ਨਸਲੀ ਿਨਆਂ ਕਿਮਸ਼ਨ (Racial Justice Commission, RJC) ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਤ� ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ�ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ
ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ�ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ
ਿਵੱਚ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਪੜ�ੋ। ਸਾਡੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਿਪਛੋ ਕੜ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2022/05/Final-Report-of-theNYC-Racial-Justice-Commission.pdf
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #1: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਿਵਵਰਣ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਿਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਜਾਂ ਕਨੂੰ ਨ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਿਹਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਿਬਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਿਸੱਧੇ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁੱਟ ਤ� ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। RJC ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ,
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤ� ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਿਮਕਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਬੋਰੋਜ਼ ਿਵੱਚ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀ,ਂ RJC ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ — ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ,
ਹਮਦਰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ — ਜੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ:
•
•
•

ਅਤੀਤ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਨਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਇੱਕ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂ ਹੈ?
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੁ ਣਵੱਤਾ, ਲਚਕੀਲੇ , ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ

ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਊ
ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ RJC ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ, ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਅਤੇ ਸੁ ਧਾਰ ਵੱਲ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਵਜ�, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਇਹ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ-ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ
ਜਦ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਜ� ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ।

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਬਦਾਂ ਤ� ਪਰ�ੇ, ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ
ਂ ੇ
ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਿਨਭਾਉਦ
ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਕਰਨ। ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਡਿਟੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ�
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵ� ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦਾਂ, ਢਾਂਚੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ "ਰੀਸੈੱਟ" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਪ�ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਨਵੇਸ਼, ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਿਮਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਂ ੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਹਾਲਾਂਿਕ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨੱ ਜੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਉਦ
ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੱਲ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜ�

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ
ਵਕੀਲ ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #2: ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਬਣਾਓ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਡੇ ਟਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਉਸੇ ਸਮ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਦ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਜਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁ ਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮ�ਬਰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂ ਹੈ?
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ NYC ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ

ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ� ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ, ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਯੂ .ਐੱਸ.
ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਦਲੇ ਰ ਅਤੇ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ

ਏਜੰਸੀ - ਐਡਿਮਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Administration for Children’s Services, ACS) ਤ� ਲੈ

ਕੇ ਆਿਫਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (Office of Management and Budget, OMB) ਤੱਕ - ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਉਦ� ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ�
ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸੁਤੰਤਰ "ਜਾਂਚ" ਹੈ - ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਮ NYC ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲ�ਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਭਾਵ� ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ
ਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇ ਟਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ

ਿਕਹੜੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ

ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕ
ਉਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਬਜਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਆਪੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਾਪਣ ਲਈ ਡੇ ਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇ ਟਾ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਮੇਅਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸਮਾਨਤਾ ਅਫਸਰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢਾਂ ਿਵਚਕਾਰ
ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਡੇ ਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਕਹੜੇ ਆਂਢ-ਗੁ ਆਂਢ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤ� ਦੀ
ਸੌਖ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਨਆਂ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ
ਂ ੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ

ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਇਨਪੁੱਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ "ਚੈੱਕ" ਵਜ�
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮੇਅਰ, ਿਸਟੀ ਕਾਉਿਂ ਸਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬੋਰੋਹ ਤ� 15 ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ
ਿਨਯੁ ਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ
ਲੋ ਕ ਜੋ ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਂ ੇ ਹਨ।
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਬੈਲਟ ਸਵਾਲ #3: ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਂ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂ ਹੈ?
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗਤ, ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤ� ਗਰੀਬ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਉੱਪਰ ਰਿਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਿਮਆਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਰਿਥਕ ਿਨਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ
ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਗਰੀਬੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ NYC ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਜਿਣਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗਰੀਬੀ
ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ $26,501 ਹੈ? ਹਰ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਿਖਆ

ਵਾਸਤਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ, ਜੋ ਿਕ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ�
ਅੱਪਡੇ ਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖੇਤਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
RJC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗਤ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਗੁ ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਉੱਪਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ, RJC ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗਤ
ਮਾਪ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ, ਯੂ ਨੀਅਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਂ ੇ
ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਦ
ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਸਾਲ, ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਨਰਭਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਭੋਜਨ,
ਆਵਾਜਾਈ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਘਰੇਲੂ
ਵਸਤੂ ਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਚੈਿਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਣਨਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ
ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਪੈਸਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ, RJC ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ: NYC ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਿਨਊ ਯਾਰਕ
ਂ ਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਿਜਉਣ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਦ
ਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੋ ਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

