے سرگرمی/پروگرام کی معلومات، بشمول تمام ڻھیکوں اور حصول کی فی الحال جاری پالیسیاں۔

 
GLO  مندرجہ ذیل آئڻمز کوrecovery.texas.gov ) :الئحہ عمل (تمام ترامیم سمیت)؛ ہر سہ ماہی 1پر دستیاب کرے گا (

) حصول کی پالیسیاں اور 2کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کی گئی؛ ( DRGR) جیسا کہ QPRکردگی کی رپورٹ (کی کار
کی جانب سے فی الحال حاصل کی جاننے والی  GLO (4ڻھیکے؛ اور ( CDBG-DR) سرانجام دیئے گئے 3کاروائیاں؛ (

 ار معاہدے، وغیره)۔مصنوعات یا خدمات کی حیثیت (مثالً حصول کا مرحلہ، تجاویز کیلئے درک
 

ان فنڈز کے ساتھ وابستہ قدرتی آفت سے بحالی کی تمام سرگرمیوں کے  GLOمندرجہ باال مخصوص آئڻمز کے ساتھ، 
مات پر معلو recovery.texas.govکی رکاوری ویب سائٹ  GLOمتعلق ایک جامع ویب سائٹ برقرار رکھے گا۔ اس میں 

کی اطالع دینا، اور قدرتی آفت سے بحالی کیلئے خصوصی طور پر وابستہ ایک علیحده سائٹ میں پروگرام کی اضافی، 
تفصیلی معلومات شامل ہیں۔ یہ ویب سائٹ بروقت انداز میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا تاکہ ان فنڈز کے استعمال کے متعلق تازه 

وں اور کاروائیوں میں کوئی سی تبدیلیوں کی عکاسی ہو۔ کم از کم، اپ ترین معلومات، اور جہاں ضرورت پڑے، پالیسی
 ڈیڻس ماہانہ بنیادوں پر کی جائیں گی۔

 
 ہیوسڻن شہر اور ہیرس کاؤنڻی کی ویب سائڻس1.  

 
• City of Houston: https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx 
• https://csd.harriscountytx.gov/Pages/default.aspxHarris County:   
 

2.COG   کی ویب سائڻس 
 

• www.aacog.com  Alamo Area Council of Governments (AACOG): 
• www.bvcog.orgBrazos Valley Council of Governments (BVCOG):   
• www.capcog.org(CAPCOG):   Capital Area Council of Governments 
• www.cbcog98.orgCoastal Bend Council of Governments (CBCOG):   
• www.ctcog.org(CTCOG):   rnmentsCentral Texas Council of Gove 
• www.detcog.org Deep East Texas Council of Governments (DETCOG):  
• www.gcrpc.orgGolden Crescent Regional Planning Commission (GCRPC):   
• gac.com-www.hGAC):  -Galveston Area Council (H-Houston 
• www.setrpc.orgSouth East Texas Regional Planning Commission (SETRPC):  
 

  .Hمعافیاں 
 

کے سیکرڻری کو اختیار دیتا ہے کہ وه کسی بھی اُس قانون  HUD (The Appropriations Act)دی اپروپرئیشنز ایکٹ 
عہ کیلئے متبادل تقاضوں کو معاف یا مختص کرے، جو کہ سیکرڻری اپنی ذمہ داری سے یا پھر یا ضابطے کی کسی دف

وصول کننده کے ان فنڈز اور ضمانتوں کے استعمال کے متعلق جاری کرتا ہے، ماسوائے ان تقاضوں کے جو منصفانہ 

http://www.glo.texas.gov/
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/default.aspx
http://www.aacog.com/
http://www.bvcog.org/
http://www.capcog.org/
http://www.cbcog98.org/
http://www.ctcog.org/
http://www.detcog.org/
http://www.gcrpc.org/
http://www.h-gac.com/
http://www.setrpc.org/
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تقاضوں سمیت) سے متعلق ہوں، رہائش، عدم امتیاز، مزدوری کے معیارات، اور ماحول (سیسے والے پینڻس کے متعلق 
) گرانٹ وصول کرنے والے کی جانب سے یہ وضاحت کرنے والی درخواست 1ایسا مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے: (

) سیکرڻری کی جانب 2پر کہ ایسے فنڈز یا گارنڻیوں کے استعمال کو فروغ دینے کیلئے ایسی معافی کیوں درکار ہے، اور (
 24کے ساتھ عدم مطابقت نہیں رکھے گی۔ ضابطے کی معافی کا اختیار  HCD Actایسی معافی سے یہ پتہ لگانے پر کہ 

CFR 5.110، 91.600  بھی فراہم کرتا ہے۔ 570.5اور 
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 پیرس کاؤنڻی مقامی عملی منصوبہ  –شہریوں کی شرکت 6.2.  
 

اس منصوبے کا اولین مقصد ہیرس کاؤنڻی کے شہریوں کو بحالی کے عمل میں مشغول رکھ کر حتمی مواقع فراہم کرنا ہے 
فنڈز سے ہے۔ ہیرس کاؤنڻی دراصل سمندری طوفان ہاروی کے بعد آنےوالی بیشترکودرپیش  CDBG-DRجسکا سروکار 

 مشکالت سےبخوبی واقف ہےاوربحالی سےنبرآزما ہونے والی غیرمحفوظآبادی تک باآسانی رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ 
 
-CDBGیا۔ سمندری طوفان ہاروے کو ہیرس کاؤنڻی نے باقاعده طور پر اپنی مصروف سرگرمیوں کا آغاز ک 2018اپریل 6

DR  اورAFFH  سے بحالی کیلئے رہائشی عالقوں کے شئیرز خریدنے، دیگر گھریلو مالکان کی ادائیگیوں اور مستقبل
میں شہریوں کی شمولیت کی ضروت پر بات چیت کیلئے کاؤنڻی نے مقامی وکیلوں سے مالقات کی بالخصوص دوران اور 

کاؤنڻی میں ضروریات اور ضرورت کے حصہ رسد  غول رکھنے کے لئے کاؤنڻی کے مقاصدبعد از تباہی۔ کمیونڻی کو مش
کی درخواست میں مدد کرنا، ثانوی اور مستقبل کی ضروریات کیلئے موجوده خدمات کو ذرائع کے سمت کی 

ال ہیں، جن پروگرام پر تعلیم، اور بہترین ممکنہ حد تک کسی امتیازی عمل جس میں ملکی شہری مبت CDBG-DRفراہمی،
سے وه بحال ہوئے، کی شناخت اور تشخیص تک رسائی کی فراہمی ہے۔ کاؤنڻی عوام کو مشغول رکھنے کی متالشی ہوگی 
بالخصوص غیر مھفوظ آبادی جیسا کہ کم آمدن اور معزور افراد؛ ہاؤسنگ اور سول رائٹ وکالء؛ مقامی کمیونڻی رہنما؛ 

 ے اسڻیک ہولڈرز۔ ہیرس کاؤنڻی مشااغل کےکئی طریقہ کارفراہم کر رہی ہے۔ک غیر منافع ؛ کاروباری مالکان؛ اور دیگر
 

بحالی اور ضروریات کے حصہ رسد کی مخصوص عنوان کے  -اسڻیک ہولڈرز اور فوکس گروپ کا اجالس .1
 اطراف چھوڻے گروہی مزاکرات

 عوام الناس کو خوش آمدید کہنے کے لئے ایک اوپن ہاؤس انداز میں کمیونڻی اجالس .2
 یزی اور ہسپانوی میں فراہم کرده کمیونڻی سروےانگر .3
ایک باکس میں کمیونڻی اجالس، جو نچلی سطح کی کمیونڻی مشاغل  کے ساتھ ہمسائیوں کے چھوڻے گروه  .4

سے متعلق  CDBG-DRکی رہنمائی کرنے والے مقامی ثالث کو بزریعہ گھریلو اور کمیونڻی بحالی اور 
 سواالت کے سلسلہ کی اجازت دیتا ہے۔

روجیکٹ کی بازیابی کی ویب سائٹ ہراساں کاؤنڻی، کمیونڻی کے رہنماؤں، کاروباری اداروں، اور دیگر پ .5
دلچسپی والے جماعتوں کے باشندوں کو پیش رفت کی بحالی کے پروگراموں اور وسائل کے لنکس پر تازه 

 ہے. http://harrisrecovery.orgترین معلومات پیش کرتا ہے. ویب سائٹ کے ایڈریس 
 

سے، ہیرس کمیونڻی سروس ڈیپارڻمنٹ نے ہمارے کمیونڻی پارڻنرز کےساتھ کمیونڻی اجالس کا ایک  2018مئی تا جوالئی 
سلسلہ منعقد کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ڻیکساس تنظیمی پراجیکڻس اور بیکررپلے(ضمیمہ میں اجالس کی فہرست مالحظ کریں)۔ 

چھوڻے شہروں میں منعقد کئے گئے۔ اجالس کا مسوده انگریزی،  یہ اجالس پوری کاؤنڻی اور بشمول کاؤنڻی کے چند
ہسپانوی اور ویتنامی زبان میں بزریعہ مقامی اسکولوں، یوڻیلیڻی اضالع، مقامی غیرمنافع، سوشل میڈیا، رہائیشیوں کوبراه 

ارات میں ڈاک اور راست ای میل، گھر گھرجاکرقائل کرکے، رہائیشیوں کوفون کالزکر کے، تحریری پیغامات، کمیونڻی عم
 ً افراد تھے بمعہ دواجالس جسکی حاضری  55نیوز میڈیا ریلیز (ریڈیو، پرنٹ اور ڻیلی ویژن) تقسیم کیا گیا۔اجالس میں اوسطا

افراد سے زائد تھی۔ اجالس میں زبان اور عالمتی زبان کے مترجم دستیاب تھے۔ شہریوں کی جانب سے مزاکرات،  100
روریات کے متقاضی نکاسی آب کی بہتری جوضرورت بحالی جیسے کہ گھریلو مرمت کے بے آؤٹ پروگرام اور زاتی ض

ہاؤسنگ  HCآپشن اور سستی ہاؤسنگ کی ضرورت پر مشتمل تھا۔ اجالس میں ، ہیرس کاؤنڻی نے ، لیون اسڻار لیگل،
و آپریٹ کرنا تھا، اور مقامی کاؤنڻی جسکا کا احاطہ اجالس کے شرکاء کیلئے اطالعاتی بوتھ ک FEMAریسورس سینڻر،
 کی میزبانی کی۔ 
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ہیرس کاؤنڻی نے مضمون کے ماہرین اور وکالء  کے ساتھ دو اجالس کا انعقاد کیا۔ حاضرین میں ہاؤسنگ فراہم کننده، فیئر 
 ہاؤسنگ ایڈووکیٹ، غیر منافع، ہاؤسنگ اتھارڻیز، یونیورسڻیز، ماہر ماحولیات، انجینئرز، مالیاتی فراہم کنندگان، معمار،

 عقیدت پرور رہنما، قانونی خدمات فراہم کنندگان اور معزور آبادی کی خدمات سر انجام دینے والی تنٰظمیں شامل تھے۔
 

 پروجیکٹ کی بازیابی کی ویب سائٹ کے بارے میں پالیسیاں

CDBG-DR  کاؤنڻی کے لیڈ منظم ہیرس کاؤنڻی کمیونڻی سروسز ڈیپارڻمنٹ نے پراجیکٹ کی بازیابی کی ویب سائٹ
تیار کی ہے جو ہیرس کاؤنڻی رہائشیوں، کمیونڻی کے رہنماؤں، کاروباری ادارے، اور دیگر دلچسپی والے اداروں کو 

علومات فراہم کرتا ہے. . کاؤنڻی اس عوامی ویب تباہی کی بازیابی کے پروگراموں اور ذرائع سے متعلق لنکس پر تازه م
سائٹ کو برقرار رکھا جائے گا جس میں معلومات اکاؤنڻنگ فراہم کی جاتی ہے کہ کس طرح تمام فنڈز کو استعمال کیا 

پروگرام کی ہدایات،  CDBG-DRجاتا ہے اور انتظام / منتظم کیا جاتا ہے، بشمول: ایکشن پالنوں اور ترمیم کے لنکس؛ 
لیسیوں اور طریقہ کار؛ کارکردگی کی رپورٹ؛ شہری کی شرکت؛ اور سرگرمی / پروگرام کے بارے میں معلومات پا

کے بارے میں بیان کرده سرگرمیوں کے لئے ڻیکساس ایکشن پالن کی ریاست کے سیکشن میں بیان کیا گیا ہے، بشمول 
 معاہدوں کی تفصیالت اور جاری خریداری کی پالسیاں۔

 ہے۔ /http://harrisrecovery.orgپروجیکٹ بازیابی کی ویب سائٹ کا ایڈریس  ہیرس کاؤنڻی

 ایک کم از کم خواہش جامع ویب سائٹ کو باقاعدگی سے جائزه لیا اور ماہانہ بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

 ہارس کاؤنڻی سیالب کنڻرول ڈسڻرکٹ کے ساتھ شراکت داری

HCFCD 1935  میں تباه کن سیالب کے جواب میں کمیونڻی رہنماؤں کی مدد کے لئے درخواست کے بعد  1929اور
اصل میں دریاؤں،  HCFCDمیں ڻیکساس قانون سازی کی طرف سے پیدا ایک خاص مقصد کا ضلع ہے۔  1937

ڻی "گھریلو، میونسپل، سیالب سلسلے، ڻرانسپورٹ اور سیالب کے پانی کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہیرس کاؤن
ہیرس کاؤنڻی، جنگالت کے تحفظ کے بہاؤ کی  HCFCDکنڻرول، آبپاشی اور دیگر مفید مقاصد کیلئے." اس کے عالوه، 

زمین کی بحالی اور ریکلیمیشن کے لئے ذمہ دار تھا، اور بحریہ پانی "نیوگیبل" رکھنے والے طوفان کے پانی میں ان 
 رکھتا تھا۔ کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرکے

HCFCD  مکانات  3،000میں شروع کر دیا اور سیالب سے متعلق  1985نے ہیریس کاؤنڻی رہائشی خرگوش پروگرام
کو سیالب پالنے میں گہری جگہوں پر قبضہ کر لیا اور ہڻا دیا ہے جہاں سیالب کی خرابی کی کمی کے منصوبوں جیسے 

ی الگت آئے گی، الگت مؤثر اور / یا فائده مند نہیں ہیں. ایک بار چینل میں بہتری یا طوفان پانی کی حراستی بیسن ک
خریدا، یہ پارسل سیالب کے اسڻوریج میں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی فائده مند کام پر واپس آ جاتے ہیں. ان گھریلو 

مدد ملتی خریدار جو خریدے گئے ہیں وه سیالب کے خطرے کے خاتمے کے باعث کسی عالقے میں منتقل کرنے میں 
 ہیں۔

فنڈ کے منتظم ہے اور اس طرح کے طور پر طوفان ہاروی کاؤنڻی میں تباه کن سیالب تھا،  CDBG-DRجیسا کہ کاؤنڻی 
کے ساتھ کام کرنے کے لئے ایک قدرتی شراکت داری ہے. ہیرس کاؤنڻی، اس کے  HCFCDیہ ہیرس کاؤنڻی کے لئے 

کے ساتھ باقاعدگی سے ملنے کے  HCFCDگ آفس کے ذریعہ، اور انجینئرن (HCCSD) کمیونڻی سروسز ڈیپارڻمنٹ
لئے مستقبل میں پروگراموں کو ترقی دینے کے لئے مستقبل میں ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دینے اور خرید آؤٹ 

فنڈنگ اور پروگراموں کے بارے میں  CDBG-DR خاندانوں LMIپروگرام کو بڑھانے کے لئے، خاص طور پر 
HCCSD  اورHCFCD خریدنے کے پروگرام 1ڻیم  مقامی معاہدے پر عملدرآمد کیا جائے گا. -درمیان ایک آئینڻر کے (
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﴾ مستقبل کے نکاسیج میں بہتری کے بارے میں باشندوں کے لئے کوششوں کو فروغ دیتا ہے. مئی سے اگست 2اور 
بارے میں عوام کو تعلیم دینے اور برادری اجالسوں کو عوامی بحالی کے وسائل کے  35تک، دونوں گروپوں نے  2018

 مستقبل کی ممکنہ منصوبوں پر غیر ضروری ضروریات اور تبصرے پر عوامی ان پٹ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔

 شکایت اور اپیل

بروقت اور پیشہ وارانہ انداز میں شکایات اور اپیلوں کا جواب دینے کے لئے ہارس کاؤنڻی ذمہ دار ہے. درخواست 
لئے ایک فوری اور موثر نظام فراہم کرنے کے لئے ایک شکایت اور اپیل کا طریقہ کار انحصار کیا جائے  دہندگان کے

گا جو خدشات یا تنازعہ کے حل کے لئے درخواست دہندگان کے ساتھ ہوسکتی ہے اور ہارس کاؤنڻی کے ذریعہ فراہم 
ر رسمی اور ایک تحریری شکایت کے عمل میں شده طریقہ کار کے ساتھ ہو سکتا ہے. اپیل کے طریقہ کار میں ایک غی

شامل ہوسکتا ہے جس میں شامل ہوسکتا ہے لیکن غیر رسمی سنجیدگی، تیسری پارڻی کا جائزه لینے اور ڈائریکڻر کی 
منظوری تک محدود نہیں. ہارس کاؤنڻی ہر شکایت کا ریکارڈ رکھتا ہے یا اپیل کرتا ہے کہ وه تمام مواصالت اور ان کے 

و شامل کرنے کے لۓ حاصل کرے. شکایات جنہوں نے منصفانہ ہاؤسنگ قوانین کی خالف ورزی کی توثیق فیصلوں ک
کو ہدایت کی جائے گی (شکایت اور اپیل کی پالیسی دیکھیں).  HUDکی جائے گی فوری طور پر جائزه لینے کے لئے 

اڈ ہاٹ الئن (فون:                           فر HUD OIGسرکاری فنڈز کے فراڈ، فضلہ، یا بدعنوانی کے حوالے سے شکایات 
) کو بھیجے جائیں گے۔ اگر ایک درخواست دہندگان کاؤنڻی کے hotline@hudoig.govای میل: یا  1-800-347-3735

 سے اپیل کرسکتے ہیں۔ GLOفیصلے سے اختالف ہے، تو وه ڻیکساس 

) کاروباری دنوں 15یا اپیلنٹ کے جواب میں پندره ( جب ایک شکایت یا اپیل موصول ہوئی ہے تو، ایک نمائنده شکایت
کے اندر جہاں قابل عمل ہوگا۔ مصیبت کے لئے، ہارس کاؤنڻی ڻیلی فون مواصالت کو رابطے کے بنیادی طریقہ کے 

 طور پر استعمال کرے گا؛ تاہم، ای میل اور پوسٹ مارک حروف کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔

م کے اندر عملے کی شناخت کرے گا جو تمام درخواست دہندگان اور شرکاء کے بارے میں ہیرس کاؤنڻی اپنے پروگرا
) ہیرس کاؤنڻی کے کاروبار یا اختیار سے متعلق شکایات 1پوچھ گچھ کرتے ہیں. ان عملے کے لئے ذمہ دار ہوں گے: (

لوں کے جواب مناسب وقت کے اندر اندر ) اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام شکایات اور اپی2اور اپیلوں کا تعین یا نہیں، (
) ایک قرارداد کے ذریعہ 3کاروباری دنوں کے اندر اندر فراہم کی گئی ہے)، اور ( 15ہیں (جواب شکایت کی رسید کے 

تمام شکایات اور اپیلوں کا استعمال کرتے ہوئے. ہارس کاؤنڻی ایک شکایت اور اپیل کی پالیسی ہے جو آنے والی شکایات 
نے کے لۓ، شکایت کے اضافے کے عمل سمیت عمل کے ابتدائی مرحلے پر شکایات کو سنبھالنے کے لۓ. کو سنبھال

کاروباری دن کی مدت کے اندر اندر ختم ہو جائے گا جس کا حتمی تحریری  45پورے ایپلی کیشنز اور شکایت کا عمل 
 فیصلہ اس وقت کے فریم کے اندر شکایت کننده کو بھیجا جائے گا۔

 یا اپیل کی دستاویزات کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ہر فائل میں مندرجہ ذیل شامل ہونا الزمی ہے: ہر شکایت
 شکایت کننده کے لئے رابطہ کی معلومات؛ •
 ابتدائی شکایت •
 پتہ اور ہارس کاؤنڻی نے منصوبے کا نمبر مقرر کیا ہے (اگر قابل اطالق ہو)؛ •
 سے کوئی بھی بات چیت؛ شکایت کننده یا درخواست دہندگان کو یا کی طرف •
 تحقیقات کے نتائج، کسی بھی نوٹ، خط، یا دیگر تحقیقاتی دستاویزات کے ساتھ مل کر؛ •
 تاریخ جب شکایت یا اپیل کی بند کردی گئی تھی. اور •
 کوئی اور کی گئی کارروائی۔ •
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 ہیوسڻن شہر مقامی ایکشن منصوبہ -شہریوں کی شرکت6.3.  
 

اس منصوبے کا بنیادی مقصد ہوسڻن والوں کو فراہم کرنے کے مواقع کے حامل ہے جس میں خود کو ہوریکین ہاروے 
 فنڈز سے متعلق ہے۔ CDBG-DRبحالی کے عمل میں شامل ہونے کے لۓ شامل ہے کیونکہ یہ 

A.   کمیونڻی مشاورت 
 

بہتری کی کوششوں پر بات چیت کے لئے سڻی کے آغازمیں، بہترین عمل اور کمیونڻی کے مشاغل کے لئے  2018اپریل 
HCDD  نے کمیونڻی اسڻیک ہولڈر کے لئے چھوڻے ورکنگ گروپ کا اجالس طب کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنانے کے

فنڈنگ کو استعمال کرتا  CDBG-DRلئے کہ ہاؤسڻوئین اس بابت اہم قوت رکھتا ہے کہ کیسےشہر سمندری طوفان ہاروے 
غل کے تمام ترعمل میں دو سطحوں پر مشتمل ہے کمیونڻی کو اطالعات کی فراہمی بابت بنیادی کی سوچ مشا HCCDہے۔

CDBG-DR  فنڈنگ اورتباہی سےمتعلقہ ضرورت کے طلب رسد کی بہتر سمجھ بوجھ کیلئے ہماسئیگی سطح پر ان پٹ کا
نے درج ذیل  HCDDاجتماع۔ کمیونڻی اسڻیک ہولڈرز سے مشاورت میں، تباہی سے متاثره کمیونڻیز تک پہنچ کیلئے 

 اصولوں کا اپنایا۔
 

مسائل پر توجہ کے لئے پروگرام  کے ساتھ شفافیت برتی  ڈیڻا سے متعلق کمیونڻی اور تباہی سے متعلق نمایاں •
 جائے

• CDBG-DR  فنڈنگ سے متعلق عمل کے طریقہ کار بشمول ایکشن منصوبے کے طریقہ کار کے بارے میں
 شہریوں کو مطلع کیا جائے

 شہر کے مختف عالقوں سے نمائندوں کے ان پٹ کو تالش کیا جائے •
 شہریوں کو ردعمل دینے کے لئے کثیر راہیں فراہم کی جائیں •
 میونڻی ان پٹ سے جوڑا جائےتباہی کی بحالی کی رقوم سے متعلقہ فیصلوں کو ک •
بیعانہ اجالس پہلے ہی بیرونی شراکت داروں  کے ساتھ طے شده ہے، اسکے عالوه شہری میزبانی اجالسوں کو  •

 ترتیب دیا جائے 
 

سے شہر بھر میں عوامی  کے دوران، سڻی ایکشن منصوبے کے بارے میں مطلع کرنے کی غرض 2018مئی اور جون 
نے کمیونڻی گروپس ، محفوط جماعت کے نمائنده گروہوں، سپر ہمسائیگی کاؤنسل،  HCDDاجالس منعقد کرنے کے لئے 

اجالس کی سہولت کاری اور ریکارڈ  HCCDسوک گروہوں اور سڻی کاؤنسل ممبران  کے ساتھ کام کیا۔ اضافی طور پر 
رکشاپ، یونیورسڻی آف کیپنگ کی معاونت کی فراہمی کے لئے کمیونڻی شراکت داروں سے ساتھ مصروف رہی جیسا کہ و

یوسڻن، کالج آف آرکیڻیکچر کمیونڻی ڈیزائن ریسورس سینڻر اور یونیورسڻی آف ڻیکساس اسکول آف ہیلتھ۔ان اجالسوں میں 
فنڈنگ پر  CDBG-DRاہم چیلنجز برائے تباہی بحالی اور ترجیحات بشمول پیشکش پرسہولت کار میز مزاکرات کے بعد 

سائیگی  کے ساتھ رہائیشیوں کےتباہی کے بعد تشویش پر ہمسائیگی کے مخصوص پیشکش شامل ہے۔میز مزاکرات ہم
عنوانات کے اطراف، مرکوز رہے۔ہدف شده سامعین پر غور کرتے ہوئے، اجالس انگریزی اور ہساپنوی میں، ترجمانی 

 کی خدمات  کے ساتھ ، جہاں ضرورت تھی، منعقد کئے گئے۔
 

گروہوں اور ہاؤسنگ ایڈووکیٹ  کے ساتھ کئی تباہی بحالی کمیونڻی مشاغل نے معماروں کے ماہر HCDDاضافی طور پر،
شہربھر کی سطح پر تباہی بحالی ضروریات پر رد عمل کے حصول کے لئے  تقاریب طلب کی اوراس میں شرکت کی۔

HCDD  کو انگریزی اور ہسپانوی میں ہریکن ہاروی پبلک سروے النچ کیا۔ جسکے  2018مئی ،  14نے مؤرخہHCDD 
 جوابات موصول ہوئے۔ 746کو  2018جون  24کو 
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.B شکایات۔ 

HCDD CDBG-DR  پروگراموں سے متعلق ہر تحریری شکایت پر بروقت تحریری جواب فراہم کرے گا۔ جب جواب
) کاروباری دنوں کے اندر، جواب لیکھت میں دیا جائے گا، یا دوسرے 15قابل اطالق ہو تو شکایت کے رسید کے پندره (

 مؤثر مواصالت میں۔

 .C ویب سائٹپبلک ۔ 
 

HCDD  ایک عام ویب سائٹ برقرار رکھے گی جس کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے کہHCDD’s CDBG-
DR کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. وصولی ویب پیج ہوریکین ہاروے کے متعلقwww.recovery.houstontx.gov 

  لئے ایک طریقہ کار پڑے گا۔ کے پاس اس ویب سائٹ پر دستاویزات اور معلومات کو اپ ڈیٹ کرانے کے HCDDہوگی. 
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 ZIPsاور سب سے زیاده متاثره کاؤنڻیز اور  A :CDBG-DR Eligibleضمیمہ 7.1.  

 
 Newton( )MI( 77335نیوڻن ( )Grimesگرائمز Aransas ((MI) )ارنساس (

 Nueces ((MI) 77351نُویِسس ( )Guadalupeُگواڈالُوپے ( )Austinآسڻِن (
 Orange ((MI) 77414اورنج Hardin ((MI) )ہارِڈن ( )Bastropبَیسڻَروپ (

 Polk( 77423پوک Harris ((MI) )ہیِرس ( )Beeبی (
 Refugio( )MI( 77482ریفیوجیو ( )Jacksonجیکسن Brazoria ((MI) )برازوریا (

 Sabine( 77493سابِین ( )Jasper( )MIَجیسپر ( )Burlesonبرِلَسن (
 San Augustine( 77979سان آگسڻین Jefferson ( (MI) )جیفرسن ( )Caldwellَکیلڈ ویل (
 San Jacinto ((MI) 78934سان جاِسنڻو ( )Jim Wellsِجم َویلز ( )Calhounکال ہون (
 San Patricio ( (MI)سان پیڻریشیو ( )Karnesکارنِز Chambers ((MI) )چیمبرز (

 

 Tyler( MI = HUDڻائلر ( )Klebergکلیبرگ ( )Coloradoکولوراڈو (
کے شناخت کرده 

 انتہائی متاثره
 Victoria ((MI)وکڻوریا ( )Lavacaالواکا ( )Comalکامال (

 )Walkerواکر ( )Leeلی ( )DeWittڈی ِوٹ (
  )Wallerوالر Liberty ((MI) )لبرڻی Fayette( (MI) )فائَیٹ (

  )Washingtonواشنگڻن ( )Madisonمیڈیسن Fort Bend ((MI) )فورٹ بَینڈ (
  Wharton ((MI)وہارڻن ( )Matagordaمیڻاگورڈا Galveston ((MI) )گالویسڻون (

  Milam( 75979ِمالم ( )Goliadگولیاڈ (
  Montgomery ((MI) 77320مانڻگامری ( )Gonzalesگونزاِلز(

اسڻیٹ آف ڻیکساس: طوفان ہاروے سے 
 زیاده متاثره عالقے

 ﴾123-115﴿عوامی قانون 

 شہر کی حد

 ﴾10﴿ پیز یڈ یآئ میا 123-115 لیا یپ

 ﴾20﴿ یکاؤنڻ یڈ یآئ میا 20 123-115 لیا یپ

 کونسل آف گورنمنٹ

 ڈی آر اہل کاؤنڻی-دی ڈی بی جی

 کاؤنڻی

 ساحل سمندر

 میل
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CDBG-DR کاؤنڻیز بذریعہ کونسل آف گورنمنٹ 
 

COG CDBG-DR اہل کاؤنڻیز  COG CDBG-DR اہل کاؤنڻیز 
GCRPC کلہون AACOG کومل 
GCRPC ڈی ویٹ AACOG گواڈالوپ 
GCRPC گولیاڈ AACOG کارنز 
GCRPC گونزیلز BVCOG برلیسن 
GCRPC جیکسن BVCOG گریمز 
GCRPC لیویکا BVCOG میڈیسن 
GCRPC وکڻوریا BVCOG واشنگڻن 
H-GAC اوسڻن CAPCOG بیسڻراپ 
H-GAC بریزوریا CAPCOG کالڈویل 
H-GAC چیمبرس CAPCOG فیئٹ 
H-GAC کولوراڈو CAPCOG لی 
H-GAC فورٹ بینڈ CBCOG ایرنساز 
H-GAC گیلوسڻن CBCOG بی 
H-GAC ہیرس CBCOG جم ویلز 
H-GAC لبیرڻی CBCOG لی بیرگ 
H-GAC میڻا گورڈا CBCOG نیوسز 
H-GAC مونٹ گومری CBCOG کیفوگیو 
H-GAC والکر CBCOG سین پیڻریشو 
H-GAC ویلر CTCOG میالم 
H-GAC وھارڻن DETCOG جیسپر 
SETRPC ہارڈن DETCOG نیوڻن 
SETRPC جفیرسن DETCOG پولک 
SETRPC اورینج DETCOG سبائن 

  DETCOG سین اوگسڻن 
  DETCOG  جیسنڻوسین  
  DETCOG ڻائلر 
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 ڻیکساز کی ریاست-: سرڻیفیکیشنزBضمیمہ 8.1.  
 

24 CFR 91.225 معاف کی جاتی ہیں۔ ہر گرانٹ وصول کننده جو اس نوڻس کے تحت براهِ راست رقم وصول  91.325اور
 کر رہا ہو گا اسے اس الئحہ عمل کے ساتھ مندرجہ ذیل سرڻیفیکیشنز بنانا پڑیں گی:

 
a رقم وصول کرنے واال یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس پر عملدرآمد جاری ہے اور وه .CDBG  پروگرام کے تحت فنڈنگ کے
ریعے معاونت پانے والی کسی سرگرمی میں ایک رہائشی بے دخلی کے انسداد اور نقل مکانی میں معاونت کے منصوبے ذ

 کی پیروی کر رہا ہے
 
b 24. گرانٹ وصول کننده خود کی CFR  کی درکار کرده اثراندازی پر عائد پابندیوں نیز انکشاف کے فارمز کی  87حصہ

 کو درکار ہو۔ 87تعمیل کی تصدیق کرتا ہے، اگر حصہ 
 
c گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ قدرتی آفت سے بحالی کیلئے الئحہ عمل ریاستی اور مقامی قانون کے تحت لکھا .

ہ گرانٹ وصول کننده، اور کوئی ذیلی ڻھیکے دار، ذیلی وصول کننده، یا مختص کرده گیا ہے (جیسے قابِل عمل ہو) اور یہ ک
فنڈز کے ساتھ کوئی سرگرمی سرانجام دے رہی ہو، اُس پروگرام کو سرانجام دینے کیلئے،  CDBG-DRعوامی ایجنسی جو 

یلئے وه فنڈنگ حاصل کر ضوابط اور اس نوڻس کے مطابق قانونی اختیار کی مالک ہے (ہیں) جس ک HUDقابِل اطالق 
رہی ہے۔ گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ جو سرگرمیاں اس نوڻس کے تحت آنے والے فنڈز کے ساتھ اڻھائی جانی 

 ہیں، اس الئحہ عمل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔
 
d گرانٹ وصول کرنے واال تصدیق کرتا ہے کہ وه .URA ترمیم شده ہیں،  کے حصول اور نقل مکانی کے تقاضوں، جو کہ

میں اطالق کے ضوابط کی تعمیل کرے گا، ماسوائے تب جب معافیوں یا متبادل تقاضوں کے متعلق  24حصہ  CFR 49اور 
 اس نوڻس میں قوانین بتائے گئے ہوں۔

 
e 1968. گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ وه ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلیپمینٹ ایکٹ آف (Housing and Urban 

Development Act of 1968) (12 U.S.C. 1701u)،   24اور  3کے سیکشن CFR  پراطالق کرنے والے  135حصہ
 ضوابط کی تعمیل کرے گا.

 
f 24ایک تفصیلی شہری کی شرکت کے منصوبے کی پیروی کرتا ہے جو کہ . گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ وه 

CFR 91.115  کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو (ماسوائے جیسا کہ اس گرانٹ کیلئے معافیاں اور متبادل تقاضے  91.105یا
رنے والی ہر فراہم کرنے والے نوڻسز میں فراہم کرده ہے)۔ نیز، کسی ریاستی گرانٹ وصول کننده سے معاونت وصول ک

ً ایک تفصیلی شہریوں کی شمولیت کے منصوبے کی تعمیل کرنا پڑے گی جو کہ   CFR 24مقامی حکومت کو الزما
کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو (ماسوائے جیسا کہ اس گرانٹ کیلئے معافیاں اور متبادل تقاضے فراہم کرنے والے  570.486

 نوڻسز میں فراہم کرده ہے)۔
 

 .gکرده مختص میں اعالنات کے آفات قدرتی کرده احاطہ نے اس کہ ہے کرتا تصدیق کننده وصول نٹگرا کا ریاست 
 کی ریاست یا طریقے، کے کاری تقسیم کی فنڈنگ عالقوں قبائلی کے ریاست اور استحقاق استحقاق، عدم ساتھ کے کاؤنڻیز

 ہے۔ کی مشاورت پر فنڈز سمیت سرگرمیوں والی جانے دی سرانجام راست براهِ  سے جانب
 

 .hہے رہا کر تعمیل کی معیار ہر ذیل مندرجہ وه کہ ہے کرتا تصدیق گرانڻی: 
 
۔ فنڈز کو اُن بدترین متاثره اور مصیبت زده عالقوں میں محض قدرتی آفت کی امداد، طویل المدت بحالی، 1

انفراسڻرکچر کی دوباره تعمیر، اور رہائش اور معیشت میں نئی روح پھونکنے سے متعلق ضروری اخراجات 
 Robert T. Stafford Disaster Relief andمیں  2016کیلئے ہی استعمال کیا جائے گا جن کیلئے صدر نے 

Emergency Assistance Act of 1974 (42 U.S.C. 5121 et seq.) تھا کیا اعالن ہوئے کرتے پیروی کی 
 ہیں۔ ہوئے شکار کا آفت قدرتی بڑی وه کہ
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فنڈز سے معاونت کی توقع ہے، ان کے لحاظ سے الئحہ عمل کو اس طرح  CDBG-DR۔ جن سرگرمیوں میں 2

آمدن والے  -اور متوسط  -تیار کیا گیا ہے کہ سب سے زیاده امکانی ترجیح اُن سرگرمیوں کو دی جائے جو کم 
 خاندانوں کو فائده پہنچاتی ہوں۔

 
دن والے خاندانوں کو ایسے انداز آم -اور متوسط -فنڈز کا مجموعی استعمال اصولی طور پر کم CDBG-DR۔ 3

فیصد (یا کسی قابِل اطالق فیڈرل رجسڻر  70میں فائده پہنچائے گا جو یقینی بنائے کہ گرانٹ کی رقم کا کم از کم 
)Federal Register نوڻس میں شائع شده (HUD  کی جانب سے اجازت یافتہ کسی اور شرح فیصد) ایسی

 فراد کو فائده پہنچاتی ہوں۔سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے جو ایسے ا
 
اور متوسط آمدن والے افراد کی ملکیت میں ہوں یا جن میں انہوں نے سکونت اختیار کی ہو،  -۔ جو جائیدادیں کم 4

گرانٹ  CDBG-DRگرانٹ وصول کننده اُن کے ساتھ کسی بھی رقم کے موازنے میں جانچ کاری کرتے ہوئے 
وں میں لگنے والی کسی سرمایہ کاری کے اخراجات واپس حاصل فنڈز کی معاونت سے عوامی بہتری کے کام

کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بشمول ایسے عوامی بہتری کے کاموں تک رسائی کی شرط کے طور پر کی 
 جانے والی کسی جانچ کاری یا عائد کرده کسی فیس میں، تاوقتیکہ:

 
)aاسب یا ایسی جانچکاری کی ادائیگی ) قدرتی آفت سے بحالی کے گرانٹ فنڈز کو ایسی فیس کے تن

کیلئے استعمال کیا گیا ہو جو ایسے عوامی بہتری کے کاموں کی سرمایہ کاری کے سرمایہ کاری کے 
 اخراجات سے متعلق ہوں جو اس عنوان کے عالوه زرمبادلہ کے ذرائع کے ذریعے ادائیگی شده ہوں؛ یا

 
)b (آنے والی جائیدادوں کے موازنے میں کسی رقم کی  متوسط آمدن والے افراد کی ملکیت یا سکونت میں

جانچکاری کرنے کے مقاصد کیلئے، گرانٹ وصول کننده سیکرڻری سے تصدیق کرتا ہے کہ اس کے پاس 
 فنڈز (کسی بھی صورت میں) موجود نہیں۔ CDBG) کے تقاضوں کی تعمیل کیلئے کافی aکالز (

 
i کے  1964. گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ گرانٹCivil Rights Act (42 U.S.C. 200d)  کے ڻائڻلVI، 

Fair Housing Act (42 U.S.C. 3601-3619) اور الگو ہونے والے ضوابط کے مطابق سرانجام دی اور جاری کی ،
 جائے گی، اور واقعی منصفانہ رہائش کو آگے بڑھائے گی۔

 
j مندرجہ ذیل پالیسیوں کو اختیار کیا اور ان پر عملدرآمد کرا رہا ہے، . رقم وصول کرنے واال تصدیق کرتا ہے کہ اس نے

ً تصدیق کرنی ہے کہ وه گرانٹ فنڈز وصول کرنے والی مقامی حکومتوں سے تقاضا کریں گے کہ وه  نیز، اسے الزما
 تصدیق کریں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل کو اپنایا اور عملدرآمد کر رہی ہیں:

 
نافذ کرنے والی ایجنسیز کی جانب سے اپنے دائره اختیار میں غیر متشدد سماجی حقوق  ۔ ایک پالیسی جو قانون1

 کے مظاہروں میں ملوث کوئی سے افراد کے خالف طاقت کے بے حد استعمال کی ممانعت کرتی ہو؛ اور
 
ں داخلے یا ۔ اپنے دائره اختیار میں ایسے غیرمتشدد سماجی حقوق کا موضوع بننے والے کسی فیسلڻی یا مقام می2

اس سے خروج کی طبعی طور پر ممانعت کرنے کے خالف قابِل اطالق ریاستی اور مقامی قوانین کا اطالق کرنے 
 کی پالیسی۔

 
k گرانٹ دینے واال تصدیق کرتا ہے کہ اس میں (اور کوئی ذیلی وصول کننده یا انتظامی اداره) قدرتی آفت سے بحالی کی .

سرانجام دینے کی صالحیت پہلے سے موجود ہے یا وه یہ صالحیت پیدا کر لے گا اور یہ سرگرمیوں کو بروقت انداز میں 
کی جانب سے منظور کیا جائے، تو  HUDکہ گرانٹ دینے والے نے اس نوڻس کے تقاضوں پر نظرثانی کر لیا ہے۔ اگر 

یق کی چیک لسٹ یا دیگر مزید اقتصادی تنظیم اور گرانٹ کی تعمیل کی تصد 56-115گرانٹ دینے واال اپنے عوامی قانون 
 VI. میں سیکشن A.1.aحالیہ تصدیق کی جمع شدگی، اور متعلقہ معاونتی دستاویزیت کی تصدیق کرتا ہے جن کا حوالہ 

کو کی گئی متعلقہ جمع  HUDکے تحت دیا گیا ہے، نیز اس کے اطالق کے منصوبے اور صالحیت کی جانچکاری اور 
 کے تحت کیا گیا ہے۔ VI. میں سیکشن A.1.bشدگیوں کی بھی، جن کا حوالہ 
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فنڈز کو کسی ایسے عالقے میں زمین کے استعمال یا کسی  CDBG-DR۔ گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ وه 1

سرگرمی کیلئے استعمال نہیں کرے گا جو ریاست، مقامی، یا قبائلی حکومت کی جانب سے سیالب سے عام طور پر متاثر 
کے تازه ترین سیالب سے بچاؤ کے  FEMAے طور پر شناخت یافتہ ہے، یا پھر جس کی حلقہ بندی ہونے والے عالقے ک

سالہ سیالبی میدانی عالقے) کے طور پر  100مشورے والے نقشوں میں خصوصی سیالب کے خطرے والے عالقے (یا 
 CFR 24) اور Executive Order 11988) کی گئی ہے، تاوقتیکہ وه اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ ایگزیکڻو آرڈر

کی مطابقت سے اُس کاروائی کو سیالبی میدانی عالقے یا اُس کے اندر خطرے کو گھڻانے کیلئے تیار کیا گیا ہے  55حصہ 
یا اس مقصد کیلئے اُس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس دفعہ کیلئے متعلقہ ڈیڻا کا منبع ریاستی، مقامی یا قبائلی حکومت کے 

کا تازه ترین جاری کرده ڈیڻا یا ہدایت  FEMAکے ضوابط اور خطرے کو گھڻانے کے منصوبے اور زمین کے استعمال 
) (Advisory Base Flood Elevations)ہے جس میں مشورے کا ڈیڻا (جیسا کہ مشاورتی اساسی سیالب کی اونچائیاں 

 ) ہیں۔Flood Insurance Rate Mapsیا تمہیدی یا حتمی سیالب کے انشورنس ریٹ کے نقشے (
 

m 24. گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ سیسے والے پینٹ سے ممتعلق اس کی سرگرمیاں CFR  ذیلی 35حصہ ،
 کے تقاضوں کی تعمیل کریں گی۔ R، اور A، B، J، Kحصوں 

 
n 24. گرانٹ وصول کننده تصدیق کرتا ہے کہ وه CFR  میں موجود ماحولیاتی تقاضوں کی تعمیل کرے گا۔ 58حصہ 
 

.o گا۔ کرے تعمیل کی قوانین اطالق قابلِ  وه کہ ہے کرتا تصدیق کننده وصول گرانٹ 
 

کے  U.S.C. 3729 31اور  U.S.C. 287,1001 18میں جھوڻا دعوٰی یا بیان دیتا ہے،  HUDکوئی بھی شخص جو  :انتباه
 تحت دیوانی یا فوجداری سزاؤں کا نشانہ بن سکتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Heather Lagrone  
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 ریاستی ایکشن پالن-: پروگرام سرانجام دینے کی ڻائم الئنزCضمیمہ 9.1.  
 

حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل رہائش اور اگرچہ بہت سے عوامل بحالی کے پروگرامز کی ڻائم الئن میں 
 انفراسڻرکچر پروگرامز کیلئے تخمینہ شده ڻائم الئن ہے۔
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A. پروگرام کے وقت کی ڻائم الئنز 

 
 

B. انفراسڻرکچر پروگرام کے وقت کی ڻائم الئنز 

 

 یمنظور HUDمنصوبہ جمع کرانے اور  کشنیا
 
 یداریخر یخدمات ک 
 

GLO یترق یپورڻل کے اندر درخواست ک 
 

 کی گئی یدرخواست جار یامداد ک ہوم اونر
 

 درخواست کا جائزه
 

 ماجولیات کا جائزه
 

 سنگیپروس یحتم
 

 نو شروع  ریپنرواس / تعم
 
 

 یمنظور HUDمنصوبہ جمع کرانے اور  کشنیا
 

 یداریخر یخدمات ک عام 
 

MOD ہدایات کی تکمیل 
 

 قہیطر COG یک یترق یک میتقس
 

GLO کو منظم کرتا ہے یتیترب یحکومت ک یمقام 
 
 حکومتیں منصوبوں کو ترجیح دیتے ہیں 
 

 منظوری GLOپروجیکٹ جمع کرنا اور 
 

 وصول کننده معاہدے پر عملدرآمدذیلی 
 

 مقامی حکومت کی خدمات کی خریداری
 

 انجینئرنگ اور ڈیزائن
 

 ماحولیات کی صفائی
 

 خریداریتعمیراتی خدمات کی 
 

 تعمیرات شروع
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  ریاستی ایکشن پالن-: تخمینہ شده اخراجات اور نتائجDضمیمہ 10.1.  
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پروگرام کی جانب سے تخمینہ کرده اخراجات 

Local Buyout/Acquisition Program Homeowner Assistance Program

Homeowner Reimbursement Program Affordable Rental Program

Local Infrastructure Program Economic Revitalization Program

State Planning State Administration

State Project Delivery PREPS Program

 مالک مکان کی معاونت کا پروگرام

 حسب استطاعت کرایے کا پروگرام

 معاشی بحالی کا پروگرام

 انتظامیہریاستی 

PREPS پروگرام 

 

 مقامی خرید/حصول کا پروگرام

 مالک مکان کی بازادائیگی کا پروگرام

 مقامی بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروگرام

 منصوبے

 ریاست کے ذریعہ پروجیکٹ کی ڈیلیوری
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 ہیرس کاؤنڻی مقامی ایکشن پالن -اور نتائج  متوقع اخراجات: D ضمیمہ10.2.  
 

 
 

 
 

 
 



 

 281کل  250 صفحہ
 
 

 
 

 
 

 
انعام منصوبہ بندی کے خرچے۔-کو معاہدے کی شروعات کی تاریخ قبول کرتا ہے؛ اور پری 2019، 1اخراجات کے ڈیڻا جنوری 
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 ہیوسڻن شہر کے مقامی ایکشن پالن –اور نتائج  متوقع اخراجات :D ضمیمہ10.3.  
 
 

 اخراجات خالصہ
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 اخراجاتسہ ماہی ساالنہ 
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 ڻیکساز کی ریاست-مشاورتیں :E ضمیمہ11.1.  
 

 مقصد / فریقین کرده نمائندگی میڻنگ تاریخ

 نقصان کرده جائزه کرسڻی کورپس ڻاؤن، روبز لواکا، پورٹ 29/08/2017

 عالقوں شده تباه ہمراه کے حکام شده منتخب  ارنساس پورٹ شہر 30/08/2017
 گیا کیا دوره کا

 معائنہ کا شہر لیے کے ضروریات کی بحالی شہر کرسڻی کورپس 31/08/2017

 کے ہاؤسنگ المدتی طویل کی CDBG-DR برائن او وٹ گیئر، براڈ 01/09/2017
 پر ہاؤسنگ مدتی مختصر کی FEMA ہمراه

 مشاورت
 کے ہاؤسنگ المدتی طویل کی CDBG-DR  لوزیانا - شیلڻر میں گھر 02/09/2017

 پر ہاؤسنگ مدتی مختصر کی FEMA ہمراه
 مشاورت

 کمیونڻی اور ہاؤسنگ آف ڈیپارڻمنٹ ڻیکساس  آسڻن - سماعت کی کمیڻی افیئر اربن میں ہاؤس 07/09/2017
 افیئرز

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان سیڈ ایپل ڻیکساس 08/09/2017

 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 12/09/2017
  ہاروے

  شہر ہوسڻن کاؤنڻی، ہیرس

 پروگرام CDBG-DR اور سیشن سماعتی ہوسڻن - وفد ریاستی 12/09/2017
 معلومات کی

 معلومات کی نقصان  شہر ہوسڻن 12/09/2017

 لئے کے کاری تفویض ہاروے ممکنہ کمیڻی کوارڈینیشن انفراسڻرکچر واڻر ڻیکساس 13/09/2017
CDBG-DR خیال؛ تبادلہ پر فنڈز TCEQ 
TWDB، شراکت ریاستی اور وفاقی دیگر 

 داری
 عالقے قریبی متعدد متاثره سے سیالب  شہر ہوسڻن - ہال ڻاؤن اولسن پیڻے مین کانگریس 13/09/2017

 CDBG-DR اور FEMA ضلع، مالقات میں دفتر کے کلبرسن مین کانگریس 13/09/2017
 کی بحالی کی اہلیت اور پروگراموں

  خیال تبادلہ پر ضروریات
 CDBG-DR اور FEMA ضلع، مالقات میں کے دفتر کے کوریئن سینیڻر 13/09/2017

 کی بحالی کی اہلیت اور پروگراموں
  خیال تبادلہ پر ضروریات

 ضروریات کی ہاؤسنگ کرده خیال تبادلہ  کاؤنڻیز پیڻریشیو سان اور نیوسیس 14/09/2017

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان مالقات ساتھ کے وائٹ جیمز نمائندے ریاستی 15/09/2017

 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 18/09/2017
  ہاروے

 اورنج شہر، آرتھرکا پورٹ کاؤنڻی، جیفرسن
 NFIP میں ضمن کے سڻی اورنج کاؤنڻی،
 کے پروگراموں FEMA بندی، درجہ کی

 ہاؤسنگ تیز اور ضروریات، کی مماثلت لئے
 خیال تبادلہ پر پروگرامز
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 مقصد / فریقین کرده نمائندگی میڻنگ تاریخ

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان مالقات ساتھ کے وفد ڻیکساس 18/09/2017

22/09/2017 HUD جنوب ہمرار کے کارسن سیکرڻری 
 ڻیکساس مشرقی

 فنڈز کاری، تخفیف مولڈ، میں یونڻس کرده تہہ
 خیال تبادلہ پر تقسیم مساوی کی

 کونسلز عالقائی برائے ایشن ایسوسی ڻیکساس 22/09/2017
  ڈائریکڻرز آف بورڈ

 تبادلہ پر 2016 اور 2015 بحالی سے ہاروے
 خیال

 طوفان متعلقہ سے اونچائی اور خریداری مالقات ساتھ کے وفد ڻیکساس 26/09/2017
  خیال تبادلہ پر بحالی سے ہاروے

 متاثره سے سیالب مسلسل میں ہوسڻن شمالی ہوسڻن - ہال ڻاؤن اولسن پیڻے مین کانگریس 27/09/2017
 سے ہاروے طوفان متعلقہ لیے کے عالقوں

  خیال تبادلہ پر بحالی
 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 28/09/2017

  ہاروے
 شہر، لیک سوئر شہر، لیبرڻی کاؤنڻی، لیبرڻی

 فوری کور بحالی نے کاؤنڻی ہارڈن اور
 ضرورت کی اصولوں چند لیے کے کرنے

 تالفی زر کی نقصان اور اخراجات ضرورت،
 سائڻس ویب اور اجازت، کو چرچز لیے کے
 خیال تبادلہ میں ضمن کے تفصیالت مزید پر

 کیا
  بینڈ فورٹ ہوسڻن، کاؤنڻی، ہیرس شہر ہوسڻن - سماعت کی کمیڻی ملحقہ کی ہاؤس 02/10/2017

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان ہوسڻن ویسٹ - ہال ڻاؤن گورنرز لیفڻنٹ 03/10/2017

 لیک کلیئر - ہال ڻاؤن کا گورنر لیفڻنٹ 04/10/2017
 (کاؤنڻیز گالویسڻن/ہیرس)

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان

 تخفیف میں سیالب اور ہاؤسنگ خریداری، شہر ڻاؤن بے 04/10/2017
 پر بحالی سے ہاروے طوفان متعلقہ سے

  خیال تبادلہ
 ضروریات شده جائزه لیے کے بحالی  کمیشن یوڻیلیڻیز پبلک 06/10/2017

 معائنہ کا وے واڻر انڻرکوسڻل گلف کاؤنڻی گالویسڻن 09/10/2017

 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 09/10/2017
  ہاروے

 ارنساس کاؤنڻی، ارنساس شہر، پورٹ راک
 شہر، لواکا پورٹ شہر، ریفیوجیو شہر، پاس
 کھوئے 600 کچرے، میں شہر وکڻوریہ اور

 اور مسائل انشورینس مولڈ، اپارڻمنڻس، ہوئے
 خیال تبادلہ پر ضرورت کی سسڻمز انتباہی

 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 10/10/2017
  ہاروے

 بریزوریا کاؤنڻی، میڻاگورڈا شہر، وہارڻن
 انگلیڻن سڻی، بے شہر، لینڈ شوگر کاؤنڻی،

 کی FEMA شہر ڈکنسن اور شہر،
 ضرورت، کی مماثلت مستردگیوں،

 متاثره LMI نان تقاضے، کے پروکیورمنٹ
 پر ڈسڻریبیوشن کی فنڈ اور مالکان گھریلو

 خیال تبادلہ
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 اثرات اور ڈیڻا کا ہاروے طوفان  بیورو کا جیوگرافی معاشی 11/10/2017

 طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ڻیکساس 11/10/2017
  ہاروے

 آرتھر، پورٹ اناہواک، لیبرڻی، کونڻزے،
 ،Hwy 87 انفراسڻرکچر، کچرے، میں اورنج
 لیے کے نکاسی اور کاؤنڻیز اور شہروں تمام

 خیال تبادلہ پر فنڈز
13/10/2017 DETCOG مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے آغاز کا ہاروے طوفان 

  خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ
 پروگرامز دونوں CDBG-DR اور FEMA عملہ کانگریسی میں آفس فیلڈ جوائنٹ 16/10/2017

 معلومات کی پروگرام لیے کے
 کی عالقے بیومونٹ اور آرتھر پورٹ ہیلتھ کرائسڻس 16/10/2017

 تبادلہ پر ضروریات کی صحت اور ہاؤسنگ
 خیال

18/10/2017 HGAC مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے آغاز کا ہاروے طوفان 
  خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ

20/10/2017 SETRPC مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے آغاز کا ہاروے طوفان 
  خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ

20/10/2017 CBCOG مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے آغاز کا ہاروے طوفان 
  خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ

 المدتی طویل و مختصر اور بک پلے راست براه 23/10/2017
 مواقع کے ہاؤسنگ

 بحالی المدتی طویل

 ہیلتھ سڻیٹ ڈیپارڻمنٹ، ملڻری ڻیکساس TX آسڻن - سماعت کی کمیڻی فنانس سینٹ 24/10/2017
 حکام تعلیمی ڻیکساس سروسز،

 قلت اور دستیابی ذرائع، بحث زیر بلڈرز برائے ایشن ایسوسی ڻیکساس 25/10/2017

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان ہنڻر ڻوڈ نمائنڈه ریاستی 25/10/2017

26/10/2017 CAPCOG مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے آغاز کا ہاروے طوفان 
 خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان فورس ڻاسک ہاؤسنگ مشترکہ 27/10/2017

 True اور ورک نیٹ کا افراد گھر بے ڻیکساس 02/11/2017
Casa Consulting مالقات ساتھ کے 

 پر حل اور ضروریات کی افراد گھر بے
 خیال تبادلہ

 ڻیکساس آف ایشن ایسوسی پالننگ امریکن 03/11/2017
(Conference for American Planning 

Association of Texas) 

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان

 جھیل ڈکنسن اور بحالی سے ہاروے طوفان شہر ڈکنسن 03/11/2017
 خیال تبادلہ پر شاخ کی

 خیال تبادلہ پر پروگرامز ممکنہ اور انوینڻری  ایشن ایسوسی اپارڻمنٹ ڻیکساس 06/11/2017
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 کرسڻی، کورپس - سماعت کی قبضوں کے گھر 08/11/2017
TX 

 شہر، کرسڻی کورپس شہر، ارنساس پورٹ
 سسڻم، ہیلتھ کرسڻس کاؤنڻی، ارنساس

 ،ISD ڻافٹ شہر، فلڻن ،ISD ریفیوجیو
 نیوسیس ،TEA کالج، جونیئر کاؤنڻی وہارڻن

 کاؤنڻی پیڻریشیو سان اور کاؤنڻی،
 ڈیڻا کا ہوسڻن اور بحالی، سے ہاروے طوفان  شہر ہوسڻن 09/11/2017

  خیال تبادلہ پر نوڻس شده تباه اور
 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان  کاؤنڻی ہیرس 10/11/2017

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان کاؤنڻی وکڻوریا 16/11/2017

16/11/2017 GCRPC کی عملے اور پالننگ کی بحالی آفت میڻنگ 
 ضروریات

17/11/2017 FEMA اور مینیجمنٹ کی میدان سیالبی 
  انشورینس

CDBG-DR کرده لیوریج اور فنڈذ 
 خیال تبادلہ پر استعمال کے ضروریات

 بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان  کاؤنڻی چیمبیئرز 21/11/2017

 متعلقہ سے مرمتیوں کی سڑک اور ہاؤسنگ کاؤنڻی نیوڻن 21/11/2017
 خیال تبادلہ پر بحالی سے ہاروے طوفان

 شہر متعلقہ سے بحالی سے طوفان ہاروے  ڻیبل راؤنڈ شہر مونڈ رچ 28/11/2017
 خیال تبادلہ پر ضروریات کی

 خیال تبادلہ پر بحالی کی ہاروے طوفان کاؤنڻی بَینڈ فورٹ 28/11/2017

29/11/2017 GCRPC مدتی مختصر اور ضروریات کی عالقے  آغاز کا 
  خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ

 خیال تبادلہ پر پروگرامز دستیاب پناه جائے لیے کے انسانیت 29/11/2017

 کے ضروریات اور کوششوں کی بحالی ویبر رینڈی مین کانگریس 30/11/2017
 ڈیٹ اپ میں ضمن

 کورپس - سماعت کی کمیڻی افیئرز اربن ہاؤس 04/12/2017
 TX کرسڻی،

 شہر اتھارڻی، ہاؤسنگ پبلک کرسڻی کورپس
 پاس، شہر ارنساس پورٹ ارنساس، پورٹ
 کرسڻی کورپس شہر، انگلیسائیڈ شہر، فلڻن

 شہر پورٹ راک اور کاؤنڻی، ارنساس شہر،
  خیال تبادلہ پر تعلیم اور ضروریات کی بحالی  وفد کا پاس شہر ارنساس 06/12/2017

 پورٹ راک اور شہر، فلڻن کاؤنڻی، ارنساس کاؤنڻی ارنساس - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 07/12/2017
 کے پرمٹ ضروریات، کی کاؤنڻی شہر
 کے کچرے ضروریات، رہائشی مسائل،

 میں کاری تفویض کی فنڈنگ اور آپریشنز،
 خیال تبادلہ پر مساوات

 شده منصوبہ اور ضروریات کی ہوسڻن  شہر ہوسڻن 07/12/2017
 خیال تبادلہ پر پروگرامز
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 کے AFFH سے جانب کی ایجنسیز ریاستی گروپ ورک ہاؤسنگ فیئر سڻیٹ 12/12/2017
 عملی حکمت کلیتی لیے

 - سماعت کی کمیڻی افیئر اربن میں ہاؤس 13/12/2017
 بیومونٹ

 جیفرسن شہر، بیومونٹ شہر، گالویسڻن
 کاؤنڻی، ہارڈین کاؤنڻی، اورنج کاؤنڻی،

HGAC، شہر، اناہواک شہر، لیک سوئر 
 شہر ویڈور اور شہر، اورنج

 ممکنہ اور ضروریات کی پروگرام والے آنے بلڈرز برائے ایشن ایسوسی ڻیکساس 14/12/2017
 خیال تبادلہ پر انوینڻری

 کا مشاورت میں بحران کے ہاروے طوفان 15/12/2017
  پروگرام ریاستی

 کی دونوں عملے کے پروگرام اور متاثرین
 غور پر ضروریات

 کمیونڻی اور ہاؤسنگ آف ڈیپارڻمنٹ ڻیکساس 18/12/2017
  افیئرز

 خیال تبادلہ پر ابتدائیوں کے افراد گھر بے

 کی اہلیت دیگر اور معاہدے پیشگی ڈسڻرکٹ،  وائٹ جیمز نمائنده ریاستی 18/12/2017
  خیال تبادلہ پر ضروریات

  خیال تبادلہ پر ضروریات کی فیملی ملڻی  شہر ہوسڻن 18/12/2017

 گواہی عدالتی کا کمشنر کاؤنڻی نیوسیس کاؤنڻی نیوسیس 19/12/2017

 کی کمیڻی مینیجمنٹ ریسورس اینڈ لینڈ ہاؤس 20/12/2017
 TX کرسڻی، کورپس - سماعت

 سان ارنساس، پورٹ کاؤنڻی، نیوسیس
 فلڻن پاس، سڻی ارنساس کاؤنڻی، پیڻریشیو

 پورٹ راک اور شہر، کرسڻی کورپس شہر،
 شہر

 کی کنندگان وصول ذیلی اور پروگرام  سروسز کی معلومات ہاؤسنگ آمدن کم ڻیکساس 22/12/2017
 خیال تبادلہ پر ضروریات

 خیال تبادلہ پر بحالی سے ہاروے طوفان   کاؤنڻی نیوسیس 03/01/2018
 ضروریات کی ہاؤسنگ کاری، تخفیف فنڈز،

  خیال تبادلہ پر سیاحت اور
 تفویض ڈائریکٹ بحالی، سے ہاروے طوفان  شہر ہوسڻن 04/01/2018

 اور خریداری، ،GLO میں MOD کاری،
 خیال تبادلہ پر دہرائی کی مراعات

 اور یونڻس 80 شده تباه کے سائٹ فیملی ملڻی شہر کے اورنج اور بیومونٹ 04/01/2017
 معائنہ کا عالقوں دیگر

05/01/2018 Quicken Loans کی مسائل انشورینس اور جاتی قرضہ گھریلو مالقات ساتھ کے 
 خیال تبادلہ پر ضروریات

08/01/2017 SETRPC کے تیاری ضروری اور بحالی المدتی طویل 
  خیال تبادلہ سے حوالے

 خیال تبادلہ پر بحالی کی ہاروے طوفان  شہر گالویسڻن 09/01/2018

 بزنس کی ایجنسی میں ریاست ڻیکساس 11/01/2018
 (TSABAA) ایشن ایسوسی ایڈمنسڻریشن

 TX کیرویلے، - کانفرنس

 کے تصور اور حالت کی پروگرام ہاؤسنگ
 لیے کے ایجنسیز رہاستی دیگر سے حوالے

 معلومات



 

 281کل  260 صفحہ
 
 

 مقصد / فریقین کرده نمائندگی میڻنگ تاریخ

 اور (Aransas County) کاؤنڻی ارنساس 12/01/2018
 Appleseed ڻیکساس

 AFFH اور ضروریات کی بحالی کی کاؤنڻی
 خیال تبادلہ پر

 بیومونٹ، - سماعت کی کمیڻی ملحقہ کی ہاؤس 12/01/2018
TX 

 اورنج کاؤنڻی، جیفرسن شہر، بیومونٹ
 ہارڈین سسڻم، ہیلتھ ہرمین میموریل کاؤنڻی،

 چیمبیئرز اورنج، ہسپتال، بپتسمہ کاؤنڻی،
 شہر ویڈور اور کاؤنڻی

17/01/2018 HOPE NOW خیال تبادلہ پر بچاؤ سے ضبطگی جائیداد االئنس  

 ہوسڻن، - سماعت کی کمیڻی افیئرز اربن ہاؤس 18/01/2018
TX 

 کاؤنڻی، ہیرس شہر، گالویسڻن شہر، ہوسڻن
HGAC، ہوسڻن Habitat for Humanity، 

 Housers ڻیکساس اور
 کی کمیڻی اصولی اور تفتیش عمومی ہاؤس 18/01/2018

 TX ہوسڻن، - سماعت
 کیتھولک کاؤنڻی، ہیرس گالویسڻن، ہوسڻن،

 چیریڻیز
 خیال تبادلہ پر ضروریات کی پالننگ چانسلرز سسڻم یونیورسڻی 19/01/2018

 بے دی آن انگلیسائیڈ کاؤنٰٹ، پیڻریشیو سان کاؤنڻی پیڻریشیو سان - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 23/01/2018
 سنڻن ،PHA کاؤنڻی پیڻریشیو سان شہر،

 ،EDC پیڻریشیو سان شہر، لینڈ پورٹ شہر،
 اور کامرس، آف چیمبر پاس ارنساس

 مقامی میں کامرس آف چیمبر انگلیسائیڈ
 کی ہاؤسنگ پبلک مسائل، کے صالحیت

 آمدن کم بیوشن، ڈسڻری کی فنڈ ضروریات،
  خیال تبادلہ پر کاری تخفیف اور ہاؤسنگ، کی

 - سیشن Q&A تھولڈ فیرن بلیک مین کانگریس 26/01/2018
 TX کرسڻی، کورپس

 خیال تبادلہ پر بحالی کی ہاروے طوفان

 بورڈ بجٹ ساز قانون اور کمپڻرولر ڻیکساس TX آسڻن - سماعت کی کمیڻی فنانس سینٹ 30/01/2018
 خیال تبادلہ پر بحالی سے ہاروے طوفان میں

 کے دونوں المدتی طویل اور مدتی مختصر کاؤنڻی ہارڈین 30/01/2018
 خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ لیے

 کونسلز عالقائی برائے ایشن ایسوسی ڻیکساس 01/02/2018
  ڈائریکڻرز آف بورڈ

 Q&A اور معلومات کی ہاروے طوفان

 کے بحالی کی والوں جانے بچ سے طوفان  سروسز کی معلومات ہاؤسنگ آمدن کم ڻیکساس 02/02/2018
 خیال تبادلہ پر ابتدائیے اور اصول، حقوق،

 فوریسٹ رومن ویلیج، پیڻن کاؤنٰڻی، منڻگمری کاؤنڻی منڻگمری - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 05/02/2017
 وے یونائیڻڈ اور شپ، ڻاؤن ووڈلینڈز شہر،

 رفتار کی بحالی ضروریات، کی نکاسی میں
 ایک ہر ہاؤسنگ، ضرورت، کی تیزی میں

 CDBG بنانے، یقینی کو شرکت مساویانہ کی
 پر خریداریوں اور ضرورت کی مماثلت سے

 خیال تبادلہ
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 خیال تبادلہ پر پراجیکڻس ممکنہ اودوبون 06/02/2018

 سڻی، لیگ شہر، فرینڈزوڈ کاؤنڻی، گالویسڻن کاؤنڻی گالویسڻن - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 07/02/2018
 شہر، کیمہ شہر، مارک ال شہر، ڈکنسن

 شہر، کا کناروں لیک کلیئر شہر، گالویسڻن
 H-GAC اور شہر، فے سانتا سڻی، ڻیکساس

 تیز کوششیں کی بحالی سے حوالے کے
 کے جھیل شکار کا سیالب مسلسل کرنے،
 کے وفاق مسائل، کے نکاسی میں کناروں

  خیال تبادلہ پر وسائل اضافی دیگر
 ادارے کاروباری برائے ایشن ایسوسی ڻیکساس 09/02/2018

  کانفرنس ساالنہ
 پروگرامز لیے کے بحالی سے ہاروے طوفان

 بندی منصوبہ کی کا
12/02/2018 HUD خیال تبادلہ پر تقاضوں کے پروگرام ڈویلپمنٹ اور پالننگ کمیونڻی  

 اور ہارڈین، جیفرسن، - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 13/02/2018
 کاؤنڻیز اورنج

 اورنج کاؤنٰڻی، جیفرسن کاؤنڻی، ہارڈین
 آفت کنڻری ڻرائی اور شہر، بیومونٹ کاؤنڻی،

 ضرورت، کی بحالی جلد از جلد میں بحالی
 اشتراک کے الگت FEMA PA کی کمیونڻیز

 مجموعی اور اہلیت، عدم کی اترنے پورا پر
 تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ عالقائی اور

  خیال
 ہونے نہ زده سیالب پہلے میں دریا برازوس کامرس آف چیمبر آلوین 13/02/2018

 میں ضمن کے سیالب میں عالقوں والے
 خیال تبادلہ

 Q&A متعلقہ سے پروگرامز ہال ڻاؤن لیے کے شہر لمبرڻن اور کاؤنڻی نیوڻن 14/02/2018

 ،EDC آرتھر پورٹ شہر، آرتھر پورٹ ڻیکساس آرتھر، پورٹ - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 14/02/2018
 ہاؤسنگ میں اتھارڻی ہاؤسنگ آرتھر پورٹ
 بحالی اجتماعی کی کمیونڻی ضرریات، کی

 زیر کے ضبطگی کی جائیداد ضرورت، کی
فیصد  مسائل، غور  فنڈز اور گھر، متاثره80

 خیال تبادلہ پر تقسیم کی
 اور کاؤنڻی، جیسپر کاؤنڻی، نیوڻن کاؤنڻیز جیسپر اور نیوڻن - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 15/02/2018

DETCOG جگہوں، متاثره مسلسل میں 
 تبادلہ پر ضروریات کی تبخیر اور ہاؤسنگ

 خیال
 کی عملے کے نیلسن جین سینیڻر کے ریاست 16/02/2018

  میڻنگ
CDBG-DR پر اہلیت کی استعمال کے فنڈز 

 خیال تبادلہ
 کے ضروریات اور کوششوں کی بحالی TX آسڻن - سماعت کی کمیڻی فنانس سینٹ 20/02/2018

 ڈیٹ اپ میں ضمن
 تفویض کی مستبقل پروگرامز، پالن ایکشن  ڻیبل راؤنڈ کی جات قصبہ 20/02/2018

 LMI نان اور سیالب مسلسل کاریاں،
 خیال تبادلہ پر ضروریات

 - پریزنڻیشن کی ہاؤسنگ داری کرایہ قیمت کم 20/02/2018
 کاؤنڻی ارنساس

 ضروریات کی ہاؤسنگ داری کرایہ قیمت کم
  خیال تبادلہ پر پروگرامز اور
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    خیال تبادلہ پر ضروریات کی بحالی   کاؤنڻی ارنساس 23/02/2018

 کے پالننگ کی نکاسی میں کریک سپرنگ شہر لینڈز ووڈ 23/02/2018
 خیال تبادلہ پر مطالعے

 بعد مہینے 6 بحالی، کی ہاروے میں ہوسڻن 26/02/2018
UHD خیال تبادلہ ڻیبل راؤنڈ میں 

FEMA دار۔ عہدے کے شہر ہوسڻن اور  
KTRK کے ثالث اور علم طالب میں ہوسڻن 

 جوابات کے سواالت
 متعدد کے فنڈنگ سے حوالے کے بحالی کمیڻی سڻیرنگ ایجنسی انڻر عالقائی 27/02/2018

 خیال تبادلہ پر مواقع کے استعمال کے ذرائع
 کاروباری جگہوں، سیالبی مسلسل اپارڻمنڻس، کاؤنڻی وہارڻن - ڻیم سڻرائیک ہاؤسنگ 01/03/2018

 خیال تبادلہ پر ضرورت لیے کے ضروریات
 خیال تبادلہ پر پروگرامز اور پالن ایکشن  شہر ہوسڻن 02/03/2018

 انوویشن ڻرانسپورڻیشن کی ڻیکساس ریاست 06/03/2018
  کونسل

  پریزنڻیشن کی پروگرام CDBG-DR ہاروے

 خیال تبادلہ پر پروگرامز اور پالن ایکشن  کاؤنڻی ہیرس 06/03/2018

 کی کاؤنڻی پروگرامز، اور پالن ایکشن  کاؤنڻی ہیرس 07/03/2018
 پر کاری تفویض ڈائریکٹ اور صالحیت،

 خیال تبادلہ
 ہوسڻن - مینیجمنٹ ریسورس اور لینڈ ہاؤس 08/03/2018

 ٰڻیکساس
 اور ہوسڻن، کاؤنڻی، چیمبر کاؤنڻی، ہیرس

 شہر ڈکنسن
 اور جائزه کا ضروریات پالن، ایکشن  شہر ہوسڻن 09/03/2018

 خیال تبادلہ پر پروگرامز
 واشنگڻن - HUD اور کاؤنڻی، ہیرس شہر، ہوسڻن 14/03/2018

D.C. 
 میں HUD اور کاؤنڻی، ہیرس شہر، ہوسڻن
 کے بحالی اور ضروریات نامکمل بحث زیر

  پروگرامز
حکام کے ساتھ مالقاتکاؤنڻی  ہیرس کاؤنڻی 22/03/2018  

سین بیرنارڈ ریور –بریزوریا کاؤنڻی  17/04/2018 کاؤنڻی کے اہلکاروں نے اس اثر کا مشاہده  
کیا کہ پانی جلدی جلدی سے طوفان ہاروی 

کے دوران اور مستقبل کے برسات کے 
 واقعات کے دوران سیالب کی غلطی پر تھا

کورپس کرسڻی –کوسڻل بینڈ ہوریکین کانفرنس  2/5/2018 ہنگامی انتظام کے اہلکار کے شامل کرده  
 متعدد مجسمے میں شرکت ہوئی

کاؤنڻی اور مقامی منتخب حکام نے طوفان  پورٹ ارتھر 2/5/2018
 ہاروی کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا

سڻی حکام نے طوفان ہاروی کی بحالی کی  پورٹ ارتھر 2/5/2018
 مالی امداد پر تبادلہ خیال کیا

کی بحالی پر  ےہارو ہوریکین، DETCOG لوفکن 24/5/2018
 اپ ڈیٹ

فنڈ کے  CDBG-DRکاؤنڻی کے اہلکار  ہیرس کاؤنڻی 28/6/2018
 عمل پر تبادلہ خیال کرتے تھے
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 شہر کے حکام کے ساتھ مالقات ہوسڻن کا شہر 28/6/2018

سڻی حکام نے طوفان ہاروی کی بحالی پر  ہوسڻن کا شہر 28/6/2018
 تبادلہ خیال کیا

 ساحل بینڈ مقامی منتخب حکام راک پورٹ 6/7/2018

، ہاروے کی بحالی اور تعمیر نو SETRPC ساؤتھ ایسٹ ڻیکساس 6/7/2018
 کے لئے فنڈز کے عمل پر تبادلہ خیال

 فنڈ، تقریر  CDBG-DR ہوسڻن کا شہر 25/7/2018

کامرس، تقریرکلیئر لیک چیمبر آف  سڻی آف کلیئر لیک 25/7/2018  

کارپس کرسڻی اور اینڈانساس نے عوامی  ارسناسپاس 24/9/2018
ہاؤسنگ حکام کو غیر متعدد ضروریات پر 

 تبادلہ خیال کیا
لونگسڻن اور نیوڻن عوامی رہائشی حکام نے  لیونگسڻن 25/9/2018

 غیر ضروری ضروریات پر تبادلہ خیال کیا
 نامکمل ہاؤسنگ اتھارڻی نےپبلک  گرینج ال ال گرینج 27/9/2018

 ضروریات پر تبادلہ خیال کیا
بیومونٹ، پورٹ آرتھر اور اورنج عوامی  بیومونٹ 2/10/2018

ضروریات پر تبادلہ  نامکمل رہائشی حکام نے
 خیال کیا
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 نمائنده فریق بمقام تاریخ
فوکس گروپ کا اجالس برائے رہائیشی بے  کمیونڻی سروس ڈیپارڻمنٹہیرس  2018اپریل  16پیر ، 

آؤٹ پروگرام، ایچ سی فلڈ کنڻرول 
ڈسڻرکٹ،ڻیکساس ساؤدرن یونیورسڻی،کنڈر 

رائس یونیورسڻی، گریڻر ہیوسڻن  /انسڻیڻیوٹ
فیئر ہاؤسنگ سینڻر، لون اسڻر لیگل،ڻیکساس 
 کم آمدن ہاؤسنگ اطالعات(ڻیکساس ہاؤزرس)

تنظیمی اسڻیک ہولڈر اجالس برائے ریاستی  ہیرس کمیونڻی سروس ڈیپارڻمنٹ 2018اپریل  24جمعرات 
ایکشن پالن طریقہ کار اور کمیونڻی مشاغل 

،  LISCکیلئے ضمیمی ترمیم، سیرا کلب، 
TOP  ،ایچ سی فلڈ کنڻرول دسڻرکٹ ،SEER 

رائس یونیورسڻی، گریڻر  /، کنڈر انسڻیڻیوٹ 
ہیوسڻن فیئرہاؤسنگ سینڻر، لون اسڻار لیگل، 
ڻیکساس کم آمدن ہاؤسنگ معلومات(ڻیکساس 

 ہاؤزرس)
 مئی  30بدھ 
 7:30تا شام  4:30شام 

 کراس بے کمیونڻی سینڻر 
Rd Haare Cros ، کراس بےTX 

77532 

 کمیونڻی اجالس
Pct 2 –  شیلڈن، باریٹ اسڻیشن، کراس

 و، ہف مینبے،چینل وی
 مئی 31جمعرات 

 7:30تا شام  4:30شام 
 شمال مشرقی کمیونڻی سینڻر 

 (جیمز ڈرائیور پارک)
 بینڻلے اسڻریٹ؛ہیوسڻن  10918

TX 77093 

 کمیونڻی اجالس
Pct 2 & 1 – ،الڈائن، ایئر الئنEI 

 کینٹ ووڈ،شیرووڈپلیس -ڈوراڈو،ناڻنگڻن

 جون  5منگل 
 11:00تاصبح  8:30صبح

 کلیولینڈ کیمپس -رپلےبیکر 
 ; Pkwyفیئر ماؤنٹ  720

 TX 77504پاساڈینا،

 کمیونڻی اجالس 
Pct 2 – پسادینا، جنوبی ہیوسڻن، گلینا پارک 

 جون  6بدھ 
 7:30تا شام  4:30شام 

 ہفتہ وار کمیونڻی سینڻر 
 ;گرین ہاؤس روڈ 8440

 TX 77433 سائپرس،

 کمیونڻی اجالس 
Pct 3 & 4 – لڈ، کیڻی، بیئر کریک، کاپرفی

 سائپرس
 جوان  7جمعرات 

 7:30تا شام  4:30شام 
 بالڈری  /لیون زی گریزن 

 کمیونڻی سینڻر کرسڻی اسڻریٹ؛
 TX 77015ہیوسڻن ، 

 کمیونڻی اجالس
Pct 2 & 1 –  ،گالینا پارک، جکنڻو سڻی

 جنوبی ہیوسڻن، کلوورلیف،شیلڈن،چینل ویو 
 جون  7جمعرات 

 8:00تا رات  7:00شام 
TOP  پارڻرنر اجالس 
HD سینڻر 

 وکڻوریا اسڻریٹ۔ 13701
 TX 77015ہیوسڻن، 

 کمیونڻی اجالس 
 کلوورلیف،نارمینڈی کراسنگ،
 ) TOPڻیکساس آرگنائزنگ پراجیکٹ(

 جون  12منگل 
 7:30تا شام  4:30شام 

EI  فرانکو لی کمیونڻی سینڻر 
 TXہال روڈ؛ ہیوسڻن،  9500

77089 

 کمیونڻی اجالس
Pct 1 –  پیئر لینڈ، فرینڈزووڈ،ویبسڻر،سی

 برووک
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 جوالئی  13بدھ 
 7:30تا شام  4:30شام 

 فلپ سی ژیآکس ری کریشن بلڈنگ 
100 N. ہیوسڻن ایوینیو؛ 

 TX 77338ہمبل،

 کمیونڻی اجالس 
Pct 4 – ،ہمبل ، مرسر 

 بارڈرزویلے، شمالی پڻی
 جون  14جمعرات 

 7:30تا شام  4:30شام 
 بے ڻاؤن کمیونتی سنڻر 

 مارکیٹ اسڻریٹ ؛ بے ڻاؤن، 2407
TX 77520 

 کمیونڻی اجالس
Pct 2 – ،بے ڻاؤن، میکنائیر،الئنس 

 چینل ویو، جکنڻو سڻی،
 کلوورلیف

 جون  20بدھ 
 2تا دوپہر  1دوپہر 

ہیوسڻن سینڻر برائے انڈی پینڈنٹ 
 ) CILلیونگ (

 CILفوکس گروپ اجالس بمعہ 

 جون  21جمعرات ،
 8:00تا شام  7:00شام 

  MBCسوئیٹ ہوم 
2503 ،th16 اسڻریٹ 

 TX 77547گالینا پارک،

 کمیونڻی اجالس
 گالینا پارک،جکنڻو سڻی، ڻیکساس

 ) TOPتنظیمی پراجیکٹ(
 ن جو 22جمعہ 

 8:00تا شام  7:00شام 
 گریڻر نیو گروو ورشپ سینڻر

 ہیوسڻن روڈ  Mtایسٹ  7518
 TX  ،77050ہیوسڻن ، 

 کمیونڻی اجالس 
 ) TOPڻیکساس تنظیمی پراجیکٹ(

 جون  23ہفتہ 
 8:00تا شام  7:00شام 

 دی راک انڻر نیشنل منسڻریز 
  TXلی روڈ، ہمبل  14814
77396 

 کمیونڻی اجالس 
 )TOPڻیکساس تنظیمی پراجیکٹ(
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 ہیوسڻن شہر –: مشاورتیں Eضمیمہ 11.3.  
 

شہر کو ہمسائیگی کی سطح پر تمام عوامی اجالسوں ، بزریعہ سرویز، تحریری نوڻس اور نقشے کی بنیاد پر مشاہدات سے زبر 
 اجالسوں کی سماعت ہے۔دست رد عمل موصول ہوا۔ درج زیل ابتدائی مشاہدات اور 

 
تمام کچھ افراد دوباره تعمیر کرنے کے قابل رہے ہیں، جبکہ دیگر غیر محفوظ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں: •

ہیوسڻینیئن اپنے گھروں کی دوباره تعمیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن دوباره تعمیر کیلئے درکار زرائع انکی رسائی کی 
ات پائے جاتے ہیں۔ ان عالقوں میں جہاں رہائشی تواتر سے سیالب میں بہہ گئے بنیاد پر مختلف کمیونڻیز میں تضاد

یا جہاں غربت کی شرح زیاده ہے، کچھ رہائیشیوں نے وضاحت کی کہ وه ابھی تک ان گھروں میں ره رہے ہیں جو 
باعث بن رہا  مکمل طور پر تباه نہیں ہوئے، یا تقریبا طوفان کے ایک سال بعد مسلسل سڑنا جو صحت کے مسائل کا

ہے۔ اکثر لوگ اس بات سے پریشان پہیں کہ انکے گھر اتنے بلند نہیں کہ مستبقل کے نقصان کو روکا جا سکے اور 
کچھ رہائیشی جنہوں نے مرمت کی زمہ داری لی ، اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے زاتی خسارے کو برداشت کر 

 رہے ہیں۔ 
 

ہماری مالقاتیں ہاؤسنگ کی بحالی کے بارے میں ابتدائی تھیں، ئے ہیں:ہاؤسنگ اور نکاسی آب گہرائی سے جڑے ہو •
اکثر لوگ نکاسی آب کو بڑی اہم تشویش تصور کرتے ہیں۔ زائد المعیاد نکاسی آب کا ڈاھنچہ، نکاسی آب کی مرمت 

ا نفاذ کی کمی، مختلف طوفانی پانی کے انتظام کے حل کی ضرورت، نئی ترقی کے لئے طوفانی پانی کے معیارات ک
 جیسے مسائل کو رہائشیوں نے شہر بھر میں ہونے والے ہمارے اجالسوں میں اجاگر کیا۔ 

 
بالخصوص ایسے عالقے جو سیالب زده نہیں، وہاں طویل عرصے سے رہائش پزیر نقل مکانی سے تحفظ چاہتےہیں:  •

کے رہائشیوں کو نقل  وه بند عالقے جو شہر کے مرکز کو جانے کے لئے چھوڻے راستے فراہم کرتے ہیں، وہاں
مکانی پر تشویش ہے۔ انہیں خطره ہے کہ ریئل اسڻیٹ قیاس آرائیوں، عالقہ بدری، کرایوں میں اضافے اور ہاروی 

 کے بعد پراپرڻی محصوالت میں اضافے کی صورت میں درینہ کمیونڻیز توٹ جائیں گی۔ 
 

وه عالقے جو سیالب سے بے حد متاثر ہوئے، خالی گھروں میں اضافہ کمیونڻی کے اشیٗا کیلئے خطرے کا باعث بن  •
ایسے عالقے جو تواتر سے سیالب کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بے آؤٹ کی بساط اور تباه شده گھروں میں رہے ہیں: 

 یمتوں کے خاتمے کے طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔کو ان کے برادریوں کی ہم آہنگی اور ان کے گھروں کی قاضافہ 
•  

ہر مالقات میں، لوگوں نے پڑوسیوں کے لئے تشویش کا  قابل اطمینان ہسڻسڻونز کو خاص توجہ کی ضرورت ہے:
اظہار کیا، جو انھوں نے خاص طور پر کمزور طور پر دیکھا: سینئر، معذور افراد، ذہنی صحت کے چیلنجز، اور 

کیس مینجمنٹ سسڻم کو نیویگیشن اور وصولی کے وسائل کے بارے میں قابل اعتماد معلومات  دیگر. انہوں نے متعدد
 بھی شریک ہیں۔ جدوجہدکی کمی کو نیویگیشن کرنے کے لئے اپنے 

 
بہت سے کرایہ داروں نے ہروے کے بعد سے کئی  ہاروے نے کرایہ داروں کے لئے ہاؤسنگ چیلنجوں کو بڑھایا: •

بار کئی مرتبہ گھڑی کی. انہوں نے مہذب سستی رینڻل یونڻس تالش کرنے کے لئے جدوجہد کی جو سیالب سے 
محفوظ ہیں. کرایہ کاروں نے مالک مالکانوں کی طرف سے بے وفاداری رویے کی اطالع بھی دی، جیسے کہ 

نے یا صرف کاسمیڻک مرمت بنانا ہے جس طرح مسائل کو حل نہیں کیا جاسکے. سیکورڻی کے ذخائر کو برقرار رکھ
کی امداد موصول نہیں کی تھی اور ان سے فوائد سے واقف نہیں تھے جو ان  FEMAبہت سے کرایہ داروں نے 

 کے لئے دستیاب ہوسکتے ہیں.
 

ن کے موسم کے آغاز سے، خاص طور پر سمندری طوفا لوگ با اعتماد ذرائع سے واضح مواصالت چاہتے ہیں: •
باشندوں کو سرکاری ذرائع سے واضح، آسانی سے قابل رسائی معلومات الزمی ہے. معلومات انڻرنیٹ اور سوشل 
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میڈیا تک محدود نہیں ہوسکتی ہے اور پرنٹ اور روایتی ذرائع ابالغ جیسے اخبارات، ریڈیو، اور ڻی وی کے ذریعے 
 کی ضرورت ہےایک سے زیاده زبانوں میں دستیاب ہونے 

 
بہت سے رہائشی نے ڻھیکیداروں  افراد کو معلوم نہیں ہے کہ ڻھیکیدار کی دھوکہ دہی کے بارے میں کیا کرنا ہے: •

کو پیسے کھونے کی اطالع دی جو ضروری مرمت کے بغیر ادائیگی جمع کردی. ڻھیکیداروں کی دھوکہ دہی کے 
ور چند رہائشیوں کو ریاستی اڻارنی جنرل کی دھوکہ دہی بارے میں کیا کرنے کے بارے میں بیداری کی کمی ہے، ا

and-remodeling-https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home-کی رپورٹ کے بارے میں معلومات 
repair سے حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 
غربت اور  چھوڻے کاروبار اور سماجی سہولیات کا نقصان سختی سے متاثره کمیونڻیوں کو دھمکی دے رہے ہیں: •

وسیع پیمانے پر سیالب والے افراد نے چھوڻے کاروباروں، پوسٹ دفاتروں، الئبریریوں اور کمیونڻی کے مراکز کو 
طوفان کے باعث کھو دیا. لوگوں نے ان کمیونڻی سہولیات کی نشاندہی کی جو نوجوانوں کے مواقع فراہم کرنے اور 

 روری ہے.کمیونڻی کو متحرک رکھنے کے لئے الزمی طور پر ض
 

تعمیر کرنے کے لئے وسائل کے  معائنہ کرنے اور عمل کی اجازت دینے میں تاخیر اور الجھن بحال ہو رہی ہے: •
ساتھ ان لوگوں کے لئے، مایوسیوں کی پیچیدگی اور عمل کی اجازت کی رفتار کے بارے میں زیاده چل رہے ہیں. 

ہ گروپوں کی طرف سے مدد کی جا رہی ہیں، موجوده کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مرمت کرنے لگے ہیں یا رضاکاران
کوڈ تک نہیں ہیں. کرایہ کاروں نے صحت اور حفاظتی قواعد و ضوابط کو نافذ کرنے کے لئے کثیر فیملی خصوصیات 

 کے لئے انسپکڻروں کی کمی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا
 

بہت سے باشندے مختلف وفاقی، ریاست، مقامی، اور غیر  لوگ تباہی کے بحالی کے عمل کو نہیں سمجھتے ہیں: •
منافع بخش وصولی کے پروگراموں سے الجھن میں ہیں، اور تقریبا تمام شرکاء کو طویل مدتی وصولی کی رفتار 
سے مایوس کر دیا جاتا ہے. قومی تباہی کی بحالی کے فریم ورک کے بارے میں مواصالت صاف کریں توقعات کو 

 کمیونڻی سے معتبر رائے حاصل کرنے میں مدد کے لئے ضروری ہے منظم کرنے اور
 

 مقاصد /نمائنده فریق اجالس تاریخ
چھوڻے گروہی اجالس بشمول ممکنہ کمیونڻی  4/25/2018

 مشاغل کے پارڻنر
کمیونڻی کی شمولیت کے لئے بہترین طریقوں پر 

تبادلہ خیال کیا اور ممکنہ کمیونڻی کے شراکت 
 شناخت کیداروں کی 

چھوڻے گروہی اجالس بمعہ ممکنہ کمیونڻی  5/2/2018
 مشاغل کے پارڻنر

کمیونڻی مصروفیت کے واقعات کے لئے شکل اور 
 شیڈول پر تبادلہ خیال کیا

کمیونڻی مشاغل کےہم آہنگ اجالس بمعہ دیگر  5/3/2018
 شہری ایجنسیز 

کمیونڻی مصروفیت کو سنبھالنے کے لئے دوسرے 
 ڈیپارڻمنٹ سے مشوره کیاسڻی 

چھوڻے گروہی اجالس بمعہ ممکنہ کمیونڻی   5/9/2018
 مشاغل پارڻنر 

کمیونڻی مصروفیت کے واقعات کے لئے شکل اور 
 شیڈول پر تبادلہ خیال کیا

ساویر اسڻریٹ پر چھوڻے گروہی اجالس  601 5/16/2018
 بمعہ ممکنہ کمیونڻی مشاغل پارڻنر

کمیونڻی مصروفیت کے واقعات کے لئے شکل اور 
  شیڈول پر تبادلہ خیال کریں

 کمیونڻی اجالس  5/19/2018
 ڻیکساس آرگنائزنگ پراجیکٹ بمقام ہیرس کاؤنڻی

AFL-CIO  کی شراکت  کے ساتھ 

ایسڻیسائڈ پر توجہ مرکوز اجتماعی رہائشیوں سے 
 کی ضرورت اور ترجیحی معلومات جمع کی گئی

https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home-remodeling-and-repair
https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home-remodeling-and-repair
https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home-remodeling-and-repair
https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home-remodeling-and-repair
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 مقاصد /نمائنده فریق اجالس تاریخ
میڻروپولیڻن تنظیم ہاروے ری کوری ایونٹ بمقام  5/20/2018

میموریل ڈروئیو یونائیڻیڈ میتھوڈسٹ چرچ پر پیش 
 کرده

طویل مدتی وصولی کے بارے میں مشترکہ 
  معلومات اور جوابی سواالت

ڻیکساس تنظیم پراجیکٹ بمقام  –کمیونڻی اجالس  5/23/2018
ڈینور ہاربر ملڻی سروس سینڻر کی شراکت  کے 

 ساتھ

کی  unmetکمیونڻی رہائشیوں کی طرف سے 
ضرورت اور ترجیحی معلومات جمع، ڈینور ہاربر 

 کے قریب پڑوسیوں پر توجہ مرکوز
 -برائے پرافٹ ہاؤسنگ ڈولپر فوکس گروپ 5/24/2018

HCDD دفتر پر منعققده 
منافع بخش ڈویلپرز سے معلومات جمع کرنے کے 
لئے آنے والے سستی ہاؤسنگ پروگراموں کو نافذ 

کرنے کے لئے آفت کی بحالی کی صالحیت اور 
 بہترین طریقوں کا جائزه لینے کے لئے

 LISC -نان پرافٹ ہاؤسنگ ڈولپر فوکس گروپ 5/25/2018
 سے شراکت میں LISCبمقام دفتر 

آنے والی سستی ہاؤسنگ پروگراموں کو الگو 
کرنے کے لئے تباہی کی بازیابی اور بہترین 
طریقوں کی صالحیت کو بڑھانے کے لئے 

مخصوص غیر منافع بخش ڈویلپرز سے معلومات 
 جمع کی گئی

 FIELہیوسڻن بمقام  FIEL -کمیونڻی اجالس 5/26/2018
 ہیوسڻن سے شراکت میں

کی ضرورت اور  unmetکمیونڻی رہائشیوں سے 
ترجیحی معلومات جمع، جنوبی مغربی ہیوسڻن کے 

  آس پاس پر توجہ مرکوز
بمقام ہوم ملڻی سروس سینڻر ،  -کمیونڻی اجالس 5/29/2018

 ڻیکساس تنظیمی پراجیکٹ سے شراکت میں
کی  unmetکمیونڻی رہائشیوں کی طرف سے 

ضرورت اور ترجیحی معلومات جمع، ایکسل ہومز 
  کے ارد گرد کے ارد گرد پر توجہ مرکوز

کمیونڻی اجالس بمقام گریڻر اسڻریٹ میتھیو  6/2/2018
تنظیمی پراجیکٹ سے باپڻسٹ چرچ،ڻیکساس 

 شراکت میں

کی  unmetکمیونڻی رہائشیوں کی طرف سے 
ضرورت اور ترجیحی معلومات جمع، سننیسڈ اور 

Southpark کے پڑوسیوں پر توجہ مرکوز  
بمقام شمال مشرقی ملڻی سروس  -کمیونڻی میڻنگ 6/2/2018

سینڻر، ڻیکساس تنظیمی پراجیکٹ سے شراکت 
 میں

کی  unmetکمیونڻی رہائشیوں کی طرف سے 
ضرورت اور ترجیحی معلومات جمع، شمال 

  مشرقی کے آس پاس پر توجہ مرکوز
ایکڻریم ویدر ریڈی ایکسپو میں شرکت بمقام  6/2/2018

 جارج آر براؤن کنونشن سینڻر
کی تیاری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لئے آفت 

  تقسیم شده سروے
(انگریزی) سے شراکت  AARP –ڻیلی ڻاؤن ہال  6/6/2018

 میں
ڈائل ان کی شکل میں بزرگوں تک پہنچنے اور 
وصولی کے بارے میں سواالت کا جواب دینے 

  کے لئے
اور یونیویژن(ہسپانوی)  AARP -ڻیلی ڻاؤن ہال  6/7/2018

 میں سے شراکت
ڈائل ان کی شکل میں بزرگوں تک پہنچنے اور 
وصولی کے بارے میں سواالت کا جواب دینے 

  کے لئے
ڻیکساس آرگنائزنگ پراجیکٹ  -کمیونڻی اجالس 6/7/2018

 ملڻی سروس سینڻر SWسے شراکت میں، بمقام 
کی ضرورت  unmetکمیونڻی کے باشندوں سے 

اور ترجیحی معلومات جمع، جنوب مغرب کے آس 
  پاس پر توجہ مرکوز

بمقام سپر ہمسائیہ االئنس میڻنگ ہال بمقام سڻی  6/11/2018
 ہال ملحقہ سڻی ہال میں پیش کرده 

پڑوس کی قیادت کے ساتھ معلومات کا اشتراک 
 کریں
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 مقاصد /نمائنده فریق اجالس تاریخ
بمقام کشمیری گارڈنز سپر ہمسائیہ کاؤنسل میڻنگ  6/12/2018

 بمقام کشمیری ملڻی سروس سنڻر پر پیش کرده 
طویل مدتی وصولی کے بارے میں متاثره باشندوں 

  کے ساتھ معلومات کا اشتراک کریں
دفتر میئر برائے معزوری کے شکار افراد کے  6/13/2018

کال بزریعہ ڈس ایبلڻی کمیونڻی ہاوروی ریکوری 
 کی میزبانی پر پیش کرده

معذور حقوق وکالء کے ساتھ معلومات کا اشتراک 
  کریں

کانؤسل ممبرز گیلیگوس اور  –کمیونڻی اجالس  6/13/2018
بمقام جوڈسن 59اور  57ڈیوس، اور سپر ہمسائیہ 

 رابنسن ، سینئر کمیونڻی سینڻر پر پیش کرده 

کمیونڻی کے رہائشیوں کی ضرورت اور ترجیحی 
اور کلینن  Pleasantvilleومات جمع کرو، جو معل

  پارک کے پڑوس میں واقع ہے
ہیوسڻن ہاؤسنگ کے باہمی تعاون سے بمقام  6/14/2018

 مونڻورز سینڻر پر پیش کرده
ہاؤسنگ وکالء کے ساتھ معلومات کا اشتراک 

  کریں
کاؤنسل ممبر بوائےکنز بمقام  -کمیونڻی اجالس 6/16/2018

 سین جاکنتو کمیونڻی کالج  کے ساتھ پیش کرده
سماجی باشندوں کی ضرورت اور ترجیحی 

  معلومات جمع کرو، ضلع ڈی پر توجہ مرکوز
6/16/2018 TOP’s دفتر پرTOP  ساالنہ اجالس کے دوران

 پیش کرده 
آفت کی بازیابی کی کمیونڻی کی میڻنگوں پر دوباره 

  رپورٹ کریں جو اوپر کے ساتھ شریک ہو
ایمنسی پیششن اکنامک  –کمیونڻی اجالس  6/18/2018

ڈولپمنٹ کاؤنسل بمقام بلیک شیئر ایلیمنڻری 
 اسکول  کے ساتھ پیش کرده 

کمیونڻی رہائشیوں کے لئے ضرورت اور ترجیحی 
  معلومات جمع کرو، تیسری وارڈ پر توجہ مرکوز

کاؤنسل ممبر مارڻن بمقام سینت  -کمیونڻی اجالس 6/19/2018
 اسڻیفن پریسبائیڻیرین چرچ  کے ساتھ پیش کرده 

سماجی باشندوں کے لئے ضرورت اور ترجیحی 
معلومات جمع کروائیں، جنوب مشرقی ہیوسڻن پر 

  توجہ مرکوز
ڻیڻم   -کاؤنسل ممبر کاسڻیکس -کمیونڻی اجالس 6/20/2018

 کے ساتھ شراکت
ئشیوں کی ضرورت اور ترجیحی سماجی رہا

کے ارد گرد پر  Kمعلومات کو جمع کریں، ضلع 
  توجہ مرکوز

مشرقی ہیوسڻن سوک ایسوسسی  -کمیونڻی اجالس 6/21/2018
ایشن بمقام مشرقی ہیوسڻن سوک ایسو سی ایشن  

 کے ساتھ شراکت 

مشرقی ہیوسڻن کے آس پاس پر توجہ مرکوز، 
ترجیحی  کمیونڻی کے باشندوں کی ضرورت اور

  معلومات جمع کرو
کاؤنسل ممبر ڻریوس بمقام  -کمیونڻی اجالس 6/23/2018

 باپڻسٹ چرچ  کے ساتھ شراکت
سماجی رہائشیوں سے ضرورت اور ترجیحی 

معلومات جمع کریں، ضلع جی کے آس پاس پر 
  توجہ مرکوز کریں
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 تقسیم کے طریقے  عالقائی :F ضمیمہ 12.1. 
 

  .Aکاریاں تفویض کی پروگرامز ہاؤسنگ ریاستی 
 

 تجزیے کے کاری تفویض ہاؤسنگ ہاروے طوفان
 والچ الیسا اور نولن جیمز گولڈن، لنڈا گارگ، راجیو بروکٹ، پیڻرک پروفیسر

 2018 مارچ 27 آسڻن، بمقام ڻیکساس آف یونیوسڻی
 

-CDBGنے ڻیکساس کی  HUDکے عملے کی طرف سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کہ  GLO-CDRکے حصے کے طور پر  2ترمیم 
DR  کا اعالن کیا ہے. یہ تبدیلیاں اضافی فنڈز  2018اپریل،  10گرینڻس کی طرف سے شناختی تبدیلیوں کی عکاس کرنے کے لئے

کیا گیا تھا. مقامی خرید آؤٹ اور مختص کرنے کے لئے الگو کیے گئے تھے جن میں ریاستی ہوماؤنرائر امداد پروگرام میں تقسیم 
 حصول کے پروگرام میں کوئی تازه کاری نہیں کی گئی کیونکہ اس سے کوئی اضافی رقم مختص نہیں کی گئی تھی.

 
 کاریاں تفویض کی پروگرام کاری حصول/خریداری مقامی اور پروگرام کا معاونت کی مالکان گھریلو ریاستی

 
 نامزد ریاست ہاؤسائرر امدادی پروگرام فنڈز کی تخصیصابتدائی ایکشن پالن میں 

 
 HUD اور گے، پائیں وصول %80 کم از کم کا کاری تفویض فنڈنگ کی HUD جو فہرست کی کوڈز ZIP اور کاؤنڻیز ان

 / 2018 فروری 9 جمعہ، / 28 نمبر ،83 جلد/رجسڻر فیڈرل) رجسڻر فیڈرل کاؤنڻیز بقیہ والی کرنے وصول %20 کا فنڈنگ
 پروگرام کے معاونت کی مالکان گھریلو ریاستی کو گروپنگ ذیلی کی کوڈز زپ اور کاؤنڻیز  ہیں۔ گئی کی مذکور میں (نوڻسز

 کر یکجا میں عمل کے کاری تفویض عددی کی نتائج میں شیڻس سپریڈ کی پروگرام کے کاری حصول/خریداری مقامی اور
 یہ  ہیں۔ مذکور پر طور کے "شده تباه اور متاثره انتہائی" کوڈ زپ 11 اور کاؤنڻیز 16 یہاں پر طور مجموعی  ہیں۔ گئی دی

HUD کاری تفویض علیحده شہر ہوسڻن اور کاؤنڻی ہیرس چونکہ  ہیں۔ کرتے نمائندگی کی گروپ کاری تفویض %80 کی 
 گئے۔ کیے نہیں شامل میں تجزیوں مذکور میں ذیل (کاریاں تفویض اور) ڈیڻا کا ان ہیں، رہے پا وصول

 
 HUD %80 کا گروپ کاری تفویض کی پروگرام کاری حصول/خریداری مقامی اور پروگرام کے معاونت کی مالکان گھریلو

 ہے۔ درکار میں رجسڻر فیڈرل کے 2018 فروری 9سے جانب کی
 

 مخصوص کرده ترتیب مطابق کیے کاؤنڻی ۔54ہیں گئی کی حاصل سے ڈیٹ اپ کے  2016شماری مردم  USآبادیاں کی کاؤنڻی
 جدول کوڈ زپ عددی 5 کے ڻیکساس یا کاؤنڻی سے 2010محکمے کے  کے شماری مردم امریکی کوڈز زپ کے آبادیوں
  ۔55گئے لیے ہوئے کرتے استعمال کو شمار و اعداد سالہ دس کے آبادی کل لیے کے حصے اندر کے  (ZCTA)عالقہ کاری

 
 تخمینے کے یونٹ ہاؤسنگ کاؤنڻی اور ریاستی کے شماری مردم امریکی قیمتیں اوسط کی گھروں لیے کے مالکان گھریلو

 کرائے کے فٹ سکوائر  861حامل کے پرنٹ فٹ کے  '35×'24قیمت کی گھر لیے کے داروں کرایہ  ۔56گئیں کی حاصل سے
                                                           

 54 -https://www.census.gov/search
results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0 

&search=submit 
f/pages/searchresults.xhtml?refresh=t.https://factfinder.census.gov/faces/nav/js  

) "جیوگرافک قسم منتخب کریں" 2) "تمام جیوگرافک اقسام" پر کلک کریں 1ہر زپ کوڈ کے لیے، یہ پھر درج ذیل کے طور پر جاری کیا گیا:  55
ایریا منتخب کریں۔ متعدد کا انتخاب  کریں عددی زپ کوڈ کا جدول کاری  5) 4) "ڻیکساس" منتخب کریں، 3" منتخب کریں، 880 -"کاؤنڻی (یا جز)  -

")Ctrl ،(6) "اپنے انتخاب میں شامل کریں"، 5" کو دبانا برقرار رکھیں اور زپ اور کاؤنڻی پر کلک کریں۔ متعدد زپ شامل کر سکتے ہیں (
) "ڻیبل دیکھیں" پر کلک 8ک کریں۔، " چیک باکس پر کلID "PI) 7"کل آبادی" پر کلک کریں،  -"بنیادی شمار/تخمینہ"  -"لوگ"  -"موضوعات" 

 ) ڈیڻا ڻیبل ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "ڈاؤن لوڈ" پر کلک کریں۔9کریں، 
56https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216 زپ کوڈ کیلئے اسڻیٹ اور کاؤنڻی اور-http://www.city 

data.com/ کے لئے. 
 

https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t.%DB%94
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t.%DB%94
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t.%DB%94
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 تا 64,575$ یونٹ فی میں بھر ملک کی الگتوں تعمیراتی ان  گئی۔ رکھی پر بنیاد کی الگت تعمیراتی لیے کے یونٹ کے
 کیا استعمال لیے کے کرنے حساب کا ضروریات نامکمل کی دار کرایہ نقطہ وسطی کا   75,337.50$۔57ہے رینج $86,100

 گیا۔ کیا استعمال ٰڈیڻا معقول انتہائی دستیاب لیے کے کیلکولیشن  گیا۔
 

FEMA (لیے کے دونوں دار کرایہ اور مالکان گھریلو) شمار کا ضرورت نامکمل شده تصدیق کی FEMA معاونت انفرادی 
(IA) تھے۔ گئے کیے فراہم سے جانب کی ڈیڻا رجسڻرڈ کے تک 2018 فروری 2 کے  FEMA نامکمل ان سے جانب کی 

 لیے کے بندی زمره مخلوط کی (نقصان شدید اور شدت، کی نقصان زیاده-اہم شدت، کی نقصان کم-اہم) ڈیڻا کے ضروریات
 اور کار طریقہ کے "طریقہ کا متاثره انتہائی" کے HUD میں آغاز نقطہ کے لیول کے شدت کے نقصان گیا کیا استعمال
HUD لیے کے مندرج ہر میں جات زمره کے شدت FEMA نقصان شده تصدیق کے (FVL) استعمال کا حصوں کے رقم ڈالر 

   گیا۔ کیا
 

 اپنی نے رقم ڈالر کرده حساب کی ضرورت نامکمل لیے کے (کوڈ زپ یا کاؤنڻی) جیوگرافی ہر میں جس کالم کا شیٹ سپریڈ
 کے لیولز کے شدت مجوزه تین کے HUD سے جانب کی FEMA اور جات زمره کے لیول کی شدت کی نقصان HUD قدر
 کی مالکان گھریلو بمقابلہ دار کرایہ اور کاؤنڻی شمار، کا تعداد کی یونڻس ہاؤسنگ والے کرنے سامنا کا نقصان میں لیول ہر

 میں جات زمره تین کے شدت لیے کے مالکان گھریلو طریقہ HUD  ہے۔ کیا اخذ ہوئے کرتے استعمال کو بندی زمره مخلوط
 زمره کے شدت کی نقصان کم-اہم جہاں ہے، کرتا فراہم قیمت کی ضارب مالیاتی لیے کے ضرورت نامکمل میں ایک ہر سے
 نامکمل منسلک ساتھ کے زمره کے شدت کی نقصان زیاده-اہم ہے، 58,956$ ضارب کا ضرورت نامکمل منسلک ساتھ کے

 ضارب کا ضرورت نامکمل منسلک ساتھ کے زمره کے شدت کی نقصان شدید اور ہے 72,961$ضارب کا ضرورت
 کے ضرورت نامکمل میں زمرے کے شدت ہر یہ ہے، نقصان %100 تقریبًا مراد سے نقصان "شدید"  ہے۔ $102,046

 اجازت کی کرنے تبدیل میں فیصد شرح کی نقصان کرده تخمینہ لیے کے یونٹ رہائشی متعلقہ لیے کے زمرے ہر کو ضارب
   تھا۔ ضروری تبادلہ ایسے لیے اس ہیں مختلف پر طور واضح قیمتیں اوسط کی گھر میں کاؤنڻیز متاثره چونکہ  ہے۔ دیتا

 
 لیا جائزه پر بنیاد کی فیصد شرح کی نقصان ضرب قیمت اوسط کی گھر میں کوڈ زپ یا کاؤنڻی کا ضرورت نامکمل چنانچہ،

 ضرورت نامکمل جہاں فیصد شرح یہ کی قیمت کی یونٹ ہاؤسنگ یہ لیے کے کیڻگری کی شدت کی نقصان کم -اہم  تھا۔ گیا
 گھر شده تباه یہ لیے کے کیڻگری کی شدت کی نقصان زیاده -اہم  ہے۔ %57.8 = 102,046$/58,956$ کا قیمت کی ڈھانچے

 کے کیڻگری کی نقصان شدید  ہے۔ %71.5 = 102,046$/72,961 $ ضرورت نامکمل جہاں فیصد شرح یہ کی قیمت کی
 ہاؤسنگ میں کوڈ زپ یا کاؤنڻی ہر کا فیصد شرح ان  ہے۔ %100 کا قیمت تعمیراتی کی اپارڻمنٹ یا قیمت کی گھر نتیجہ لیے
 کیڻگری کے ضرورت نامکمل لیے کے مالکان گھریلو میں کوڈ زپ یا کاؤنڻی ہر پھر اور گیا، کیا اطالق پر قیمت اوسط کی

 والی ہونے تباه میں کیڻگری ہر کی شدت کی نقصان قبضہ زیر کی مالک گھریلو لیے کے کرنے حاصل تخمینہ ڈالر کے لیول
 نامکمل لیے کے مالکان گھریلو میں کوڈ زپ یا کاؤنڻی پھر یہ  گئیں۔ کی حاصل ہوئے دیتے ضرب سے تعداد کی پراپرڻیز

   گئے۔ کیے جمع لیے کے پہنچنے تک ڈالرز کرده تخمینہ کل کے ضرورت
 

 ،FVL کے دار کرایہ لیے کے داروں کرایہ طریقہ کا HUD  گیا۔ کیا استعمال کار طریقہ یکساں بھی لیے کے داروں کرایہ
 تاہم، ہے۔ کرتا فراہم آغاز نقطہ کا کیڻگری کی نقصان پر بنیاد کی FVL کے دار کرایہ مبنی پر نقصان کے پراپرڻی ذاتی ہمراه

HUD گھریلو طرح، اسی  کرتا۔ نہیں بیان ضارب لیے کے نقصان میں کیڻگریز کی شدت لیے کے داروں کرایہ طریقہ کا 
 نقصان کی دار کرایہ اطالق کا فیصد شرح یکساں کی قیمت کرده تخمینہ کی نقصان کو سڻرکچر کرده استعمال لیے کے مالکان

 کی شدت کی نقصان زیاده-اہم برائے %71.5 کیڻگری، کی شدت کی نقصان کم-اہم برائے %57.8) کیڻگریز کی شدت کی
 داروں کرایہ تھا لیے کے مالکان گھریلو یہ کہ جیسا  گیا۔ کیا بھی پر (کیڻگری کی نقصان شدید برائے %100 اور کیڻگری،

 حامل کے گھیراؤ '35×'24 لیے کے داروں کرایہ بجائے، کے قیمت اوسط کی گھر شده تباه پر بنیاد کی کیلکولیشن لیے کے
 کرده بیان سابقہ کی الگت تعمیراتی اس  گیا۔ بنایا بنیاد کو الگت تعمیراتی کی کرنے فراہم یونٹ کے کرائے فیٹ سکوائر 861
 یونٹ داری کرایہ نقطہ وسطی کا 75,337.50$ دوباره  ہے۔ 86,100$ تا 64,575$ یونٹ فی رینج میں بھر ملک پر طور
 میں کیڻگری کی شدت ہر لیے کے داروں کرایہ اور گیا، کیا استعمال لیے کے لگانے اندازه کا قیمت کی نقصان کل لیے کے
 ہر میں کیڻگری کی شدت قیمتیں کی الگت تعمیراتی کی یونٹ داری کرایہ ضرب فیصد شرح  گیا۔ کیا اطالق کا قدر بنیادی اس

                                                           
57apartment-ldhttps://www.fixr.com/costs/bui  
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 ساتھ کے گنتی کی داروں کرایہ لیے کے کرنے حاصل قیمت کی ضرورت نامکمل لیے کے داروں کرایہ کیڻگریز کی شدت
 کا ضرورت نامکمل لیے کے داروں کرایہ میں کوڈ زپ یا کاؤنڻی سے کرنے جمع میں کیڻگریز کی شدت گئی۔ دی ضرب
 داروں کرایہ اور مالکان گھریلو لیے کے کرنے حساب کا ضرورت نامکمل کل لیے کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی ہوا۔ حاصل تخمینہ

  گیا۔ کیا جمع باہم کو ضروریات نامکمل لیے کے
 

 لچک گیا۔ کیا شامل فیکڻر کا لچک %15 میں ضمن کے ضروریات نامکمل لیے کے اندراجات کے کوڈز زپ اور کاؤنڻیز تمام
 عناصر ان کی ہونے بحال نمڻنے، سے آفت کی عناصر دیگر کرده مربوط میں سڻرکچر یا بڑھوتری، بہترکاریوں، فیکڻر کا

   ہے۔ کرتا بیان کو نمڻنے ساتھ کے سرعت مزید نسبت کی ہونے مربوط عدم باہم کی
 

 دونوں کوڈ زپ اور کاؤنڻی میں جس گروپ کاری تفویض %80 لیے کے کرنے حاصل وجود مشترکہ واحد لیے کے کاؤنڻی
 لیول کوڈ زپ ساتھ، کے حصوں ہوئے پھیلے کے کاؤنڻی مجوزه پر طور کے متاثره انتہائی میں رجسڻر فیڈرل پر طور جزوی

 ساتھ کے شہر ہوسڻن ماسوائے) پذیری لچک لیے کے کاؤنڻی جمع ضرورت نامکمل اور جوڑ کے کاؤنڻی-کوڈ زیپ ڈیڻا کا
 جو ڈیڻا جڑواں کا کاؤنڻی کوڈ زپ  گیا۔ کیا مربوط ساتھ کے جوڑ کے ڈیڻا کے کوڈ زپ لیے کے کاؤنڻی اس کو (جڑاؤ کسی

 بینڈ فورٹ اور شہر ہوسڻن ماسوائے) بینڈ فورٹ مثالً،  گیا۔ دیا کر اکڻھا میں وجود واحد بھی وه ہو مشتمل پر کاؤنڻی یکساں
 واحد کل کی بینڈ فورٹ میں ضمن کے تجزیے کے کاری تفویض کی کاؤنڻی بینڈ فورٹ کو (حصہ کا 77423 کوڈ زپ کے

 متعدد یہاں جب طرح، اسی  گیا۔ کیا مربوط ساتھ کے حصے کے 77423 کوڈ زپ بینڈ فورٹ لیے کے کرنے حاصل اینڻری
 اینڻری کی کاؤنڻی کوڈ زپ واحد لیے کے تجزیے یہ تو تھے، مشتمل پر کاؤنڻی یکساں جو آئے جوڑ کے کاؤنڻی کوڈ زپ

 گئے۔ کیے مربوط باہم لیے کے کرنے حاصل
 

 فلوریڈا سینڻرل آف یونیورسڻی (Christopher Emrich) ایمرچ کرسڻوفر ڈاکڻر اشارئیے SoVI لیے کے کاؤنڻیز متاثره49
 انڈیکس کا پذیری زد سماجی  گئے۔۔ کیے حاصل سے ماہر معروف میں ڈویلپمنٹ کی (SoVI) انڈیکس پذیری زد سماجی میں

(SoVI) Cutter et al گیا۔ بنایا سے جانب کی (Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). "ماحولیاتی 
 کیرولینا ساؤتھ آف یونیورسڻی انڈیکس یہ  ۔(261–242 ,(2)84 چہارنامہ سائنس سوشل "زدپذیری، سماجی لیے کے خطرات

 ہے تصور یہ پیچھے کے تعلق کے اس ساتھ کے سباق و سیاق کے کام کرده پیش یہاں اور زدپذیری سماجی تھا۔ گیا بنایا میں
 محدود تک ذرائع اور اختیار سیاسی سے جانب کی گروپ کے آبادی شناخت قابل پر طور جغرافیائی چند پذیری زد سماجی کہ

 اور پھیالؤ جیسے) خصوصیات کی ماحول شده تیار اور عقائد، کیپیڻل، سوشل روائیت، یا بندیوں، حد مادی چند رسائی،
 کا زدپذیری سماجی  ہے۔ ابھرتی سے وجہ کی ہونے جڑے سے (وغیره سڻاک اور مدت کی عمارت قسم، کی انفراسڻرکچر

 لچکدار کم اور حساس مزید میں مقابلے کے آفات قدرتی کو (کاؤنڻیز یہاں،) افراد زدپذیر پر طور سماجی یہ کہ ہے یہ تصور
 اور دینے ردعمل پر بوتے بل اپنے پر موقع کے ہونے پذیر وقوع آفات قدرتی ایسی کا گروپس زدپذیر زیاده  ہیں۔ دیتے کر

 اور کرنے بیان سمجھنے، کو اثرات سماجی کے آفات جیسے خطرات انڈیکس یہ  ہیں۔ ہوتے قابل کم کے صالحیت کی بحالی
 ہے۔ ہوتا مددگار لیے کے کرنے تعین

 
 گئی دیکھی سے تسلسل میں لڻریچر پر طور کے بننے باعث کا زدپذیری سماجی آغاز کا ڈویلپمنٹ ریاضیاتی کی SoVI اصل

 ممکنہ کے زدپذیری سے جانب کی والوں کرنے ایجاد SoVI گیا۔ کیا ہوئے کرتے شناخت سے مدد کی خصوصیات سماجی ان
 کے حیثیت سماجی نسل، تناسب، کا رہائشیوں بزرگ میں کاؤنڻی دولت، بشمول تغیرات کے نیچے تک سیٹ سیب کو اقدامات
 سروس افراد، حامل کے ضروریات خصوصی فیصد، شرح کی رہائشیوں بغیر کے انشورینس ہیلتھ نسل، ہسپانوی تغیرات،
 استعمال کو عمل کے جائزه لڻریچر لیے کے کرنے واضح کو وغیره نسل اور آبادی کی امریکن مقامی مالزمت، کی انڈسڻری

 کہ جو ہیں ہوتے منتج پر عناصر 11 جو ہیں جاتے کیے داخل میں تجزیے کے عنصر مرکزی شماریاتی تغیرات یہ  گیا۔ کیا
 حاصل میں نتیجے لیے کے کاؤنڻی  ہیں۔ کرتے وضاحت کی تغیر %76.4 میں پذیری زد سماجی متعلقہ سے سیٹ ڈیڻا اصل
 تغیرات 29 اب انڈیکس SoVI ترین تازه  ہے۔ ہوتا امتزاج خطی کا عناصر والے جانے کیے اخذ انڈیکس SoVI واال ہونے

 ومعاشی سماجی والے ہونے حاصل سے شماری مردم برائے محکمہ امریکہ پر طور خاص ذرائع ڈیڻا اور ہے کرتا استعمال
 پریزنڻیشن اور ڈسکشن جامع مزید SoVI ہے۔ کرتا یکجا باہم کو تغیرات

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0 ہے۔ گئی دی پر   
 

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0
http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0
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 پذیری زد سماجی میں بھر (کاؤنڻیز 49) عالقوں آفاتی کرده اعالن متاثره سے ہاروے طوفان لیے، کے مقاصد کے تجزیوں ان
 چونکہ لیے کے تجزیے میں عمل اس کے کاری تفویض  ہوئی۔ ضرورت کی سکیل SoVI  ◌ٰI ایک لیے کے موازنے کے

 تجزیے کے SoVI لیے اس ہے گئی کی شناخت لیے کے فنڈنک انفرادی پر طور علیحده سے تجزیوں ان کی کاؤنڻی ہیرس
   ہے۔ گیا لیا جائزه کا کاؤنڻیز متاثره 48 میں

 
 لیے کے کاؤنڻیز 49 کرده اعالن پر طور زده آفت تمام اور کیں مکمل کمپیوڻیشنز کی SoVI نے ایمرچ کرسڻوفر ڈاکڻر دوباره

SoVI ایسوسی یافتہ تحصیل کے مین بورڈ کے ایڈمنسڻریشن پبلک اور سائنس ماحولیاتی ایمرچ ڈاکڻر  کیے۔ فراہم سکورز کے 
   ہیں۔ ممبر کے ریسرچ کوسڻل مربوط برائے سینڻر نیشنل میں فلوریڈا سینڻرل آف یونیورسڻی اور پروفیسر ایٹ

 
 خام لیے کے بنانے مثبت اسے لیے، کے مقصد کے استعمال کے SoVI پر طور کے حصے کے میں عمل کے کاری تفویض
SoVI خام کم از کم لیے کے کاؤنڻی ہر اسے  ہوئی۔ ضرورت کی مطابقت کی SoVI سے میں کاؤنڻیز تمام کو قیمت کی 

 یہ  گیا۔ کیا حاصل ہوئے کرتے جمع کو شده حاصل ایک پھر اور ہوئے، کرتے منہا کو قدر کی SoVI کی کاؤنڻی مخصوص
 ہے۔ دیتا کر بڑا یا مساوی کے ایک کو قدروں تمام

 
 بڑھاتے فنڈز اپنے کا آبادی کی (کوڈ زپ یا) کاؤنڻی عنصر اور ایک واال ہونے استعمال میں سازی فیصلہ کے کاری تفویض

 ضروریات نامکمل کس فی لیے کے مقصد اس  تھا۔ صالحیت کی رکھنے برقرار یا/اور بحالی میں آفت ہوئے کرتے استعمال یا
 فی لیے کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی ہر -ھے پیمانہ بھی کا جانچنے کو فرق میں آبادی شہری اور دیہی طریقہ یہ گیا۔ کیا حساب کا

 رقم کی ضرورت نامکمل کرده تشکیل ذریعے کے لیول کے شدت مطابق کے حجم کے آبادی تخمینہ کا ضرورت نامکمل کس
  گیا۔ کیا حاصل ہوئے کرتے تقسیم پر (فیکڻر پذیری لچک جمع)
 

 مثبت امتزاج، متناسب کے ضروریات نامکمل (کوڈ زپ یا) کاؤنڻی فی کاری تفویض کی فنڈز مطابق کے کوڈ زپ اور کاؤنڻی
SoVI ڈسڻری لیے، کے کرنے پیدا آسانی میں اس  ہے۔ مشتمل پر ضرورت نامکمل لیے کے (کوڈ زپ یا) کاؤنڻی ہر اور 
 گیا کیا تعین کا فیصد شرح علیحده لیے کے بیوشن ڈسڻری لیے کے عناصر تین ان والے کے کرنے فراہم فیصد شرح بیوشن

 کاؤنڻیز تمام میں بدلے بیوشنز ڈسڻری فیکڻر یہ  گا۔ ہو اطالق قابل میں صورت کی ہونے فیکڻر واحد گئے الئے غور زیر جو
 یکجا میں بعد لیے کے کرنے پیش فیصد شرح واحد کی بیوشن ڈسڻری کاری تفویض میں بھر (ہو متعلقہ جہاں کوڈز زپ اور)

   گئے۔ دیئے کر
 

 %20 اور گروپ %80 پر طور علیحده شده لکیر میں رجسڻر فیڈرل لیے کے بیوشنز ڈسڻری کی فنڈز مختص %20 اور 80%
 نامکمل میں گروپ کے فنڈ مختص %80 لیے اس  گیا۔ کیا تعین کے کر منہا کو شہر ہوسڻن اور کاؤنڻی ہیرس ساتھ کے گروپ

 ضرورت نامکمل کی کوڈ زپ اور کاؤنڻی ہر حساب کا فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری پر بنیاد کی پذیری لچک جمع ضرورت
 ضرورت نامکمل میں کوڈز زپ یا کاؤنڻی تمام میں گروپ کے فنڈ کرده مختص %80 اسے اور کر لے سکور پذیری لچک جمع
   گیا۔ لگایا ہوئے کرتے تقسیم پر سکورز کے پذیری لچک جمع

 
 قدر 1+(Raw SoVI - Min(Raw SoVI)) ،(Raw SoVI - Min(Raw SoVI))+1 مبنی پر SoVI طرح، اسی بالکل

 Raw SoVI - Min(Raw)+1 کے کاؤنڻیز تمام میں گروپ کاری تفویض %80 کو فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری کی
SoVI)) مثبت سے جس گئی کی تقسیم ساتھ کے سکورز مجموعی کے SoVI فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری لیے کے سکورز 

 کوڈ زپ یا کاؤنڻی لیے، کے فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری مبنی پر ضرورت نامکمل کس فی طرح، اسی بالکل  ہوئی۔ حاصل
 کوڈز زپ تمام میں گروپ کاری تفویض %80 کو پذیری لچک لیے کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی جمع ضرورت نامکمل کس فی کی
 %20 صرف عمل جلتا ملتا سے اس  گیا۔ کیا تقسیم ساتھ کے مجموعے کے ضرورت نامکمل کس فی میں بھر کاؤنڻیز اور

 کاؤنڻی ہر پر جانے الئے غور زیر پر طور واحد کے عنصر اس کار طریقہ یہ گیا۔ کیا استعمال لیے کے گروپ کاری تفویض
 نامکمل ابتدائی تو ہوں عنصر واحد ضرورت نامکمل اگر  ہے۔ کرتی تعین کا فیصد شرح کرده تفویض لیے کے (کوڈ زپ یا)

 ڈسڻری کاری تفویض فیکڻر کا SoVI  ہے۔ کرتا تعین کا فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری کاری تفویض عنصر کا ضرورت
 ہو۔ فیکڻر واحد زدپذیری سماجی کی آبادی شده تباه اگر گا ہو تب اطالق کا جس ہے کرتا پیش فیصد شرح کی بیوشن
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 امتزاج کے تینوں ان لیے کے بنانے نمبر واحد ایک کیونکہ جاتا دیکھا نہیں پر طور علیحده کو فیکڻر گئے الئے غور زیر ان
 کرتے امتزاج کا بیوشن ڈسڻری SoVI مثبت اور بیوشن ڈسڻری پذیری لچک جمع ضروریات نامکمل  ہے۔ ہوتی ضرورت کی

 لچک جمع ضرورت نامکمل جو ماڈل 10-40-50 کو بیوشن ڈسڻری پذیری لچک کس فی جمع ضرورت نامکمل اور ہوئے،
 ڈسڻری پذیر لچک جمع ضرورت نامکمل کس فی اور بیوشن ڈسڻری SoVI مثبت ،%50 گئے دئیے کو فیصد شرح کی پذیری
 کے کاؤنڻی تناسب کا 10-40-50 یہ  گیا۔ کیا حاصل ساتھ کے امتزاج متناسب کے ڈسڻریبیوشن تین حامل کی %10 کے بیوشن

 ہر ہوئے کرتے استعمال کو ضرورت نامکمل کس فی کی کاؤنڻی اور انڈیکس، SoVI لیے کے کاؤنڻی ضرورت، نامکمل لیے
 کوششوں کی بحالی سے آفت سابقہ :تناسب کا عناصر تین ہے۔ کرتا تعین کا شرح کی کاری تفویض کی فنڈنگ لیے کے کاؤنڻی

 حتمی متناسب لیے کے فیکڻر ہر کے %10-%40-%50 بذریعہ ضرورت نامکمل کس فی اور ،SoVI ضرورت، نامکمل میں
 بغیر پر رقم کی فنڈنگ کو ماڈل 10-40-50 رقم کی کاری تفویض کی ڈالر  گیا۔ کیا استعمال کو فیصد شرح کی بیوشن کنڻری
 %20 اور فنڈز %80 دستیاب میں گروپ %80) رقم کی ڈالر کل کرده تفویض کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی کے بندی حد کسی

 گیا۔ کیا حساب ہوئے کرتے استعمال کو قدروں فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری لیے کے (%20 میں گروپ
 

 ڈالر کی ماڈل 10-40-50 آزادانہ بمقابلہ فیکڻر پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل لیے کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی کالم کا خسارے
-50 آزادانہ لیے کے کوڈ زپ یا کاؤنڻی کالم یہ  ہے۔ کرتا ڈسپلے کو رقم والی ہونے حاصل کے کر استعمال کو کاری تفویض

 ہے۔ کرتا پیش کا رقوم فاضل یا خسارے کے ضرورت نامکمل ہوئے کرتے استعمال عمل کا کاری تفویض کی تناسب 40-10
 

 فنڈنگ لیے کے کرنے اطالق کا کاری عمل اور بیوشن ڈسڻری کی فنڈز HUD چونکہ کہ ہے کرتا تجویز یہ پر طور عملی
 لیے کے کاؤنڻیز یہاں لیے اس ہے عمل مہنگا انتظام کا عملے کار، طریقہ ایڈمنسڻریشن بنانا، پالیسیز اور کرنا، اپالئی لیے کے
 ریاستی تمام اطالق کا اس اور ہے گیا کیا تعین پر 2,000,000$ کا رقم کی کاری تفویض کم از کم  ہو۔ موجود رقم کم از کم

 %80 میں شیٹ سپریڈ کی پروگرام کاری حصول/خریداری مقامی اور شیٹ سپریڈ پروگرام کے معاونت کی مالکان گھریلو
   ہے۔ ہوتا پر سازی فیصلہ کی کاری تفویض

 
 دیگر اگر پر طور خاص ہے، نہیں معقول کاری تفویض زائد کی فنڈز کر بڑھ سے ضرورت نامکمل کی ان لیے کے کاؤنڻی
 ضروریات نامکمل لیے کے فنڈنگ کی کاؤنڻیز پر طرز اسی  پائیں۔ وصول نہیں ضروریات نامکمل اپنی تک اب نے کاؤنڻیز

  ہے۔ گئی کی نافذ بندی حد کی رقم کاری تفویض زیاده سے زیاده حامل کی حد مقرره کی %200 کا رقم کی پذیری لچک جمع
 حد پر وصولی کی فنڈنگ سے میں کاری تفویض گئی دی سے جانب کی کوڈ زپ یا کاؤنڻی (فلور اور بندی حد) نمبرز دو یہ

-40-50 پھر تو جائے، پہنچ پر حد کی کاری تفویض زیاده سے زیاده اپنی کوڈ زپ یا کاؤنڻی ایک اگر  ہیں۔ کرتے فراہم بندی
 جو کوڈ زپ اور کاؤنڻیز دیگر فنڈز کے حد زیاده سے زیاده کی ان اور بھی کوئی منسوب سے ان تحت کے اصول کے 10
 جائیں کیے دستیاب لیے کے بیوشن ڈسڻری اور کرنے کاری تفویض دوباره انہیں پہنچے نہیں تک حد زیاده سے زیاده اپنی
   گے۔

 
 دو میں گروپ فنڈنگ %80  گیا۔ دیا انجام سر ذریعے کے عمل مسلسل کے کاری تفویض عمل یہ کا کاری تفویض دوباره
 شیٹ سپریڈ کہ جیسا جاتیں۔ دی کر تفویض پر طور مکمل رقوم تمام کہ سے اِس قبل تھی موجود فنڈنگ وافر کیلئے اقساط

 سے زیاده اپنی میں تفویض کی قسط پہلی اکثریت کی عالقوں والے آنے میں زمرے کے کاری تفویض %80 ہے، دکھاتی
   پہنچے۔ نہیں کو حد زیاده

 
 ایک کیلئے کرنے اطالق پر رقم دستیاب کیلئے دینے سمت کو کاری تفویض کی فنڈز متعلق، کے کاروائی کی قسط دوسری
 اکائیوں اُن یہاں، البتہ،  تھا۔ گیا کیا کیلئے قسط پہلی کہ جیسا تھا پڑا کرنا تیار کو تقسیم فیصدی شرح والی کرنے کاری تفویض

 حاصل ہی پہلے تفویض زیاده سے زیاده اپنی تحت کے فارمولے اِس نے جنہوں تھی گئی دی تفویض اضافی فیصد صفر کو
 کیلئے اُن تھیں پہنچیں نہیں کو حد زیاده سے زیاده اپنی کاؤنڻیز جو کیلئے، کرنے تفویض کی قسط دوسری اِس تھی۔ لی کر

 کاری تفویض ایک کیلئے فنڈنگ کی قسط دوسری تاکہ گیا بنایا عمومی دوباره کو امکانات کے کاری تقسیم 10-40-50 اصل
 عالقوں والے جانے ره کم سے سطح باالئی اپنی کو فیصدوں شرح اصل کام یہ  کریں۔ تخلیق تقسیم کی فیصد شرح والی کرنے

 میں قسط دوسری تو ہو، ممکن اگر کہ ساتھ، کے مقصد اِس تھا، گیا کیا ہوئے دیتے تقسیم سے میزان کے فیصدوں شرح کی
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 کیلئے گروپ %80 یہ ہے گئی کی وضاحت اوپر کہ جیسا  جائے۔ کی کاری تفویض کی %100 کے ضرورت شده غیرتکمیل
   تھا۔ گیا لیا کر حاصل

 
 چونکہ اور تھی، گئی کی تفویض کیلئے دونوں کوڈز ZIP اور کاؤنڻیز میں گروپ ذیلی کے کاری تفویض %80 فنڈنگ چونکہ

 ہوتے مقام ہم ساتھ کے کاؤنڻی والی کاری تفویض %20 کسی یا کاؤنڻی والی کاری تفویض %80 کسی تو یا کوڈز ZIP تمام
 احتیاط کیلئے بچنے سے مسئلے ساختی کے (گنتی دوہری) کاری تفویض دوہری سے وجہ کی ہونے مقام ہم اِس لٰہذا ہیں،

   تھا۔ پڑا کرنا تفریق سے کاؤنڻی کو عالقے مقام ہم کیلئے بچنے سے گنتی زائد  تھی۔ پڑی برتنی
 

 جوڑوں کے کاؤنڻی اور کوڈ ZIP کو ڈیڻا اور کرنا، استعمال ڈیڻا کا نقصان اصل سے اعتبار کے کوڈ ZIP میں کاروائی اِس
 کو آبادی کی کاؤنڻی اُس کہ تھا گیا کیا درست طرح اس بھی میزان کا شماری مردم کیلئے کاؤنڻی  تھا۔ شامل دینا کر تقسیم میں
 کی مقامی ہم میں ڈیڻا ZIP اور کاؤنڻی نے کاروائی اِس  تھی۔ چکی جا گنی میں آبادی کی کوڈ ZIP سے پہلے جو جائے دیا ہڻا

 %20 کو کاروائی اسی  تھا۔ گیا کیا استعمال کیلئے مقامیوں ہم تمام کو کاروائی اِس  دیا۔ کر خاتمہ کا گنتی دوہری میں صورت
 تفویض کی کاؤنڻی اور کاری تفویض کی کوڈ ZIP میں گروپ ذیلی کے کاری تفویض والے ہونے نہ متاثر زیاده سے سب

 تھا۔ گیا کیا استعمال کیلئے کرنے دور کو اثر کے مقامی ہم میں کاری
 

 بھی سی کوئی اُن کو گنتیوں کی شہر ہیوسڻن لٰہذا گا، کرے وصول کاری تفویض علیحده ایک شہر (Houston) ہیوسڻن چونکہ
 کرائے اور مکان مالکانِ  کے FEMA  ہے۔ ہوتا مقام ہم وه ساتھ کے جن تھا الزمی کرنا حذف سے کوڈز ZIP یا کاؤنڻیز
 کے نقصان شده توثیق کے FEMA سے سیڻس ڈیڻا کے گنتیوں کی درجات کے شدت کی نقصان والے پہنچنے کو داروں

 کیلئے داروں کرایہ اور مکان مالکان کے شہر ہیوسڻن کیلئے درجات تینوں کے شدت ہوئے، کرتے استعمال کو ڈیڻا تفصیلی
 کسی والی جانے کی تفویض فنڈز کو شہر ہیوسڻن کو اعدادوشمار ان پھر  تھا۔ ممکن کرنا کاری اخذ اور شناخت کی میزانوں

 کیلئے کوڈز ZIP اور کاؤنڻیز مقام ہم کہ جیسا ہی ویسے گیا، کیا استعمال کیلئے کرنے خارج سے جانے گنے میں اکائی دیگر
 شده تکمیل غیر اور شماریوں مردم والی کرنے نمائندگی سے پہلے کی گاہوں رہائش کی ہیوسڻن  ہے۔ گیا کیا بیان پہلے

 گیا۔ دیا کر خارج سے سیٹ ڈیڻا (Fort Bend) بینڈ فورٹ کو رقوم کی ضرورت
 
 گروپ کا کاری تفویض کا پروگرام کے حصول کے جائیداد/خریداری درکار کو HUD میں رجسڻر فیڈرل کے 2018 فروری9

 پروگرام۔ کا معاونت کی مکان مالک ریاستی %20 اور
 

 کاری تفویض کی پروگرام کے حصول کے جائیداد/خریداری مقامی اور پروگرام کے معاونت کی مکان مالکانِ  ریاستی20%
 جائیداد/خریداری مقامی اور پروگرام کے معاونت کی مکان مالکانِ  ریاستی کہ جو تھی ہی ویسی کاروائی کیلئے کاؤنڻیز والی
 جس  تھی۔ گئی کی بیان کیلئے کاؤنڻیز والی کاری تفویض %80 کیلئے گروپس %80کے دونوں پروگرام کے حصول کے
 کیے تفویض میں اقساط فنڈز مانده باقی بعد کے اس اور تھا، گیا کیا تعین کا رقم کی کاری تفویض کم از کم ایک تحت کے

   تھیں۔ جاتی کی عائد کاریاں تفویض زیاده سے زیاده پر قسط ہر میں جن تھے جاتے
 

 ایک سے علیحده کیلئے گروپ اُس کو رقم کم از کم کی کاری تفویض کیلئے پروگرام کے حصول کے جائیداد/خریداری مقامی20%
 کام یہ  تھی۔ نہیں دستیاب رقم اتنی کیلئے دینے 2,000,000$ کم از کم کو کاؤنڻیز 33 تر تمام کیونکہ تھا ہوتا درکار تعین موزوں

 سب اخراجات، انتظامی ضروری کیلئے کیلئے خریداری کی جائیداد جو گیا کیا ہوئے کرتے استعال طریقہ کا ذخیرگی بتدریج ایک
 حصول کے جائیداد/خریداری مقامی میں کاؤنڻی متاثره زیاده سے سب اور ضروریات، شده غیرتکمیل کیلئے کاؤنڻی متاثره زیاده سے
  تھا۔ کرتا احاطہ کا فیصد شرح کی گھروں والے جانے خریدے پر طور ممکنہ میں گروپ %20 کے

 
 عطا کی خریداری کسی اخراجات انتظامی (%10) پراجیکٹ اور (%2) پروگرام کہ ہیں یہ اخراجات انتظامی پہچانے جانے
 زیاده سے سب کی کاؤنڻی جس میں گروپ اس  ہیں۔ ہوتے برابر کے %12 کے رقم میں (گرانٹ کرده عطا ُکل) گرانٹ کرده

 ہی میں کاؤنڻی والر  ہے۔ 19,548,797$ ضرورت شده غیرتکمیل میں جس ہے کاؤنڻی والر وه ہے ضرورت شده غیرتکمیل
 کی جائیدادوں والی آنے میں زمروں کے نقصان شدید اور بڑے زیاده اور (177 ُکل) گاہیں رہائش زده نقصان زیاده سے سب
 غالب متعلق کے جائیدادوں والی آنے میں زمروں کے نقصان شدید اور بڑے زیاده  ۔(105 ُکل) ہے زیاده سے سب تعداد ُکل

 سے میں گھروں زده نقصان میں (والر) کاؤنڻی زده نقصان زیاده سے سب میں جن گا، ہو جاچکا خریدا انہیں کہ ہے یہی گمان
 کیلئے لگانے تخمینہ کا ڈالروں کے کاری تفویض کم از کم ڈیڻا یہ  ہیں۔ چکے جا خریدے پر طور ممکنہ 59% = 105/177
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 ضرب سے ضرورت شده غیرتکمیل اِس کو اخراجات انتظامی %12  آیا۔ کام پر طور کے طریقے مساواتی اور منطقی ایک
   ہے۔ نکلتا نتیجہ کا x .59 x $19,548,797 = $1,384,055 12. کم از کم کیلئے کاؤنڻی ہر سے دینے

 
 کاری تفویض %20 میں پروگرام کے حصول کے جائیداد/خریداری مقامی اور پروگرام کے معاونت کی مکان مالکانِ  ریاستی

 FEMA ایک نے جنہوں تھیں کاؤنڻیز وه یہ  کی۔ وصول تقسیم کم از کم میں قسط پہلی نے جنہوں تھیں کاؤنڻیز آڻھ گروپس کے
IA ایک نے کاؤنڻیز اِن تاہم، پہنچیں۔ نہیں پر حد کم از کم اور کیا نہیں وصول اعالن کا کاؤنڻی FEMA PA وصول اعالن 
    تھا۔ بناتا اہل کیلئے فنڈز CDBG-DR انہیں جو کیا

 
 رقم کم از کم کو کاؤنڻیز 33 نے قسط پہلی کیلئے گروپ %20 کے پروگرام کے حصول کے جائیداد/خریداری مقامی لٰہذا

 دستیاب کیلئے کاری تفویض میں عمل کے فنڈنگ کی خریداری کی گروپ  (45,673,815$) %20رقم یہ اور کی تفویض
 غیرتکمیل پر کاؤنڻیز تمام پھر رقم مانده باقی یہ بعد کے کرنے فراہم فنڈنگ کم از کم کو کاؤنڻیز تمام گئی۔ لی کر تفریق سے رقم
 دو بعد کے کرنے عائد حد کی کاری تفویض زیاده سے زیاده ایک کی صالحیت کی مقابلے نیز %200 کے ضرورت شده

 چار تو گئیں، ہو ختم رقوم سے قسط دوسری جب  گئی۔ دی کر تفویض پر طور مکمل ہوئے کرتے استعمال کا اقساط مزید
 تھیں۔ چکی پہنچ پر %200 کے ضرورت شده غیرتکمیل زیاده سے زیاده اپنی کاؤنڻیز

 
 اؤنسر مدد کے پروگرام فنڈز کی تخصیص میں نامزد ریاست ہوم 2 ترمیمایکشن پالن 

 
امدادی پروگرام کے فنڈز کے ابتدائی اختصاص میں کوئی تبدیلی نہیں.  COGsترمیم کے مقصد کے لئے ریاست ہاؤسائرر  

کے مقصد کے لئے کی بناء پر، ریاست کے بہت جغرافیایی عالقوں کے بہت سے متاثره اور متاثره عالقوں میں بہت  2ترمیم 
-115کی تاریخ پبلک الئسنس  2018اپریل،  10زیاده متاثره اور پریشان کن بحث میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی کی وجہ سے 

سب سے زیاده متاثره اور پریشان  HUDیادگار،  HUDکے تحت فنڈ کے اختصاص کے طریقہ کار کے بارے میں  123
ابتدائی اختصاص مناسب مالیاتی زمرے میں منتقل کیا گیا تھا. ان مخصوص عالقوں کے لئے کل ڈالر  HUDعالقوں کے لئے 

 کو مختص کرده رقم کو تبدیل نہیں کیا گیا. COGsمختص نہیں کیا گیا اور اس طرح 
 

کو مختص کرنے کے   236،210،909$  /افی اسڻیٹ ہومورڻر سپورٹ فنڈز میمیں نامزد اض 2ریاستی ایکشن پالن کے ترمیم 
 لئے، ایچ ای اے کے مختص ماڈل میں مندرجہ ذیل اپ ڈیٹ کئے گئے ہیں:

/ نوڻسز کے مطابق چار ریاستوں کو دوباره درجہ  2018اگست،  14/ منگل،  157نمبر  83وفاقی رجسڻر / والیوم  •
سب سے زیاده اثر انداز اور پریشان ریاست کے مقابلے میں سب سے  HUDبندی اور چار زپ کوڈوں کے طور پر 

 زیاده اثر انداز اور پریشان کن؛
کے طریقہ کار کے بارے میں کے  123-115یشن کے تحت اختیاری رقم "کی" پبلک ایسوسی ا 2018جنوری  10 •

کے تازه ترین اقدار کے ساتھ مطابق اور منسلک فی صد ایڈجسڻمنٹ میں  HUDحوالے" سے یادگار میں فراہم کرده 
میں اضافی ضروریات کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. (نتیجے میں بڑے کم نقصان کی شدت کے زمرے 

اور شدید نقصان ده زمره کے لئے  74.4%یمانے پر ہائی نقصان کی شدت کے زمرے کے لئے ، بڑے پ%55.6
 )؛%100

 2018فروری  2) کے اعداد و شمار (IA) انفرادی امداد (FEMAتازه کاری فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی ( •
 تک)؛ 2018جون،  25سے 

• U.S.  ،بشمول آبادی اور میڈین ہاؤسنگ کی قیمتوں کا اندازه مردم شماری کے اعداد و شمار کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے
 تک)؛ 2017، 1سے جوالئی  2016، 1(جوالئی 

الگو اور زپ کوڈوں کو زیاده سے زیاده مختص االؤنس میں محدود کردیا گیا ہے، ان کی انیڻیٹ کی ضرورت کی  •
 236,210,909اختصاص اور اضافی فنڈ میں $ڈالر کی ابتدائی  1,048,011,316حساب سے اس کی رقم کی بنیاد پر $

میں  2کی کل مختص کی بنیاد پر. لہذا، بہت سے ریاست زیاده متاثره اور پریشان کن ممالک اور زپ کوڈ ترمیم 
 اضافی فنڈز نہیں مل سکی.

 
پہنچنے والی  سب سے زیاده متاثره اور متاثره عالقوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ تمام اداروں کی طرف سے

سب سے زیاده متاثره اور متاثره عالقوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس کے   HUDزیاده سے زیاده مختص کی وجہ سے 
 کے لئے جانے والے فنڈز کو زیاده تر اثر انداز کیا گیا تھا. اور متاثره عالقوں. HUDفیصد سے زائد کل  80نتیجے میں 
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  .Bتفویض کی پروگرام انفراسڻرکچر مقامی 

 
 پروفیسرز کے تجزیوں کے تفویض کی انفراسڻرکچر کے طوفان ہاروی
 والش الیسا اور  نولن جیمز گولڈن، ِلنڈا گرج، راجیو بروِکٹ، پیڻرک

  2018مارچ  27آسڻن، بمقام ڻیکساس آف یونیوسڻی
 

1 (HUD  اور متاثره کاؤنڻیز  زیاده سے سب کی ZIP 83 والیم / رجسڻر، فیڈرل فہرست کی کوڈز, No. 28 / 9 جمعہ 
  ہے۔ آتی سے 1 جدول نوڻسز، / 2018 فروری

 
 امریکی 2016 شماری مردم .U.S ڈیڻا کے آبادیوں کی کاؤنڻی پر آبادی کی 2016 سے حساب کے آبادی کی کاؤنڻی )2

  ۔58تھے گئے کیے حاصل سے معلومات کرده تجدید دیگر اور سروے کمیونڻی
 
 تھا۔ کرده فراہم سے رقم کی (PA) معاونت عوامی FEMA سیٹ ڈیڻا کیلئے رقم کرده تخمینہ کی PA تک  2/1/2018 )3
4( HUDکاؤنڻیز حال زبوں اور متاثره بقایا %20 اور کاؤنڻیز حال زبوں اور متاثره زیاده سے سب %80 کرده شناخت کی 

 9 جمعہ، / Vol. 83, No. 28 / رجسڻر فیڈرل اُسے ہیں، شامل کوڈز ZIP متاثره زیاده سے سب میں جن تقسیم کی
   ہے۔ گیا کیا مختص میں نوڻسز / 2018 فروری

 
  گی۔ کرے وصول فنڈز راست براهِ  سے جانب کی ریاست یہ کیونکہ ہے گیا دیا نکال سے کاری تفویض کو کاؤنڻی )5

 کرتے نمائندگی کی زائد سے %93 کے دعووں ُکل کیلئے کاؤنڻیز 49 تمام دعوے کے انفراسڻرکچر PA کاؤنڻی ہیِرس
 سے میں جس ہے، 413,431,338$ ہے جانی کی تقسیم کو کاؤنڻیز 48 مانده باقی جو رقم وه کی فنڈز HUD  تھے۔

80% HUD اور گی جائے کو (330,745,070.40$) کاؤنڻیز حال زبوں اور متاثره زیاده سے سب کرده تعین کی 
    گی۔ جائے کو (82,686,267.60$) کوڈز ZIP متاثره زیاده سے سب اور کاؤنڻیز متاثره 20%

 کاؤنڻی %10 ایک والی رکھنے مطابقت سے تقاضوں کے اخراجات پراجیکٹ ُکل تخمینہ کا ضرورت شده غیرتکمیل )6
 گیا۔ کیا سے

 کی مقابلے  تھا۔ کرده تخمینہ سے حساب کے %15 کے اخراجات پراجیکٹ ُکل عنصر کا صالحیت کی مقابلے ایک )7
 نمائندگی کی اجزاء دیگر والے ہونے شامل دیگر اُس یا اضافوں بہتریوں، میں ڈھانچے عمارتی کسی عنصر کا صالحیت

 اُس کو صالحیت کی ہونے بحال سے اُس یا کرنے مقابلہ سے تیزی مزید کا آفت قدرتی کسی کی اُس کہ جو ہے کرتا
 ہوتا۔ گیا کیا نہ شامل کو اجزاء اِن اگر ہیں بڑھاتے نسبت کی صورت

 کے آنے میں زد پر طور معاشرتی پر درجے کے کاؤنڻی تخمینہ کا :[Raw SoVI - Min Raw SoVI +1] جزو )8
 کاؤنڻی ہر کو SoVI خام  تھا۔ گیا پرلگایا بنیاد کی سکورز کے(SoVI) (Social Vulnerability Index)شمار خام
 مثبت ہوئے کرتے جمع (1) ایک میں سکور SoVI خام کم از کم کے ایک ہر سے میں کاؤنڻیز 49 منفی SoVI کے
 ساحلی جامع برائے مرکز قومی فلوریڈا، سینڻرل آف یونیورسڻی سکورز SoVI خام کیلئے کاؤنڻیز 49 ہے۔ جاتا بنایا

 کیلئے کاؤنڻیز متاثره 49 تھے۔ گئے کیے کو فراہم 2018فروری  19سے  جانب کی ایمِرک کرسڻوفر ڈاکڻر کے تحقیق
 کہ جو تھے، گئے کیے حاصل سے ایمِرک کرسڻوفر ڈاکڻر میں فلوریڈا سینڻرل آف یونیورسڻی شماریات SoVI خام

 شمار کا آنے میں زد پر طور معاشرتی یہ  ہیں۔ ماہر میں تیاری کی (SoVI) شمار کے آنے میں زد پر طور معاشرتی
(Index) (SoVI), وغیره کڻر (Cutter et al.)(Cutter, S. L.,Boruff, B. J., & Shirley, W. L. 

(2003).”Social vulnerability to environmental hazards,” Social Science Quarterly, 84(2), 242–
 آنے، یںم زد پر طور معاشرتی تھا۔ گیا کیا تخلیق کیرولینامیں ساؤتھ آف یونیورسڻی شمار یہ  تھا۔ کیا تخلیق نے(261

 معاشرتی کہ ہے، یہ نظریہ کارفرما پیچھے کے اہمیت کی اُس میں تناظر کے کام والے جانے کیے پیش پر یہاں اور
 قوت سیاسی کو جن ہیں بنتے گروه کے آبادی شناخت قابلِ  پر طور جغرافیائی مخصوص شکار کا آنے میں زد پر طور
 معاشرتی رواج، و رسوم جو یا ہوں، ہوتی عائد حدود طبعی مخصوص پر جن ہو، رسائی محدود تک وسائل اور

                                                           
 58 -https://www.census.gov/search

exas+counties+population&search.x=0&search.y=0&seresults.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=t
arch=submit 

https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-#%20results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
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 عمر کی عمارت قسم، کی انفراسڻرکچر اور کثافت کہ جیسا) خصوصیات کی ماحول شده تعمیر اور عقائد، سرمائے،
   ہوں۔ مجبور سے وجہ کی (وغیره سڻاک، اور

 
 قدرتی کسی کو لوگوں والے آنے میں زد پر طور معاشرتی شمار یہ کہ ہے یہ نظریہ کا آنے میں زد پر طور معاشرتی  

 واقعات کے آفت قدرتی ایسے اگر  ہے۔ بناتا قابل کم کے کرنے مقابل یا حامل، کے نقصان مزید کیلئے واقعے کے آفت
 قابل کم کے ہونے بحال سے اُن یا کرنے مقابلہ کا اُن پر بوتے بل اپنے گروه والے آنے میں زد زیاده تو ہیں، آتے پیش

 کیلئے سمجھنے اور کرنے، بیان ماپنے کو آفت قدرتی کسی مثالً  اثرات معاشرتی کے خدشے کسی شمار یہ  ہیں۔ ہوتے
   ہے۔ کارآمد

  
   SoVI لڻریچر جنہیں ہے ہوتا ذریعے کے کرنے شناخت کی خصوصیات معاشرتی اُن آغاز کا افزائش ریاضیاتی کی 

 میں زد پر طور معاشرتی ہے۔ جاتا دیکھا پر طور کے عناصر والے بننے وجہ کی آنے میں زد پر طور معاشرتی میں
 ریوئیو لڻریچر ایک سے جانب کی مؤجدان کے SoVI کیلئے کرنے مجمتع پر متغیرات 27 کو عوامل ممکنہ کے آنے

 معاشرتی نسل، تناسب، کا مکینوں العمر زائد میں کاؤنڻی دولت، ,بشمول) متغیرات 27 یہ  تھا۔ گیا کیا استعمال عمل کا
 خصوصی فیصد، شرح کی مکینوں والے رکھنے نہ انشورنس طبی رکھنا، تعلق سے نسل ہسپانوی متغیرات، کے حیثیت

 ایک (وغیره ِصنف، اور آبادی امریکی (انڈین ریڈ) النسل اصل مالزمت، میں انڈسڻری سروس افراد، والے ضروریات
 اصل کہ جو ہے ہوتا منتہج میں اجزاء 11 جو ہیں جاتے کیے داخل میں تجزیئے کے عنصر جزوی اصولی شماریاتی

 وضاحت کی %76.4 کے مربع کے اختالف معیاری %76.4 میں آنے میں زد پر طور معاشرتی مقابل کے سیٹ ڈیڻا
 شمار SoVI   ہے۔ ہوتا مرکب دار خطوط کا عوامل کرده اخذ شمار SoVI کا نتیجے کیلئے کاؤنڻی کسی  ہیں۔ کرتے

 طور بنیادی کہ جو ہیں جاتے کیے حاصل سے ذرائع اُن کے ڈیڻا متغیرات معاشی و معاشرتی کرده تیار کے اس اور
 اور مباحثہ میں گہرائی مزید ایک پر SoVI ہیں۔ رکھتے تعلق سے بیورو شماری مردم کے متحده ریاستہائے پر

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0 ہے۔ گئی دی پر یہاں پریزینڻیشن 39T.   
   
عالقوں  متاثره کرده اعالن پر طور کے ہونے شکار کا آفت قدرتی کے طوفان ہاروی کیلئے، مقاصد کے تجزیئے اس  

 کِرسڻوفر ڈاکڻر تھا۔ درکار پیمانہ SoVI ایک کیلئے کرنے موازنہ کا آنے میں زد پر طور معاشرتی میں ممالک) 49(
  ہیں۔ ایک سے میں بانیوں کی شمار کے آنے میں زد اِس کہ جو تھی، کی نے کڻر سوزن ڈاکڻر سفارش کی ایمِرک
 سینڻرل آف یونیورسڻی اور پروفیسر یافتہ اعزاز کے ممبران بورڈ کے عامہ انتظامِ  اور سائنس ماحولیاتی ایمِرک ڈاکڻر

 49 تمام اور کیے مکمل تخمینات نے ایمِرک ڈاکڻر  ہیں۔ ممبر کے تحقیق ساحلی جامع برائے مرکز قومی میں فلوریڈا
 پر طور علیحده سے ریاست کاؤنڻی ہیرس چونکہ  کیے۔ فراہم سکورز کے SoVi کیلئے کاؤنڻیز شکار کی آفت قدرتی
 48 دیگر لیکن گیا دیا کر اخراج سے ڻیبل کاری تفویض انفراسڻرکچر PA کا اس لیے اس ہے، کرتی وصول فنڈنگ

 کم از کم لیے کے ماڈل SoVI مطابق، کے ایمرچ ڈاکڻر گے۔ رہیں شده تبدیل غیر سکورز SoVI لیے کے کاؤنڻیز
 بقیہ ہڻانا کو کاؤنڻی ہیرس   ہے۔ درکار جانا چالیا متوازی کے کاؤنڻیز گئی دی قرار زده آفت 49 انہیں اور پٹ ان 100
  گا۔ کرے نہیں تبدیل کو سکورز SoVI میں کاؤنڻیز دیگر

 یا بڑھاتے فنڈز اپنے کا آبادی کی کاؤنڻی عنصر اور ایک واال ہونے استعمال میں سازی فیصلہ کے کاری تفویض )9
 نامکمل کس فی لیے کے مقصد اس  تھا۔ صالحیت کی رکھنے برقرار یا/اور بحالی میں آفت ہوئے کرتے استعمال

 کے کاؤنڻی ہر -ھے پیمانہ بھی کا جانچنے کو فرق میں آبادی شہری اور دیہی طریقہ یہ  گیا۔ کیا حساب کا ضروریات
 تقسیم پر رقم کی ضرورت نامکمل کرده تشکیل مطابق کے حجم کے آبادی تخمینہ کا ضرورت نامکمل کس فی لیے

  گیا۔ کیا حاصل ہوئے کرتے
 

 نامکمل لیے کے کاؤنڻی ہر اور SoVI مثبت امتزاج، متناسب کے ضروریات نامکمل کاؤنڻی فی کاری تفویض کی فنڈز )10
 تین ان والے کے کرنے فراہم فیصد شرح بیوشن ڈسڻری لیے، کے کرنے پیدا آسانی میں اس  ہے۔ مشتمل پر ضرورت

 بیوشن ڈسڻری واحد میں کاؤنڻیز تمام جو گیا کیا تعین کا فیصد شرح علیحده لیے کے بیوشن ڈسڻری لیے کے عناصر
 کے کاری تفویض %20 اور (کاؤنڻیز متاثره انتہائی HUD) کاری تفویض %80 گئے۔ کیے اکڻھے میں بعد لیے کے
 کرده فراہم سے جانب کی رجسڻر فیڈرل تعین کا کوڈز زپ متاثره انتہائی اور کاؤنڻیز متاثره) لیے کے ڈسڻریبیوشن لیے

 پر بنیاد کی پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل میں گروپ کے فنڈ مختص %80 لیے اس  گیا۔ کیا مطابق کے رہنمائی
 اسے اور کر لے سکور پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل کی کاؤنڻی ہر حساب کا فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری
 لگایا ہوئے کرتے تقسیم پر پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل میں کاؤنڻی تمام میں گروپ کے فنڈ کرده مختص  80%

 1+(Raw SoVI - Min(Raw ،(Raw SoVI - Min(Raw SoVI))+1 مبنی پر SoVI طرح، اسی بالکل  گیا۔

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0
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SoVI)) 1 کے کاؤنڻیز تمام میں گروپ کاری تفویض %80 کو فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری کی قدر+(Raw SoVI 
- Min(Raw SoVI)) مثبت سے جس گئی کی تقسیم ساتھ کے سکورز مجموعی کے SoVI ڈسڻری لیے کے قدروں 

 فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری مبنی پر ضرورت نامکمل کس فی طرح، اسی بالکل  ہوئی۔ حاصل فیصد شرح کی بیوشن
 گروپ کاری تفویض %80 کو پذیری لچک لیے کے کاؤنڻی جمع ضرورت نامکمل کس فی کی کاؤنڻی لیے، کے

(HUD کاؤنڻیز متاثره انتہائی) کیا تقسیم ساتھ کے مجموعے کے ضرورت نامکمل کس فی میں بھر کاؤنڻیز تمام میں 
 لیے کے (کوڈز زپ متاثره انتہائی اور کاؤنڻیز متاثره) گروپ کاری تفویض %20 صرف عمل جلتا ملتا سے اس  گیا۔

   گیا۔ کیا استعمال
 
 نامکمل اور بندی، سلسلہ کی بیوشن ڈسڻری SoVI مثبت اور بیوشن ڈسڻری پذیری لچک جمع ضروریات نامکمل 

 کی پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل جو ماڈل 10-40-50 کو بیوشن ڈسڻری پذیری لچک کس فی جمع ضرورت
 پذیر لچک جمع ضرورت نامکمل کس فی اور %40 کا بیوشن ڈسڻری SoVI مثبت ،%50 گئے دئیے کو فیصد شرح

 یہ کا 10-40-50  گیا۔ کیا حاصل ساتھ کے امتزاج متناسب کے ڈسڻریبیوشن تین حامل کی %10 کے بیوشن ڈسڻری
  :ہے کرتا تعین ہوئے کرتے استعمال کو ذیل درج کا فیصد شرح کی کاری تفویض فنڈنگ لیے کے کاؤنڻی ہر تناسب
 ہونے استعمال لیے کے کاؤنڻی اور انڈیکس، SoVI لیے کے کاؤنڻی پذیری، لچک جمع ضرورت نامکمل میں کاؤنڻی

 ضرورت۔ نامکمل کس فی والی
 

 کے کاؤنڻی کے بندی حد کسی بغیر پر رقم کی فنڈنگ HUD کو ماڈل 10-40-50 رقم کی کاری تفویض کی ڈالر )11
 گروپ %20 اور فنڈز %80 دستیاب میں (کاؤنڻیز متاثره انتہائی HUD) گروپ %80) رقم کی ڈالر کل کرده تفویض

 کرتے اطالق کا قدروں فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری لیے کے (%20 میں (کوڈز زپ متاثره انتہائی اور کاؤنڻیز متاثره)
 گیا۔ کیا حساب ہوئے

 
 تفویض ڈالر کی ماڈل 10-40-50 آزادانہ بمقابلہ فیکڻر پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل کالم کا (فاضل یا) خسارے 

 تناسب 10-40-50 آزادانہ لیے کے کاؤنڻی یہ  ہے۔ کرتا ڈسپلے کو رقم والی ہونے حاصل کے کر استعمال کو کاری
 رقوم فاضل یا خسارے کے ضرورت نامکمل پر طور کرده بیان سابقہ ہوئے کرتے استعمال عمل کا کاری تفویض کی
 ہے۔ کرتا پیش کا

 
 لیے کے کرنے اطالق کا کاری عمل اور بیوشن ڈسڻری کی فنڈز HUD چونکہ کہ ہے کرتا تجویز یہ پر طور عملی 

 کے کاؤنڻیز یہاں لیے اس ہے عمل مہنگا انتظام کا عملے کار، طریقہ بنانا، پالیسیز اور کرنا، اپالئی لیے کے فنڈنگ
 کے کاری تفویض کا اس اور گئی دی کر سیٹ پر 510,000$ رقم کرده تفویض ازکم کم  ہو۔ موجود رقم کم از کم لیے
 زائد کی فنڈز کر بڑھ سے ضرورت نامکمل کی ان لیے کے کاؤنڻی طرح، اسی  ہے۔ گیا دیا کر اطالق پر فیصلوں تمام

  پائیں۔ وصول نہیں ضروریات نامکمل اپنی تک اب نے کاؤنڻیز دیگر اگر پر طور خاص ہے، نہیں معقول کاری تفویض
 پائی، نہیں وصول رقم کرده تفویض کی ضرورت نامکمل تک ابھی نے کاؤنڻیز تمام موجود میں گروپ اگر طرح، اسی

 کا رقم کی پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل لیے کے فنڈنگ کی کاؤنڻیز پر رقم کرده تفویض زیاده سے زیاده پھر تو
 کاری تفویض گئی دی سے جانب کی کاؤنڻی (فلور اور بندی حد) نمبرز دو یہ  گیا۔ دیا کر نفاذ کا حد حامل کی 200%

 اپنی اور حد بلند کی بیوشن ڈسڻری کم از کم کاؤنڻی ایک اگر  ہیں۔ کرتے فراہم بندی حد پر وصولی کی فنڈنگ سے میں
 کوئی منسوب سے ان تحت کے اصول کے 10-40-50 پھر تو جائے، پہنچ پر حد کی کاری تفویض زیاده سے زیاده
 دوباره انہیں پہنچے نہیں تک حد زیاده سے زیاده اپنی جو کاؤنڻیز دیگر فنڈز کے حد زیاده سے زیاده کی ان اور بھی

 تفویض عمل یہ کا کاری تفویض دوباره  گے۔ جائیں کیے دستیاب لیے کے بیوشن ڈسڻری اور کرنے کاری تفویض
 تمام میں، گروپ کے فنڈنگ %80 کے کاؤنڻیز متاثره انتہائی   گیا۔ دیا انجام سر ذریعے کے عمل مسلسل کے کاری

 سے ہونے تفویض پر طور مکمل کے رقوم تمام یہاں تاہم،   ہیں۔ باال سے حد کم از کم ضروریات نامکمل کی کاؤنڻیز
 دو صرف ہوئے کرتے نہ وصول کاری تفویض زیاده سے زیاده قبل سے ہونے ختم کے فنڈز کاؤنڻیز چند اور قبل

 دی میں کیڻگری گروپ کاری تفویض %80 ہے، گیا دکھایا میں شیٹ سپریڈ کہ جیسا تھے۔ فنڈز کافی لیے کے مرحلوں
 کاؤنڻیز 3 اور پہنچی تک %200 زیاده سے زیاده کے ضرورت نامکمل اپنی کاؤنڻیز 4 صرف سے میں کاؤنڻیز 15 گئی
 کاؤنڻیز متاثره  کیا۔ نہیں وصول %100 کا ضرورت نامکمل اپنی قبل سے ہونے ختم فنڈز میں مرحلے دوسرے نے
 کم از کم کا پذیری لچک جمع ضرورت نامکمل نے کاؤنڻیز تمام میں، کوڈز زپ متاثره انتہائی اور گروپ %20 کے

 گروپ %20 کی فنڈز تمام کرده تفویض سے جانب کی HUD  پائی۔ وصول بیوشن ڈسڻری زیاده سے زیاده کی 200%
 وصول بیوشن ڈسڻری کم از کم گئی۔ دی کر سیٹ پر 510,000$ رقم کرده تفویض کم از کم لیے، کے ادائیگی مکمل کو



 

 281کل  280 صفحہ
 
 

 نامکمل تر کم یہ پر طور عمومی اور گئیں کر تجاوز سے %200 کے ضرورت نامکمل اپنی کاؤنڻیز چند والی کرنے
 کے مرحلے دوسرے سے، وجہ کی کرنے راؤنڈنگ   ہیں۔ کاؤنڻیز حامل کی پذیری زد سماجی زیاده جبکہ ضروریات

 سے زیاده پر اختتام کے مرحلے دوسرے یہ اور گیا دیا کر تفویض کو گروپ %20 کو 208.17$ کے فنڈز اضافی بعد
     تھی۔ کاؤنڻی آخری والی پہنچنے پر بیوشن ڈسڻری زیاده

 
 فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری لیے کے کاری تفویض کی فنڈ سے، حوالے کے عمل کے مرحلے تیسرے اور دوسرے 

 کی 10-40-50 لیے کے کاؤنڻیز لیے، کے کرنے یہ   تھی۔ گئی دی لیے کے مرحلے پہلے کہ جیسا گئی، دی تشکیل
 مرحلے تیسرے اور دوسرے انہیں پہنچی نہیں پر حد زیاده سے زیاده اپنی تک ابھی جو فیصد شرح بیوشن ڈسڻری اصل

 کو فیصد شرح اصل یہ  گیا۔ الیا پر معمول دوباره لیے کے بنانے فیصد شرح کی بیوشن ڈسڻری لیے کے فنڈنگز کی
 تو ہو ممکن اگر جہاں گیا کیا ہوئے کرتے تقسیم ساتھ کے مجموعے کے فیصد شرح کی عالقوں بقیہ نیچے سے حد

 تقسیم کی کاری تفویض زیاده سے زیاده اور مقصود کاری تفویض %100 کی ضرورت نامکمل میں مرحلے دوسرے
 مرحلے دوسرے فنڈز کرده تفویض تمام لیے، کے گروپ %80  تھی۔ مقصود تقسیم میں مرحلے تیسرے کی فنڈز بقیہ یا

      گئے۔ دیئے کر تقسیم لیے کے مرحلے تیسرے فنڈز تمام لیے، کے گروپ %20   گئے۔ دیئے کر تقسیم لیے کے
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 ابتدائی ایکشن پالن – ہوسڻن کے شہر اور ہیرس کاؤنڻی کے مختصات G:ضمیمہ 13.1.  
 

 ڻیکساس کی ریاست ہیرس کاؤنڻی ہوسڻن کا شہر 
HUD  انمیٹ ضرورت

 رقم
$1,240,915,000 $1,242,557,000 $2,598,543,000 

-115کم عوامی قانون 
مختصات  31

 ﴾  57.8$﴿ملین

$0 ($43,465,600) ($14,334,400) 

 56-115عوامی قانون 
  5.042$بلینمختصات ﴿

﴾ 

$1,240,915,000 $1,199,091,400 $ 2,584,208,600 

 123-115عوامی قانون 
ایلوکیشن ($ 

652،175،000( 

$94,357,700 $94,009,847 $463,807,453 

کم اقتصادی بحالی 
 پروگرام

($25,000,000) ($25,000,000) $50,000,000 

اقتصادی بحالی کے لئے 
اکاؤنٹ میں ایلوکیشن 

 ایڈجسڻمنٹ

$1,310,272,700 
 

$1,268,101,247 
 

$3,098,016,053 
 

 (65,513,635$) (%5)کم انتظامیہ 
 

($63,405,062) 
 

($154,900,803) 
 

مختص پروگراموں کی 
 1,244,759,065$ رقوم

 
$1,204,696,185 

 
$2,943,115,250 

 
ریاستی انتظامیہ شامل 

، ہیرس کاؤنڻی کریں 
 ہوسڻن کا شہر

 31,118,976$ *(%2.5)انتظامیہ 
 

$30,117,405 
 

$222,583,119 
 

 1,275,878,041$ مختص رقم
 

$1,234,813,590 
 

$3,165,698,369 
 

 
انتظامیہ کے مقدار ایڈجسٹ کیے گے گیے ہے ہوسڻن شہر،ہیرس کاؤنڻی اور شہر اور کاؤنڻی کے بیاد والے شہر اپنے  *

ہوسڻن شہر اور ہیرس ان کے کل کاؤنڻی کی سرگرمیوں سے منسلک  ہاؤسنگ پروگراموں کے بجٹ کو شناخت کریں گے۔ 
یا جو انتظامی قسم کی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سڻی پروگرام تک پہنچ گ 2.5متعلقہ انتظامیہ  اخراجات کے  فیصد 

فیصد سے لے کر لے  5فیصد انتظامیہ کی مقدار مجموعی انتظامیہ کے لئے بجٹ کے ریاستی  2.5و کاؤنڻی پروگراموں کے 
 جایا گیا تھا۔
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