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 שטים צעטל פראגעס

 

 צולייגן א דעקלעראציע פון ווערדן צו אנווייזן די רעגירונג :#1שטים צעטל פראגע 

 דער פארשלאג וואלט געטוישט די ניו יארק סיטי טשארטער צו:  

צולייגן אן אריינפיר, וואס וואלט געווען אן אריינפיר דערקלערונג פון ווערדן און ווייטע בליק צילנדיג צו "א 

 גערעכטע און גלייכע סיטי פאר אלע" ניו יארקער; און 

אריינגערעכנט אין די אריינפיר אז די סיטי מוז שטארק ארבעטן צו פאררעכטן "פארגאנגענע און 

אנגייענדע שאדן און צו איבערבויען, פאררעכטן און ווידער פלאנען אונזער יסודות, געביידעס, אנשטאלטן, 

 ערעכטיגקייט און גלייכברעכטיגונג פאר אלע ניו יארקער." און געזעצן צו פארשפרייטן ג

 די אריינפיר איז געמאכט צו אנווייזן סיטי רעגירונג מיט ערפולן אירע פליכטן.  

 ? די פארשלאג ווערן אנגענומען זאל

 

 

 אוועקשטעלן א ראסע גלייכבארעכטיגונג אפיס, פלאן, און קאמיסיע  :#2שטים צעטל פראגע 

 דער פארשלאג וואלט געטוישט די סיטי טשארטער צו: 

ספעציפישע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער יעדע צוויי יאר. די  -ברייטע און אגענטור-פאדערן סיטי

רבעסערן ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער וואלטן אריינגענומען געפלאנטע סטראטעגיעס און צילן צו פא

 און צו פארמינערן אדער אויסראטן ראסע אונטערשיידן; 

אויפשטעלן אן אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג און אויפנעמען א טשיף גלייכבארעכטיגונג אפיציר צו  

אנירן  פאראויס רוקן ראסע גלייכבארעכטיגונג און אויסארבעטן די סיטי'ס ראסע גלייכבארעכטיגונג פל

פראצעס. די אפיס וואלט געשטיצט סיטי אגענטורן אין פארבעסערן צוטריט צו סיטי סערוויסעס און  

פראגראמען פאר די מענטשן און קאמיוניטיס וואס זענען נעגאטיוו באאיינפלוסט געווארן דורך  

 כטיגונג; און פארגאנגענע פאליסיס אדער שריט, און זאמלען און באריכטן דאטא פארבינדן צו גלייכבארע

אויפשטעלן א קאמישאן אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג, אויפגענומען דורך סיטי אויסדערוועלטע  

באאמטע. אין אויפנעמען מענטשן פאר די קאמישאן, זענען אויסדערוועלטע באאמטע געפאדערט צו  

נג מיט ארבעטן  נעמען אין באטראכט אויפגענומענע וועלכע זענען פארטרעטערס פון אדער האבן ערפארו

פאר א ברייטע פארשידנקייט פון קאמיוניטיס. די קאמישאן וואלט אידענטיפיצירט און פארגעשלאגן  

פריאריטעטן צו אינפארמירן די ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאנירן פראצעס און איבערקוקן אגענטור און  

 ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער. -סיטי

 ? נגענומעןדי פארשלאג ווערן אזאל 
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 מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן  :#3שטים צעטל פראגע 

 דער פארשלאג וואלט געטוישט די סיטי טשארטער צו: 

געפאדערט אז די סיטי זאל מאכן א "ריכטיגע קאסט פון לעבן" מעסטונג צו נאכגיין די ווירקליכע קאסט  

געברויכן, אריינגערעכנט האוזינג, עסן, טשיילדקעיר,  אין ניו יארק סיטי פון נאכקומען נויטיגע 

טראנספארטאציע, און אנדערע נויטיגע געברויכן, און אן רעכענען פובליק, פריוואטע, אדער  

 אומפארמאלע הילף, כדי צו אינפארמירן פראגראם פארבינדענע און פאליסי באשלוסן; און 

 די "ריכטיגע קאסט פון לעבן" מעסטונג.  פאדערן די סיטי רעגירונג זאל באריכטן יערליך אויף

 ? די פארשלאג ווערן אנגענומעןזאל 

 


