ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #1: ਗਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ (New York City Charter) ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ:
ਇੱਕ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਜੋੜ,ੋ ਜੋ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ "ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ" ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ
ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ "ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦਾਂ, ਢਾਂਚ,ੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #2: ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾਰ
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ:
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਹਰ-ਿਵਆਪੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਣਾਉਣੀ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ;
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Racial Equity) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਦੀ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਕੁਇਟੀ
ਅਫਸਰ (Chief Equity Officer) ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਪਛਲੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇ ਟਾ
ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ
ਿਸਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁ ਕਤ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (Commission on Racial
Equity) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁ ਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਿਨਯੁ ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
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ਕੀ ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #3: ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਸਟੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ:
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ,
ਂ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ, ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ
ਨੂੰ "ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ" ਮਾਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ; ਅਤੇ
ਇਸ ਿਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ" ਮਾਪ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਕੀ
ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
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