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 سواالت بیلٹ

 

 کریں شامل (Statement of Values) بیان متعلق  سے اقدار لیے کے رہنمائی کی حکومت :1 نمبر  سوال بیلٹ

 : میں اس طرح ترمیم کرے گی (New York City Charter)چارڻریہ تجویز نیو یارک سڻی 

  میں کے باشندوں   نیو یارک سے جوکہ اقدار اور مستقبل کے بارے میں ایک تعارفی بیان ہو گا جس  کریں،ابتدائیہ شامل 
 گا؛ اورپیدا ہومبنی شہر‘‘ کا جذبہ  غیرجانبداری پرانصاف اور  سبھی کے لیے ’’

دینے  روغ انصاف اور برابری کے ف  سڻی کو "نیویارک کے سبھی باشندوں کے لیےکہ  کریںمیں یہ بیان شامل  ہابتدائی
 ، اور قوانین کیاداروںوں، بنیادوں، سماجی ڈھانچ ہماری اورنات کے تدارک کے لیے  ماضی اورموجوده دور کے نقصا

 ۔نے کی کوشش کرنی چاہیئے۔انہیں ایک نئے انداز سے دیکھنے، نظرثانی کرنے، اور ازسِر نو تعمیر کر

 ۔ نا ہےمیں رہنمائی فراہم کر تکمیلکی  اپنے فرائضحکومت کو  کا مقصد سڻی کیابتدائیہ 

 کیا یہ تجویز منظورکی جائے؟ 

 

 

 تشکیل  کی کمیشن اور پالن محکمہ، لیے کے برابری نسلی :2 نمبر  سوال بیلٹ

        میں اس طرح ترمیم کرے گی:چارڻر سڻی  تجویزیہ      

گے۔ پالنز میں نسلی برابری کو   ںکیے جائیکمے کی سطح پر ہر دو سال بعد نسلی برابری کے پالن تیار حشہری اور م
 فروغ دینے اور تفریق کو کم یا ختم کرنے کے لیے حکمت عملیاں اور اہداف وضع کیے جائیں گے؛

  نسلی برابرینسلی مساوات کو فروغ دینے سڻی کی نسلی مساوات کی منصوبہ بندی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے
  (Chief Equity Officer) قائم کیا جائے گا اور چیف ایکویڻی آفیسر (Office of Racial Equity)سے متعلق دفتر 

یہ آفس شہر کی سروسز اور پروگرام تک ان لوگوں اور کمیونڻیز کی رسائی بڑھانے کے لیے   کی بحالی کی جائے گی
 مساواتاور ہیں کرے گا جو ماضی کی پالیسیوں اور اقدامات سے منفی انداز میں متاثر ہوتے رہے  تعاونمحکموں کو 

 کے بارے میں ڈیڻا جمع اور رپورٹ کرے گا؛ اور 

قائم کیا جائے گا جس کا تقرر شہر کے  (Commission on Racial Equity)ن نسلی برابری کے حوالے سے کمیش
گے۔ اس کمیشن میں تقرریاں کرتے ہوئے منتخب عہدیدار ایسے افراد کو منتخب کریں جو مختلف  کریںمنتخب عہدیدار 

کے بری کے پالننگ اقسام کی کمیونڻیز کی نمائندگی یا ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ کمیشن نسلی برا
گی اور محکمے اور شہر کی سطح کے   کرے میں ترجیحات کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ان کے لیے سفارشات  عمل

 نسلی برابری کے پالنز کا جائزه لے گی۔ 

       کیا یہ تجویز منظورکی جائے؟

 

 

 

 : زندگی ُگزارنے کی اصل الگت کی پیمائش کریں3بیلٹ سوال نمبر 

 یہ تجویز سڻی چارڻر میں درج ذیل ترمیم کرے گی:         
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اِس شہر سے درکار ہوگا کہ "طرِززندگی کی اصل الگت" کی پیمائش کرے تاکہ نیویارک شہر میں بُنیادی ضروریات  
کو پُورا کرنے کی اصل الگت کا ُسراغ لگایا جائے، ِجس میں رہائش، ِغذا، بّچوں کی نگہداشت، نقل و حمل، اور دیگر  

وری الگتیں شامل ہوں، اور ایسا عوامی، نجی، یا غیر رسمی ُمعاونت کو گردانے بغیر کیا جائے، تاکہ پروگرامنگ ضر
 اور پالیسی فیصلوں کو ُمّطلع کیا جائے، اور؛   

 شہری  حکومت سے درکار ہوگا کہ وه "طِز زندگی کی اصل الگت" کی پیمائش پر ساالنہ رپورٹ دے۔

 ار کیا جائے؟کیا اِس تجویز کو اِختی 

 


