ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਟੈਕਸਟ
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #1: ਗਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਇਹ ਪ$ਸਤਾਵ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ (New York City Charter) ਲਈ ਇੱਕ ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮG ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਜੋੜਨਾ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦੇਿਸ਼ਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ
ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਥਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰOਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:
ਪ$ਸਤਾਵਨਾ
ਅਸੀ,ਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਉਨOਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਾਂ
ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨOਾਂ ਦੀ
ਂ ੇ ਹਾਂ।
ਕ$ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਲਪਨਾ, ਸਾਹਸ, ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦ
ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਪ$ਿਤਭਾ, ਅਤੇ
ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਲਈ
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਅਟੱਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਿਜਨOਾਂ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਆਂ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਕੋਲ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
(i)

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਸਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ;

(ii)

ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ
ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਗੁ ਆਂਢ;

(iii)

ਪੂਰੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੁ ੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(iv)

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ;

(v)

ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਮਿਹਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼;

(vi)

ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਾਰOਵੀ ਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਰਾਹੀ ਂ ਪ$ੀ-ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

(vii) ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਸਹਤ, ਸਦਮਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
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ਦੇਖਭਾਲ;
(viii) ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਅਰਥਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੌਕਾ; ਅਤੇ
(ix)

ਮਨੁੱ ਖੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਵਵਹਾਰ।

ਅਸੀ ਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀਆਂ, ਲੇ ਨੇਪ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਿਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਨOਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀ ਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੁ ਲਾਮ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਿਜਸ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨOਾਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤX ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਪ$ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਿਵਤਕਰਾ, ਨਸਲੀ
ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਸਮੂਿਹਕ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ, ਿਜਨOਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ , ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਲੈ ਿਟਨਕਸ, ਏਸ਼ੀਆਈ,
ਪ$ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਔਰਤਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ, ਪ$ਵਾਸੀ,
LGBTQ+ ਲੋ ਕ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰੰਤਰ
ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਪ$ਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹ ਪ$ਣਾਲੀਗਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਡੂ ੰ ਘੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਅਤੇ
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਿਥਕ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ
ਅੰਤਰ-ਪੀੜOੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ$ਭਾਵ ਡੂ ੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ, ਪ$ਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਤੀਤ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦਾਂ, ਢਾਂਚ,ੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੂਿਹਕ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਵG ਫਰਜ਼ਾਂ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ,ਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਨOਾਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ, ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਉਨOਾਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨOਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨOਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨOਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ,
ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ। ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਅਸੀ ਂ ਉਨOਾਂ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਖੜOਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਖੁਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜOੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਕੱਲO ਵੱਲ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਪ$ਸਤਾਿਵਤ ਪ$ਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤX ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ$ੋਗਰਾਮ ਸਮੀਿਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਿਡਟਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨOਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ
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ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ$ਾਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਸੱਧੇ ਜਾਂ
ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ$ਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਪ$ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ
ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ$ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
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ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #2: ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾਰ
ਇਹ ਪ$ਸਤਾਵ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Racial Equity) ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ (Commission on Racial Equity) ਬਣਾਏਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਸਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ$ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕGਦਿਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ$ਸਤਾਵ
ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਪ$ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Racial Equity) ਬਣਾਏਗੀ, ਿਜਸਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਿਡਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਰ (Chief
Equity Officer) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀ,
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤX ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਪਾਿੜਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਪਣ ਲਈ ਡੇ ਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਿਸਹਤ, ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਬੋਝਾਂ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਅਸਮਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਪ$ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਾਸ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤX ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਪ$ੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ-ਿਵਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਪ$ੋਗਰਾਮ (Citywide Access Design program) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ "ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਿਹਣ' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਪਰਾਿਧਕ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤX ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਿਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਵਭਾਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ$ਸਤਾਵ ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (Taskforce on Racial Inclusion and Equity),
ਜੋ 2020 ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ$ਸਤਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ
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ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਥਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਵੱਧ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੋਰ ਮ_ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱਚ, ਚੀਫ
ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚੀਫ
ਇਕੁਇਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ
ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ$ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਏਜੰਸੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਿਜਵG ਿਕ ਉੱਪਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮG ਲਈ, ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ$ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ$ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਿਟ$ਕਸ ਸਮੇਤ ਡਾਟਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ
ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪ$ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਨੁ ਸੂਚੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤਰOਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂ ਚੀ
ਪਿਹਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤX ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ 26 ਅਪ$ੈਲ,
2024 ਤX ਬਾਅਦ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ$ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਪੂਰੀ ਪ$ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦX ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਪ$ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿਮਸ਼ਨ (Commission on Racial Equity) ਬਣਾਏਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦੇ 15 ਿਨਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਨਊਯਾਰਕ
ਿਸਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ$ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ$ਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਡੇ ਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ$ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ$ੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ$ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ।
ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਾਉਿਂ ਸਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸੱਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁ ਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰੋ ਤX ਇੱਕ
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ਪ$ਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਸਟੀ ਕਾਉਿਂ ਸਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। । ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਦੀ ਿਨਯੁ ਕਤੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਬਿਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤX ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ$ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਟੀ ਕਾਉਿਂ ਸਲ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਨਯੁ ਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮG, ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ , ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਿਨਯੁ ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਲੇ , ਲੈ ਿਟਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ_ ਡਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ; ਪ$ਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ LGBTQ+ ਹਨ, ਲੋ ਕ ਜੋ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ
ਪ$ਾਪਤਕਰਤਾ, ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ$ਤੀਿਨਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨOਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
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ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #3: ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
ਇਸ ਪ$ਸਤਾਵ ਲਈ ਿਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਤX ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ, ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਂ ਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ "ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਦ
ਲਾਗਤ" ਮਾਪ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ$ਸਤਾਿਵਤ ਮਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕGਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਨਰਭਰ ਖਰਚੇ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ,
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕੱਪੜੇ, ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ
ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਮਆਰਾਂ ਤX ਇਲਾਵਾ "ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ" ਮਾਪ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਜਾਂ ਅਿਸੱਧਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਏਗਾ।
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