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نسلی انصاف کے کمیشن کا قیام

2021جون تا ستمبر 

کی رائے ز کمیونڻی 

رائے جاننے کے لیے ترتیب دیے گئےعوام کی  
سیشنز

ئدین سے گفتگو کمیونیڻیز کے قا 
متعلق پینل سیریزکی بنیادوں کے تبدیلی 

ستمبر  2021

ابتدائی رپورٹ 

اس وقت تک جمع کرده معلومات کا خالصہ•

 

 

 

 
 • NYC    ابتدائی حوالے سے  کے چارڻر میں ترمیم کے

 طور پر توجہ کے قابل شعبہ جات

کمیونیڻیز کے اندر  
 گفتگو 

 آن الئن تجاویز 

مارچ  2021  میں نیویارک سڻی ریشل جسڻس )نسل کی بنیاد پر 
انصاف(  کمیشن ) RJC( کا قیام عمل میں الیا گیا تھا تاکه ان پالیسیوں 

اور طریقه ہائے کار  کے اندر ضم شده   نسلی  امتیاز   سے نمڻا جائے 
جو  جن سے  ہمار ے   سڻی  کو چالیا جا رہا ہے ۔ اس سال کے ختم 
ہونے سے پہلے یه کمیشن  NYC  کے  منشور  یعنی  سڻئ  کے آئین 
میں تبدیلیاں تجویز کرے گا۔ اس کوشش کا مقصد یه ہے که منشور میں 

تبدیلی ال کر اس کے اندر ضم شده نسلی عصبیت کی نشاندہی  کر کے اس 
کو تسلیم کیا جائے اور اس کا خاتم ه  کیا جائے 

یه  کمیشن  NYC  کے منشور کا جائزه لے کر ان رکاوڻوں کی 
نشاندہی کرے گا جو سیاه فام، مقامی، الطینی اور ایشیائی، جزائر 

بحرالکاہل، اور مشرق وسطٰی سے تعلق رکھنے والے اور مختلف رنگت 
والے* تمام افراد کے لیے اختیارات، رسائی اور مواقع کی راه میں حائل 
ہیں اور  رائے شماری کے لیے  تجاویز پیش کرے گا جن کا مقصد ان  
رکاوڻوں کو دور کرنا اور نسلی مساوات کو فروغ دینا ہو گا ۔  نیویارک 

کے شہری ان مجوزه تبدیلیوں کے بارے میں نومبر  2022  میں ووٹ  
کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے ۔ 

ہمیں آپ کی مدد درکار ہے! کمیشن کو بتائیں  که  اس سڻی کی انتظامیه 
اور  پالیسیز کی وجه سے  ا ختیارات اور مواقع تک آپ کی رسائی پر  
کس طرح  سے  منفی اثر پڑا ہے۔ ہمیں بتائیں که اس شہر کو کس طرح 

نسلی اعتبار سے  مزید  انص اف پرور  بنایا جا سک تا ہے۔  
لوگوں تک پہنچائیں اپنی آواز  

اکتوبر تا نومبر  2021 

 ابتدائی رپورٹ پر کمیونیڻیز کا تبصره 

تجاویز عوام کا تبصره اور 
کمیونیڻی کی طرف  کے لیے نسلی انصاف  

 سے تجویز کرده الئحہ عمل 

کمیونڻی میں ہونے والی  
گو گفت 

جنمیں  کرنے  سڻی کے منشور میں ان تبدیلیوں کی نشان دہی  
 ہمارا ساتھ دیں   سے نسلی مساوات کو فروغ ملتا ہے 
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ہم سیاه فام، الطینی، مقامی، ایشیائی، جزائر بحرالکاہل والوں، مشرق وسطٰی والوں اور   گا  ممکن ہو جہاں تک  *
ان میں سے ہر گروپ ایک دوسرے سے  ۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ گےکا ذکر کریں  مختلف رنگت والے تمام لوگوں 

  سے مختلف  ایک دوسرےمختلف ہے اور نسلی عدم مساوات کے حوالے سے ماضی اور حال میں ان کے تجربات 
 رہے ہیں۔ 

دسمبر  2021 

NYC    کے بارے میں رائے نظر ثانی  کے چارڻر پر
 شماری کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز

 ئحہ عمل نسلی انصاف کے لیے ال

2022 اور ما بعد  

ووڻرز کا فیصله  

اور  • معلومات  متعلق  کے  تجاویز  کی  شماری  رائے  متعلق  کے  انصاف  نسلی 
 شمولیت 

• NYC    کے حوالے سےکو ختم کرنے  امتیاز  نسلی  اندر ضم شده  کے چارڻر
کے عام انتخابات کے   2022تجاویز کا  پیش کی گئی  رائے شماری کے لیے  

 بیلٹ پر موجود ہونا 

جائزه



 ئی۔ مواقع رسا ختیار۔  ا 
اسنیویارک کے رہنے والوں کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑ رہا ہے۔ بشمول، رہائش، تعلیم، فوجداری انصاف اور ماحول،  کا اثر    اس دیرینہ نا انصافی 

کی قدر کی جائے اور اس  معاشرے کے اندر اس کے کردار  شہر ہے جہاں ہر شخص کی قدروقیمت، صالحیات اور    ا ایسکا مطمح نظر ایک  کمیشن  
 نسل پر نہ ہو۔ نتائج کا انحصار معاشی، سیاسی اور معاشرتی آج کے بعد کیا جائے اور جہاں  کو تسلیم 

 پھینکیں کو جڑ سے اکھاڑ  امتیاز  نسلی  ضم شده  کر کے اس کے کے اندر  کی کایا پلٹ  اس سڻی کے چارڻر    کہ   ہمارے پاس موقع ہے 
کو خرچ کرنے کے طریقے تک، سڻی  ے سرمائے  ہمارے سڻی کتک اور  سڻی کے قائدین کے کردار سے لے کر، ایجنسیز کے کام کرنے کے طریقے  

 گیکی شکل سامنے آئے  کے مستقبل  نیویارک سڻی  سے  کے چارڻر میں ترمیم  

 ےطریقمندرجہ ذیل معامالت میں ہمارے سڻی کے کام اور انتظام کرنے کے  
 ۔۔۔منشور ہےنیویارک سڻی کا  کی بنیاد  

 تنظیم          
 ، ایجنسیز، سڻی کا عملہ افسران

 طریقہ کار 
عوام کی قوانین، بلدیاتی انتخابات، 

 آراء، اطالع 

 نمائندگی 
 فیصلہ سازی، 

 شمولیت، جواب دہی 

 ئلوسا
 ، سرمایہ کاری، سرمایہ

ڻھیکے 

 اور اس کا اثر براه راست ہمارے رہنے اور کام کرنے کے طریقے پر پڑتا ہے ۔۔۔
 شعبوں میں نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اپنی تجاویز سے آگاه کریں: ذیل بنیادی مندرجہ  

 
 مساوات معاشی   کا تحفظ عوام الناس 

اور فوجداری نظام انصاف 
 صحت، ذہنی صحت 

 فالح و بہبود اور  
 تعلیمی مساوات 

رہائش اور زمین کا استعمال پائیداری ڻرکچر اور س  انفرا

ایجنسی  کی  سڻی  اورسسڻمز ،  وں اس  کیسے /،  کو  آپ  سے  پالیسیز  یا 
محدود کیسے  نقصان پہنچا ہے یا اختیارات اور مواقع تک آپ کی رسائی  

تبدیلی النا ہوئی ہے؟ نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لیے سڻی کو کیا  
 ؟ ہو گی

nyc.gov/racialjustice 

اور ثقافت  کے حقوق وںشہری 

 ہم تک پینچائیں:آواز  اپنی 
انفرادی مالقاتیں  •
دیے ی طرف سے ترتیبک ز کمیونڻی •

 گروپسمخصوص گئے 

ڈسکشنز پینل  •
عوام کی رائے جاننے کے لیے   •

 ترتیب دیے گئے سیشنز

 سرویز  •

 RacialJusticeNYCآن الئن •
RacialJusticeNY 
NYC Racial Justice Commission 
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