
  

   
 

 
NYC  ریشل جسڻس کمیشن 

 سیشن منعقد کیا گیا جاننے کے لیے کے لیے عوام کی آراء  NYCنسلی انصاف کی آواز 
 پر  5:00شام   2021نومبر   10،  بدھ

 
 نوڻس کے متعلق سیشن لیے منعقده کے آراء جاننے عوام کی 

کے منشور کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے بارے میں نیویارک سڻی ریشل   NYCنسلی مساوات کے حصول کے لیے  
لوگوں کے  ایک سیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔  جاننے کے لیے  میں عوام کی رائے    برانکسجسڻس کمیشن کی طرف سے  

 ۔ئے گاجا اپر کھول دی 5:00کو شام  2021نومبر  10،  بدھلیے داخلہ 
 

 میں شخصی طور پر شرکت کی جا سکے گی:کیے گئے اس سیشن عوام کی آراء جاننے کے لیے منعقد 

 نومبر  10 بدھ
 8:00تا  5:00شام 

 پر شروع ہو جائے گا)  5:30پر شروع ہو جائے گا، سیشن ڻھیک شام  5:00(سائن اپ 
 

 پتہ:
Sonia Sotomayor Community Center 

1000 Rosedale Ave 
Bronx, NY 10472 

 پر ریمپ کی سہولت میسر ہے۔  داخلے کے مرکزی راستے *
 

۔ رجسڻریشن ضروری نہیں لیکن ضروری جسمانی فاصلہ فراہم کرنے میں  پیشگی طور پر آن الئن رجسڻریشن کروائیں
 ہماری لیے آسانی فراہم کرتی ہے۔

ہو سکتا  کا درجہ حرارت دیکھا جائے گا اور  میڻنگ میں شامل ہونے والے تمام افراد  داخلے کے بعد  براه کرم نوٹ کریں کہ  
عمل   فاصلہ رکھنے کے طریقہ کار پرکو جسمانی  اندر جا کر تمام حاضرین    ۔ہے ان کو ایک ہیلتھ سکرین مکمل کرنا پڑے

م شرکاء کے لیے جو کہ ڈاکڻری لحاظ سے چہرے کے ڈھانپنے کو برداشت کرنا ہو گا اور دو سال سے زیاده عمر کے تما
 ں، ویکسینیشن کے سڻیڻس سے قطع نظر چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہو گا۔ وکر سکتے ہ 

ضرورت پڑنے   افراد تک محدود رکھی گئی ہے۔  77اس میڻنگ روم کی گنجائش  جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے  
 گنجائش واال ایک اضافی کمره بھی دستیاب ہو گا۔لوگوں کی  20پر 

 براه کرم ذاتی طور پر تشریف نہ الئیں اگر:

درجے فارن ہائیٹ یا اس سے  100.0کی کوئی عالمات ( COVID-19دنوں میں  10اگر آپ کو پچھلے  •
زیاده بخار، ایسی کھانسی جو پہلے نہیں تھی، ذائقے یا سونگھنے کی حس میں کمی جو پہلے نہیں تھی، سانس  

 ہوں۔  پھولنا)

 کا ڻیسٹ پازیڻو آیا ہو۔ COVID-19دنوں میں آپ کا  10پچھلے  •

فٹ کے اندر   6گھنڻے کے دوران  24دن کے دوران کسی ایسے شخص سے قریبی رابطے ( 10آپ پچھلے  •
ماه کے  3کی موجوده گائیڈ الئنز (آپ کو پچھلے  CDCمنٹ تک) میں رہے ہوں اور  10اندر کم از کم 

میں رہنا  ) کے مطابق آپ کو قرنطینہ نہیں ہوا اور آپ کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوئی COVID-19دوران 
 ہو۔

 

https://www.eventbrite.com/e/194706872497


  

   
 

 :ہیں  ےس سیشن کو دیکھ یا سن سکتلوگ دور بیڻھ کر بھی ا
 پر دیکھیں on.nyc.gov/racialjusticepublicinputالئیو سڻریم کے ذریعے  •
 فون سے ڈائل کر کے مندرجہ ذیل معلومات کو استعمال کرتے ہوئے سنیں: •

o انگلش 
   :8656 558 646 1آڈیو کانفرنس 
 :3357 7248 812  ویبینار آئی ڈی 

 
کا موقع دینے  کمیشن کے ممبران کے سامنے اپنی رائے  کو  ہے اور عوام  شرکت کی اجازت  اس میڻنگ میں  کو  عوام  

عوام میں سے کوئی بھی شخص بشمول کسی گروپ، تنطیم یا ادارے کی طرف سے نامزد کرده ایک گا۔  فراہم کیا جائے  
) میں سے borroughsبروز (نیویارک کی پانچوں  ۔  اظہار کر سکتا ہے) منٹ تک اپنی رائے کا  3(تین    نمائندے کے

شہری اپنی رائے کا اظہار کر سکے گا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جس شخص  بھی  کسی میں رہنے واال کوئی  
مستقبل   اس کونے بھی سائن اپ کیا ہے اس کو بولنے کا موقع فراہم کیا جائے، لیکن اگر وقت نے گنجائش نہ دی تو ہم  

سیشنز میں رائے کے اظہار کا موقع فراہم کریں گے، چاہے  کی طرف سے عوام کی رائے جاننے والے  اس کمیشن  میں  
 دور بیڻھ کر ہو یا شخصی طور پر۔

 
 ھے اس میڻنگ میں شامل ہونے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو کیا ہو گا؟ اگر مج

لینگوئج اور ہسپانوی زبان میں ترجمانی موقع پر فراہم کی جائے گی۔ براه کرم   صبح    2021نومبر    5امریکن سائن 
پر کال کر   354 (718)-2718پر ای میل کر کے یا  requests@charter.nyc.govتک اس کمیشن کو  10:00

۔ جمع کرائیںدرخواستیں  سے متعلق دیگر سہولیات کی لیے  ھوڑ کر زبان کی ترجمانی اور/یا رسائی  کے اور وائس میل چ
 تمام درخواستوں پر حٰتی الوسع عمل کیا جائے گا۔

NYC  بارے میں ریشل جسڻس کمیشن کے 

نیویارک سڻی کے منشور میں سڻی گورنمنٹ اور اس سڻی کے منتخب شده افسران اور ایجنسیز کے بنیادی اختیارات کے 
متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ریشل جسڻس کمیشن کو منشور پر نظر ثانی کرنے والے کمیشن کا اختیار دیا گیا ہے، 

ئزه لے کر اس میں ترمیم کے لیے تجاویز کو ووڻرز کے سامنے  منشور کا جاتمام  جو کہ ایک عارضی کمیشن ہے جو کہ  
کو اس کے عالوه بھی پالیسی یا پروگرام میں ایسی تبدیلیاں تجویز کرنے کا اختیار پیش کرے گا۔ ریشل جسڻس کمیشن  

 میں شامل نہیں ہیں۔پیش کی گئی تجاویز ترمیم کے لیے طرف سے ہے جو اس کی 
 

ریشل جسڻس کمیشن، جس کو منشور پر نظر ثانی کرنے والے کمیشن کا قانونی اختیار دیا گیا ہے، ڈھانچے  نصب العین:  
پر کے اس تاریخی موقعے  کرنے  تجویز  کو  میں ان تبدیلیوں اور پالیسیوں میں خاطر خواه اصالح کی نشاندہی اور ان  

انصاف اور مساوات کو فروغ دیں اور نیویارک کے   جو نسلی  سے بھرپور فائده اڻھائے گاتبدیلی کے امکان    فراہم کرده
۔ یہ کام ضروری ہے کی بیخ کنی کا عمل شروع کر دیںمیں موجود نسلی تعصب  جڑوں  تمام رہنے والوں کے لیے  

اس    ہماری حقیقت حال کی تشکیل کا ایک عنصر رہا ہے اور اب بھی ہے۔ایک منظم طریقے سے  نسلی تعصب  کیونکہ  
ی طرف جانے والے نیویارک سڻی ک  عدل پرورگی کہ ایک منصفانہ، مساوات پر مبنی اور    ہویہ  کمیشن کی کوشش  

ہدایات کا اجراء کرے۔  روشنی میں معلومات کی لوگوں کی آراء پر مبنی اور ، تفصیلیراستے کو ترتیب دینے کے لیے 
اپنی توجہ ان نکات پر مرکوز رکھنے کے ساتھ جن سے نیویارک سڻی کے منشور کے ذریعے ہی عہداه براء ہوا جا 
سکتا ہے، یہ کمیشن ریاست اور وفاق کی سطح پر الئی جانے والی تبدیلیوں کے متعلق تجاویز کو بھی شامل کر سکتا 

 ۔ بے انصافی کی بنیادی وجوہات سے نمٹ سکتی ہیںر پرائیویٹ کمپنیاں ہے اور وه بھی جن کو بروئے کار ال ک
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