
 سٹی آف ہیوسٹن، ہیوسٹن شہر کی حکومت
 محکمہ برائے محلہ جات، ڈیپارٹمنٹ آف نیبرہوڈز

 
 ہیوسٹن کے تمام شہریوں کے معیار زندگی اور محلہ جات میں بہتری النا 

 
 

میں قائم کیا تھا،  2011نے اگست ( Annise Parker)اننیس پارکر ئر، جو کہ می(DON)محکمہ برائے محلہ جات، ڈیپارٹمنٹ آف نیبر ہوڈز، ڈی او این 

محکمہ مسائل انگیزیوں، خرابی پیدا کرنے والے عناصر اور غیر معیاری رہائشی جائیدادوں کو کم   خدمات اور ذرائع کیلیے ایک مرکزی ذریعہ ہے۔ 

عوامی رسائی کے پروگرام بناتا ہے،  کر کے محلہ جات کی تجدید کرتا ہے اور انکو قائم رکھتا ہے۔  یہ غنڈہ گردی کے گروہوں کے خاتمے کیلیے

روفیات معذور شہریوں کیلیے خدمات کی پیشکش کرتا ہے، اور ایسے پروگراموں کا آغاز کرتا ہے جنکی توجہ تعلیم، بین االقوامی برادریوں، شہری مص

وسرے محکموں اور برادری کے اور رضا کاری کے کاموں پر ہوتی ہے۔   اپنے سات شعبوں کے ذریعے محکمہ ہیوسٹن شہر کی حکومت کے د

 شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہیوسٹن کے شہریوں کے معیار زندگی اور محلہ جات کو بہتر بناتا ہے۔  
 

 (DON)ڈائریکٹر ڈی او این 

 (Katye Tipton)کاٹیے ٹپٹن 
832-393-1098 

stontx.govkatherine.tipton@hou 
 

 ہم سے رابطہ کیجیے:
 محکمہ برائے محلہ جات، ڈیپارٹمنٹ آف نیبر ہوڈز

 سٹی آف ہیوسٹن، ہیوسٹن شہر کی حکومت
 بیگبی اسٹریٹ، چوتھا فلور 901

 77004ہیوسٹن، ٹیکساس 
832-394-0600 

contact.don@houstontx.gov 
www.houstontx.gov/neighborhoods 

 
 ہم سے آن الئن مالقات کیلیے:

www.facebook.com/NeighborHOU 
r.com/NeighborHOUwww.twitte 

 
 کے شعبے (DON)ڈی او این 

 
 معائنے اور عوامی خدمات کا شعبہ، )انسپیکشن اینڈ پبلک سروس(

، کے کاموں کی توجہ خرابیوں ، مسائل انگیزیوں، اور غیر معیاری رہائشی جائیدادوں کو کم کر کے ہیوسٹن کے  (IPS)انسپیکشن اینڈ پبلک سروس 

کو منہدم کرتا ہے، اور شہری حکومت، سٹی آف ہیوسٹن، کے  خطرناک عمارتوںمحلہ جات میں معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے۔   انسپیکشن کا شعبہ 
ی جائیدادوں پر خرابیاں، کباڑ حالت میں گاڑیاں، خود رو گھاس سے بھرے زمین کے ٹکڑے اور دیواروں پر لکھائی کھلی اور خالی عمارتوں ، ذات

  ,Mackey  )832-394-0600 (Gregoryکے قوانین کے کوڈز کا نفاذ کرتا ہے۔   مینیجر )منتظم(:  گریگوری میکی 10سے متعلق چیپٹر 

gregory.mackey@houstontx.gov. خطرناک متروکہ عمارتوں کے بارے میں بلڈنگ اینڈ اسٹینڈرڈز انتظامی شعبہ، دی ایڈمنسٹریشن سیکشن ،

ریکارڈز کیلیے کمیشن کی شنوائیوں کی نگرانی کرتا ہے، عوامی شنوائیوں کے ریکارڈ رکھتا ہے اور شہریوں کی قانونی حق کی کاروائی اور عوامی 

عوامی خدمات کا شعبہ، دی . 0600,-394-832  ,larry.carroll@houstontx.gov(Larry Carroll)لیری کیرول درخواستوں میں مدد کرتا ہے۔
گروپس، رضاکاروں، شہریوں اور منافع کے بغیر کام کرنے والے  ، محلہ جات کی تجدید اور انکو قائم رکھنے کیلیے برادری کےپبلک سروس سیکشن

 تجارتی مدد گاروں کی شراکت داری کے ساتھ پورے سال خرابیوں میں کمی کے پروگراموں کا نفاذ کرتا ہے اور صفائی اور خوبصورتی پیدا کرنے

 والے منصوبوں پر کام کرتا ہے۔  

 

 .8918-394-832  ,reggis.harris@houstontx.gov،   (Reggie Harris) ریگی ہیرس
  

mailto:katherine.tipton@houstontx.gov
mailto:katherine.tipton@houstontx.gov
mailto:contact.don@houstontx.gov
mailto:contact.don@houstontx.gov
http://www.houstontx.gov/neighborhoods
http://www.houstontx.gov/neighborhoods
http://www.facebook.com/NeighborHOU
http://www.facebook.com/NeighborHOU
http://www.twitter.com/NeighborHOU
http://www.twitter.com/NeighborHOU
mailto:gregory.mackey@houstontx.gov
mailto:gregory.mackey@houstontx.gov
mailto:larry.carroll@houstontx.gov
mailto:reggis.harris@houstontx.gov


نوخیز بچوں، نوجوانوں، خاندانوں،  (MAGO)، ایم اے جی او  گینگ آفس-غنڈہ گردی کے گروہوں کے خاتمے کیلیے میئر کا دفتر، دی میئرز انٹائی

 (MAGO)ردی کے گروہوں میں شمولیت اور نوعمری کے جرائم سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔   ایم اے جی او اسکولوں، اور برادریوں کی غندہ گ

ورے برادری میں خدمات کے اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، جرائم کے انصاف کے ادارے، اسکولوں اور عام پبلک کی شراکتداری کے ساتھ پ

کے عوامی رسائی، سرپرستی اور عوامی آگاہی کے پروگراموں کی توجہ غنڈہ گردی کے  (MAGO)ایم اے جی او سال پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے۔   

, 832-393-0931(، Patricia Harrington)گروہوں میں شمولیت سے بچاؤ، مداخلت اور دباؤ پر ہوتی ہے۔  پیٹریشیا ہیرنگٹن

patricia.harrington@houstontx.gov. 
  

 
تسلی بخش اور مؤثر کارکردگی کے ذریعے ہیوسٹن  (MCAO)شہریوں کی امداد کیلیے میئر کا دفتر، دی میئرز سٹیزنس اسیسٹینس آفس، ایم سی اے او 

کار مسائل کے حل اور خرابیوں، مسائل انگیزیوں،  کے رابطہ (MCAO)کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کیلیے مستعد ہے۔   ایم سی اے او 

اور جرائم سے متعلق شہری حکومت کے قوانین کی رضاکارانہ پاسداری کیلیے ہمت بڑھانے کیلیے محلہ جات کی اعلی تنظیموں، سپر نیبر ہوڈ 

کی کوششوں کیلیے رہنمائی، ذرائع، اور مدد فراہم  کاونسلز، سماجی قائدین اور شہریوں کے ساتھ ملکر کام کرتے ہیں۔   یہ دفتر محلہ جات کی تجدید

, ,832-393-0857  (Landon Taylor)کرنے کیلیے برادریوں کے شراکت داروں کے ساتھ اشتراک کرتا ہے۔  لینڈن ٹیلر

landon.taylor@houstontx.gov. 
 
 

تعلیمی پروگراموں کیلیے میئر کا دفتر،دی میئرز آفس آف ایجوکیشن  :میئر کا دفتر،دی میئرز آفس آف ایجوکیشن انیشیٹیوزتعلیمی پروگراموں کیلیے 

اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، تعلیمی تنظیموں، والدین کے گروپس، اور شہری قائدین سے شراکت داری کے ساتھ تعلیم کو فروغ دیتا  انیشیٹیوز

اچھی تعلیم، ہائی اسکول کی گریجویشن، کالج کی تیاری، مالی معاونت تک رسائی اور تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی کو فروغ دیتا ہے۔    ہے۔   یہ دفتر

پورے سال چلنے والے ان پروگراموں میں خطرے کی طرف جھکے ہوئے طلباء تک رسائی، ترک اسکول سے بچاؤ، کالج کی طرف بڑھتے وقت 

  832-393-0816، ( Mark Cueva)تی، تعلیمی رہنمائی، اور خاندانی مدد کے پروگرام شامل ہیں۔   مارک کیووامشورے اور سرپرس

mark.cueva@houstontx.gov. 
 

 معذور لوگوں کیلیے میئر کا دفتر، میئرز آفس فار پیوپل ود ڈسایبیلیٹیز

یہ دفتر معذور برادری سے متعلق مسائل پر شہری حکام   ( معذور شہریوں کے حقوق اور ضروریات کا سب سے بڑا وکیل ہے۔  (MOPD)ایم او پی ڈی 

( پورے سال شہری محکموں، منافع کے بغیر کام کرنے  MOPD)ایم او پی ڈی   اور عوامی اور نجی اداروں کے درمیان رابطہ کار کا کام کرتا ہے۔ 

ایم او پی ڈی   اور تجارتی مدد گاروں سے شراکت داری کی مدد کے ساتھ عوامی خدامت کے ال تعداد پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے۔   والے اداروں،

(MOPD)  کے ساالنہ پروگراموں میں پارکنگ کے قوانین کے نفاذ کیلیے رضاکاروں کی تربیت، عوامی تحفظ کی مہمات، لیگل کلینکس، اقتصادی )

, Jay Stiteley، 832-394-0814))،جے سیٹیٹیلی ی خدمات کے ذرائع کے میلے، اور تہذیبی نمائشیں شامل ہیں۔ فورمز، سماج

mopdmail@houstontx.gov. 
 

 میئر کے رضاکارانہ اقدام کا پروگرام، میئرز والینٹیر اینیشیایٹیو پروگرام

ہیوسٹن کے شہریوں کو رضاکارانہ سرگرمیوں اور  (VIP)میئر کے رضاکارانہ اقدام کا پروگرام،دی میئرز والینٹیر اینیشیایٹیو پروگرام، وی آئی پی 

تر شہریوں کی، انکی اپنی  برادری کو رہنے کیلیے ایک بہ (VIP)برادری کے منصوبوں کے ذریعے شہری حکومت میں شامل کرتا ہے۔   وی آئی پی 

ے جگہ بنانے کیلیے ، عملی کردار ادا کرنے کیلیے ہمت افزائی کی خاطر نوعمروں، بالغوں، برادری کے گروپس اور تجارتی اداروں کو شمولیت ک

یلیے ہیوسٹن میں ذرائع اور مواقع تک رسائی ، اور رضاکاری اور عوامی خدمات کے بڑہاوے ک (VIP)مختلف مواقع کی پیشکش کرتا ہے۔    وی آئی پی 

, Katherine Price، 832-393-0970))قومی رضاکاری کے نیٹ ورک سے مضبوط رابطے رکھتا ہے۔  کیتھرین پرائس

volunteer@houstontx.gov. 
 

 بین االقوامی برادریوں کا دفتر، آفس آف انٹرنیشنل کمیونیٹیز
ہیوسٹن کی زندگی سے بھرپور بین االقوامی برادری کے مختلف النوع   (OIC)دفتر،دی آفس آف انٹرنیشنل کمیونیٹیز، او آئی سی  بین االقوامی برادریوں کا

حلقوں کے ساتھ ملکر اسکی شہری حکومت اور وسیع تر ہیوسٹن کی سماجی معاشی اور ایجوکیشنل نیٹ ورکس سے رابطوں میں سہولت اور فروغ بہم 

کی کامیاب تہذیبی مربوطی میں منافع کے بغیر کام کرنے والے اداروں اور پہنچاتی ہے۔   یہ شعبہ اس بڑھتی ہوئی بااثر اور ترقی کرتی ہوئی برادری 

ہیوسٹن کے شہریوں کے قابل ذکر مسائل پر  برادری کے قائدین  (OIC)تجارتی مددگاروں کی شراکتداری کے ساتھ سہولت پیدا کرتا ہے۔   او آئی سی 

کمیونٹی تک رسائی کرتا ہے۔   پورے سال چلنے والے پروگراموں میں  اور ماہرین کے شہری حکومت میں مشیروں کے طور پر اندراج کیلیے

ہیں۔   امیگریشن اور شہریت کے فورمز، سماجی شمولیت کی مہمات، اور نسلی اور لسانی اختالف کو اپنی آغوش میں لینے والی تہذیبی تقریبات شامل 

 .Terence O’Neil(، 1010-393-832  ,terence.oneill@houstontx.gov) ٹیرینس اونیل
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