
) שטים צעטל פראגע אפט Racial Justice Commission, RJCראסע גערעכטיגקייט קאמיסיע (
 געפרעגטע פראגעס 

די קאמיסיע'ס שטים צעטל פראגעס זענען באזירט אויף וואס מיר האבן געהערט פון ניו יארקערס. די כוונה  
אונטער יעדע איז צו לייגן ראסע גלייכבארעכטיגונג ביי די הארץ פון די סיטי רעגירונג. די קאמיסיע האט געצילט 

- אן צו די ווארצלען פון ראסע אומפארצושטעלן ענדערונגען וואס זענען סטרוקטורעל, וועלכע קומען 
 גלייכבארעכטיגונג אין די סיטי. מיר זענען צופרידן זיי פארצושטעלן צו ניו יארק סיטי וויילער אין נאוועמבער.  

פאר מער איינצלהייטן אויף די שטים צעטל פראגעס, ביטע ליינט אונזער לעצטע באריכט. אונזער לעצטע באריכט  
ן די קאמיסיע'ס ארבעט, פראצעדור, און כוונות אונטער יעדע שטים צעטל פראגע. די  ענטהאלט אן איבערזיכט פו 

באריכט שטעלט אויך צו הינטערגרונד און אנאליז פון סטרוקטורעלע ראסיזם אין ניו יארק סיטי. 
-NYC-the-of-Report-content/uploads/2022/05/Final-https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp
 Commission.pdf-Justice-Racial 

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

 וואס איז עס? 

ג וואלט צוגעלייגט אן אריינפיר צום ניו יארק סיטי טשארטער. אן אריינפיר איז אן אריינפירנדע די פארשלא 
דעקלעראציע וואס ערקלערט די צוועק אדער צילן פון א לעגאלע דאקומענט, אזויווי א קאנסטיטוציע אדער געזעץ. 

קענט אונזער היסטאריע דורך אן  די פארגעשטעלטע אריינפיר טייטשט אפ אונזער פאראייניגטע ווירדן און אנער
 אנווייזנדע דערקלערונג.

האט שטודירט   RJCדי ווירדן אין די פארגעשטעלטע אריינפיר זענען גענומען דירעקט פון פובליק פארשלאגן. די 
אריינפירס פון אנדערע לענדער, סטעיטס, און סיטיס און האט אפגעהאלטן געשפרעכן מיט לאקאלע און נאציאנאלע 

יטי פירער, אקאדעמיקס, אקטיוויסטן, יונגע מענטשן, און גלויבן פירערס ווירטואל און פערזענליך אין אלע  קאמיונ
אזויווי גלייכבארעכטיגונג, ישרות,  —אידענטיפיצירט ווירדן  RJCפינף באראוס. דורך די באמיאונגען, האט די 

 וויכטיגסטע פאר ניו יארקער. וואס זענען די —מיטגעפיל, פאראנטווארטליכקייט, און גערעכטיגקייט 

 די פארגעשלאגענע אריינפיר:

 אנערקענט שאדן פון די פארגאנגענהייט  •
 אנערקענט די ביישטייערונגען און פירערשאפט פון ניו יארקערס וואס האבן געקריגט פאר גערעכטיגקייט  •
 יארקערס' ווירדן לייגט פאר א וויזיע פון א גערעכטע און גלייכבארעכטיגטע סיטי באזירט אויף ניו  •

 פארוואס איז דאס וויכטיג?

גלייבט אז עס איז וויכטיג אז אונזער פונדעמענטאלע געזעץ אנערקענט אונזער היסטאריע און זאגט ארויס   RJCדי 
אויסשטאפירטע געגנטער און לעבנס פאר אלע ניו יארקער. בשעת די -א וויזיע פון קוואליטי, שטארקע, און גוט

פראצעדור, זענען אונזערע קאמישאנערס געווען איבערראשט אויסצוגעפינען אז די ניו יארק   טשארטער רעוויזיע
סיטי טשארטער האט נישט יעצט אן אריינפיר. עס איז נישט דא קיין אפטיילונג אין די טשארטער וועלכע 

 דערקלערט קלאר די פונדעמענטאלע ווירדן פון ניו יארקערס.  

'ס ארבעט אנצוהייבן צואווארפן סטרוקטורעלע ראסיזם. אלס  RJCא קריטישע טייל פון אזוי אויך, איז זאגן די אמת 
אן ערשטע שריט צו אמת, ריקאנסיליעישאן, און פאררעכטונג, וואלט די פארגעשטעלטע אריינפיר אריינגעשריבן  

ראסיזם און  אין די סיטי'ס קאנסטיטוציע אן אנערקענונג פון היסטארישע אומרעכטן און די מיאוסע אמת פון
דיסקרימינאציע אין אונזער סיטי. צום ביישפיל, עס אנערקענט די היסטארישע באמיאונגען פון אזיאנער 

ספעציעל וויכטיג יעצט ווען אסאך אזיאנער קענען מעגליך נישט פילן אז  —אימיגראנטן אין פארעמען ניו יארק סיטי 
ן. די אריינפיר אנערקענט די ביישטייערונגען פון היסטאריש  זייער סיטי נעמט אינגאנצן אויף זייערע ביישטייערונגע

 אויסגעלאזטע גרופעס אזוי אז די סיטי קען זיך אנהייבן רוקן צו היילונג און גערעכטיגקייט. 
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גלייבט אז ניו יארק סיטי רעגירונג זאל ווערן אנגעוויזן דורך ניו יארק סיטי ווירדן. די ציל פון צולייגן אן   RJCדי 
יר איז צו קלאר דערקלערן א וויזיע פאר אונזער סיטי, באגרינדעט אויף א פארשטאנד פון אונזער היסטאריע אריינפ

און אונזער ווירדן אלס ניו יארקער. צולייגן אן אריינפיר וואלט ערלויבט ניו יארקער צו באקומען א בליק און  
 ג מיט ערפולן אירע פליכטן.  פונדאמענטאלע ווירדן פאר ניו יארקער צו אנווייזן סיטי רעגירונ

 וויאזוי ארבעט עס?  

טיפער ווי ווערטער, איז די אריינפיר געאייגנט צו האבן א פאקטישע ווירקונג אויף די וועג וויאזוי די סיטי רעגירונג 
יי  ווייזער בשעת ז-ארבעט. די פארגעשטעלטע אריינפיר וויזט אן סיטי אגענטורן און באאמטע עס צו נוצן אלס א וועג

פירן אויס זייערע פליכטן. די אריינפיר איז געאייגנט צו אנווייזן וויאזוי די סיטי רעגירונג פירט אויס איר פלאנען, 
 איבערגיין און פארעכטן פונקציעס זיך צו רוקן צו די וויזיע פארגעשטעלט אין די אריינפיר. 

עגירונג און סיטי באאמטע צו די נייע ווייזיע פון  די פארגעשטעלטע אריינפיר איז געאייגנט צו איבערמאכן די סיטי ר
גלייכבארעכטיגונג און גערעכטיגקייט פאר אלע ניו יארקער. עס רופט אויף אונז אלס ניו יארקער צו איבערבויען,  

פאררעכטן און ווידער פלאנען אונזער יסודות, געביידעס, אנשטאלטן, און געזעצן צו פארשפרייטן גערעכטיגקייט און  
יכבארעכטיגונג פאר אלע. עס דערקלערט אז די סיטי מוז שטרעבן צו פארעכטן פארגאנגענע און אנגייענדע גלי

שאדן. די ''איבערמאכן'' פון סיטי רעגירונג וועט אנווייזן די רעגירונג אין אויספירן אירע פליכטן, אריינגערעכנט  
וועסטמענטס אין זייערע געגנטער, סערוויסעס  באשטימען וואס ניו יארקער דארפן צו בליען, אזויווי נייע אינ

 פארשטיין שפראכן וואס זיי רעדן, אדער קוואליטי שפיטעלער און שולעס וואו זיי וואוינען.  -צו-צוגעשטעלט אין גרינג

בשעת די אריינפיר מאכט נישט א פריוואטע רעכט פון שריט, איז עס געאייגנט אויסצולייגן א וויזיע וואס די סיטי 
יך האלטן צו, און וואס ניו יארק זאלן קענען אנצייגן צו זוכנדיג צו האלטן די רעגירונג פאראנטווארטליך. סיטי  זאל ז

אגענטורן וועלן ווערן אנגעוויזן צו נוצן די אריינפיר אלס א וועג ווייזער פאר אנטוויקלען זייערע פראגראמען און  
גן אויף די אריינפיר אין געשפרעכן איבער די ראלע וואס די סיטי  איבערגיין זייער אויספירונג. אדוואקאטן קענען ציי

 רעגירונג וואלט געדארפט שפילן אין סאציעלע לעבן.

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

 וואס איז עס? 

ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג  -ג, א סיטידי פארשלאג וואלט געעפענט אן אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונ
 פלאן, און א קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג.  

די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג וואלט געווען געפאדערט צו ארבעטן מיט יעדע סיטי אגענטור צו מאכן ראסע  
- גלייכבארעכטיגונג פלענער מיט דאטא מעסטנדיג חילוקים. די פלענער וואלטן זיך אלע צאמגעקומען אלס א סיטי

טווארטליך פאר. די מאכן די פלענער מוז געשען  ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאן וואס די מעיאר איז פאראנ
 אין די זעלבע צייט וואס די אגענטורן זענען אריינגעטון אין די בודזשעט פראצעדור.  

די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג וואלט אויך געווען פאראנטווארטליך צו מאכן בעסטע פראקטיקן צו מאכן סיטי 
כבארעכטיגט און צוגענגליך צו ניו יארקערס, אזויווי פארבעסערן שפראך  סערוויסעס און פראגראמען מער גליי

סערווירטע געגנטער, און אדרעסירן די וועגן וואס  -גענוג -צוטריט, מאכן זיכער אז ריסאורסעס דערגרייכן נישט
 געוויסע גרופעס ווערן באזייטיגט אדער ארויסגעלאזט. 

געווען א זעלבסטשטענדיגע קאמיסיע וואס אידענטיפיצירט   די קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וואלט
ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאן באזירט אויף קאמיוניטי פארשלאגן. די קאמיסיע  -פריאריטעטן פאר די סיטי

ברייטע ראסע  - אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וואלט אויך איבערגעקוקט און באריכטעט אויף די סיטי
מידגלידער צו פירן די קאמיסיע אויף  15פלאן. פארשידענע סיטי באאמטע וואלטן אויפגענומען  גלייכבארעכטיגונג

 ראסע גלייכבארעכטיגונג. די קאמישאנערס זענען געמיינט צו אפשפיגלען ניו יארק'ס פארשידנארטיגע קאמיוניטיס.  

 פארוואס איז דאס וויכטיג?



גלייבט אז די פארשלאג איז וויכטיג ווייל עס וואלט געמאכט די מעיאר און יעדע סיטי אגענטור  RJCדי 
פאראנטווארטליך פאר ראסע גלייכבארעכטיגונג. די פארשלאג איז געאייגנט צו לייגן ראסע גלייכבארעכטיגונג ביי  

ראם וואס קומט  -אכט צו מאכן א ארבעטסדי הארץ פון די סיטי רעגירונג. די ראסע גלייכבארעכטיגונג געבוי איז געמ 
. און די געבוי איז געמאכט זיך צו טוישן, צופאסן, און וואקסן  NYCאן צו די ווארצלען פון ראסע אונטערשיידן אין 

 איבער צייט.  

RJC   גלייבט אז, אויב באשטעטיגט דורך ניו יארק וויילער, די פארשלאג וועט זיין די מערסטע דרייסטע און
 .  U.Sזע ראסע גלייכבארעכטיגונג געבוי אין די אמביציע

גלייבט אז די סיטי רעגירונג דארך א צענטראלע  RJCדאס איז נישט געמיינט צו זיין סתם נאך אן אפיס. די 
פון   –סיטי אגענטור יעדע אגענטורן. אלע  קערפערשאפט וואס פארזיכערט אז די ארבעט קאארדינירט איבער 

) צו די אפיס פון  Administration for Children’s Services, ACSר'ס סערוויסעס (אדמיניסטראציע פאר קינדע
וואלט געווען פאראנטווארטליך  –) Office of Management and Budget, OMBמענעדזשמענט און בודזשעט (

ען בשעת  צו מאכן א פלאן צו אדרעסירן ראסע גלייכבארעכטיגונג. די פלאנען פראצעדור איז געפאדערט צו געש
אגענטורן שטעלן צוזאם זייערע בודזשעטן. אויף דעם וועג, קענען אגענטורן מאכן זיכער אז זייער ראסע 

גלייכבארעכטיגונג ארבעט האט גענוג הילפסמיטלען און געלט צו מצליח זיין. און עס איז דא א זעלבסטשטענדיגע  
 גלייכבארעכטיגונג.  די קאמיסיע אויף ראסע -''איבערבליק'' אויף יענע פראצעדור 

קאמיסיע. עס איז באשטימט צו   NYCדי קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וואלט נישט געווען אייער טיפישע 
געווענליכע שטימעס און שטאנדפונקטן. האבן פארשידענע סיטי באאמטע אויפנעמען -ענטהאלטן נישט

אנס צווישן אויפגענומענע באאמטע. די קאמיסיע אויף  קאמישאנערס איז געאייגנט צוצושטעלן איבערזוכט און באל
ראסע גלייכבארעכטיגונג איז געאייגנט צו פארזיכערן פאראנטווארטליכקייט און אז די קאמיוניטי שטימעס ווערן  

 געהערט אין די פראצעדור.  

עקזיסטירן, איז עס נאך  די ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער זענען וויכטיג ווייל כאטש מיר אלע ווייסן אז חילוקים 
אלס וויכטיג עס צו מעסטן. באאמטע און די פובליק דארף די דאטא צו פארשטיין אויב יעצטיגע אדער נייע פאליסיס  

מאכן די לעכער בעסער אדער ערגער. די דאטא איז אויך וויכטיג צו וויסן וועלכע געגנטער האבן די ערגסטע 
ער געוויכט אויף פראגראמען און הילפסמיטלען וואס וועלן אדרעסירן יענע  חילוקים אזוי אז באאמטע קענען לייגן מ

חילוקים. די פלענער וועלן מאכן אגענטורן פאראנטווארטליך צו ערקלערן וויאזוי זיי וועלן אדרעסירן חילוקים און 
 פארבעסערן רעזולטאטן פאר יעדעם.

 וויאזוי ארבעט עס?  

 ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער

וויי יאר, בשעת די סיטי'ס בודזשעטן פראצעדור, וועלן אלע סיטי אגענטורן דארפן אנטוויקלען ראסע יעדע צ
ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג - גלייכבארעכטיגונג פלענער. די פלענער וואלטן זיך אלע צאמגעקומען אלס א סיטי

 פלאן אויף וואס די מעיאר האט פאראנטווארטליכקייט. 

כטיגונג פלענער וואלטן ענטהאלטן דאטא צו מעסטן אויב די אגענטור פארבעסערט ראסע  די ראסע גלייכבארע
גלייכבארעכטיגונג אדער נישט אין זייער ארבעט. אגענטורן מוזן צאמנעמען און אריינגעבן דאטא צו באווייזן די  

גיעס פאר גלייכע הילף  טערמין סטראטע- ווירקזאמקייט פון זייערע פלענער. די פלענער מוזן ענטהאלטן סיי קורצע
 גלייכבארעכטיגונג.  -טערמין סטראטעגיעס צו אדרעסירן די שורש פונעם אורזאך פון אומ-און לאנגע

 אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג 

די מעיאר וועט זיין פאראנטווארטליך אויפצונעמען א טשיף גלייכבארעכטיגונג אפיציר צו פירן די אפיס פון ראסע  
ונג. די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט דינען אלס די קאארדינירנדע קערפערשאפט פארן  גלייכבארעכטיג

 אנטוויקלונג פון די ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאן. 

די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט זיין פאראנטווארטליך צו שטעלן די סטאנדארדן צו צוטיילן דאטא צו ווייזן  
וואוילזיין צווישן ניו יארקער פון אנדערע ראסעס אדער אפשטאמען, און צווישן פארשידענע  אינטערשיידן אין



געגנטער. דאס וועט ערלויבן די רעגירונג צו מער פונקטליך צילן די געברויכן פון ספעציפישע קאמיוניטיס און  
 געגנטער. 

ארטליך צו באכן געגנט מאפעס צו פארשטיין  אזוי אויך, וועט די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג זיין פאראנטוו
סערווירט. אזוי אויך, וועט די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג מוזן מאכן  -גענוג- ןןעלכע געגנטער זענען נישט

בעסטע פראקטיק פאר סיטי אגענטורן צו פריאריזירן גרינגקייט פון באנוץ, שפראך גערעכטיגקייט, און צוטריט,  
ישע צוגענגליכקייט, אראפצונעמען שטערונגען וואס מאכן צוטריט צו די רעגירונג נעמען אסאך  אריינגערעכנט פיז

צייט און זיין שווער פאר ניו יארקערס. ענדליך, וועט די אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג זיין פאראנטווארטליך צו  
און קאמיוניטיס זענען געווארן  פאראויסרוקן פאליסיס און בעסטע פראקטיק צו אדרעסירן וויאזוי מענטשן 

 באזייטיגט.  

 קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג

די קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט צאמנעמען קאמיוניטי פארשלאגן צו אידענטיפיצירן פריאריטעטן צו  
ווערן אריינגערעכנט אין די ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער. די קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט 

ארעכטיגונג פלענער, איבערקוקן דאטא, און ארויסגעבן האבן די מעגליכקייטן צו ענטפערן צו די סיטי'ס ראסע גלייכב
 איר אייגענע באריכטן אויף די סיטי'ס פארשריט.  

די קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט זיין זעלבסטשטענדיג פון די מעיאר'ס אפיס און סערווירן אלס אן  
קאמיסיע אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג וועט   ''איבערבליק'' אויף די מעיאר'ס ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאן. די

קאמישאנערס פון יעדע בארא אויפגענומען דורך די מעיאר, די סיטי קאונסיל, קאמפטראלער, און   15באשטיין פון 
פובליק אדוואקאט. סיטי באאמטע וועלן זיין געפאדערט אויפצונעמען קאמישאנערס וואס רעפרעזענטירן אדער  

ל'ן פאר טיפישע ניו יארקער אפעקטירט דורך סטרוקטורעלע ראסיזם, אריינגערעכנט  האבן ערפארונג צו שתד
מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט סערווירט אויף א קאמיסיע אדער באורד פארדעם, מענטשן וואס האבן  

עזענטירן  געוואוינט אין פובליק האוזינג, מענטשן וואס זענען פריער געווען איינגעזעצט, און מענטשן וואס רעפר 
 יוגנט שטימעס. 

 : מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן  #3שטים צעטל פראגע 

 וואס איז עס? 

די פארשלאג וועט פאדערן די סיטי צו מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן. די סיטי וועט זיין געפאדערט צו 
ן נויטיגע געברויכן אין ניו יארק סיטי  אויסרעכענען די דורכשניטליכע סומע וואס פעלט זיך אויס צו דעקן די קאסטן פו

 און באריכטן אויף עס יעדע יאר. 

 פארוואס איז דאס וויכטיג?

גלייבט אז די ריכטיגע קאסט פון לעבן וועט זיין א וויכטיגע ערשטע שריט צו עקאנאמישע גערעכטיגקייט   RJCדי 
ונקט איבער ארעמקייט אדער די  דורך באטאנען א סטאנדארט פון רעספעקט ענדערש ווי באטאנען בלייבן פ

מערסטע ארעמע צושטאנדן. די ריכטיגע קאסט פון לעבן איז געאייגנט צו טוישן די געשפרעך דורך אונז מאכן  
נידריגע, ארעמקייט  -קאנצענטרירן אויף די אייגנטליכע קאסט פון לעבן אין ניו יארק סיטי, ענדערש ווי אן עקסטרעם

 באזירטע נומער.

וסט אז די פעדעראלע ארעמקייט אנווייזונג זאגט אז א פאמיליע פון פיר אין ניו יארק סיטי לעבט  האט איר געווא
? יעדע ניו יארקער ווייסט אז די נומער איז $26,501נישט אין ארעמקייט אויב זיי האבן אן אינקאם פון 

ע, וועלכע איז נישט געווארן  אומריאליסטיש נידריג. דאס איז ווייל די פעדעראלע ארעמקייט אנווייזונג קריטערי
 'ס, רעכנט נישט אריין ראיאנישע קאסט אונטערשיידן. 1960אפדעיטעד זינט די 

ענדיגנדע רונדע פון  -גלייבט אז ניו יארקערס דארפן קענען טון מער ווי פשוט עקזיסטירן אין א קיינמאל RJCדי 
יפיצירן וואס עס וואלט גענומען צו לעבן איבער  ארעמקייט. די ריכטיגע קאסט פון לעבן מעסטונג קען העלפן אידענט

 ערהאלטן שטאפל.  -א לעבן



פאדערן די סיטי צו מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן איז געאייגנט אנצואווייזן די סיטי'ס באשלוסן ווען עס 
אייגענע  אנטוויקלט און טיילט אויס פראגראמען און סערוויסעס, און ווען עס שטעלט אויס געהאלטן פאר אירע 

וויל אז די ריכטיגע קאסט פון לעבן מעסטונג   RJCאיינגעשטעלטע און קאנטראקטער'ס איינגעשטעלטע. ענליך, די 
מאכער צו פאראויס רוקן  -זאל ווערן גענוצט אלס א מיטל דורך אדוואקאטן, יוניאנס, ארבעטער, און פאליסי

 א סטאנדארט פון לעבן מיט רעספעקט.    ענדערונגען וואס הייבן אויף ניו יארקער פון ארעמקייט צו

- דאס איז א פונדאמענטאלע ענדערונג אין אנטווארט צו אסאך מעשיות וואס מיר האבן געהערט איבער די זיך
 ערלויבן קריזיס אין ניו יארק סיטי אומפראפארציאנעל אפעקטירנדיג ניו יארקער פון קאליר.-קענען-נישט

 וויאזוי ארבעט עס?  

יעדע יאר, וועט די סיטי דארפן מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן. די סיטי וועט זיין געפאדערט צו מעסטן די  
דורכשניטליכע קאסטן פון נויטיגע געברויכן אריינגערעכנט, אבער נישט באגרעניצט צו, האוזינג, טשיילדקעיר, 

יר, קליידונג און שיך, מענסטרועל פראדוקטן,  טשיילד און דעפענדענט אויסגאבן, עסן, טראנספארטאציע, העלטקע
אלגעמיינע ריינקייט פראדוקטן, רייניגן פראדוקטן, הויזגעזונד ארטיקלען, טעלעפאן סערוויס, אינטערנעט סערוויס, 
און אנדערע וויכטיגע אויסגאבן, וועלכע קענען אריינרעכענען קאסטן אזויווי שטייער פארפליכטונגען. פובליק הילף 

שאריטי וועט נישט ווערן גערעכנט קעגן די קאסטן. ענדערש, וועט די רעכענונג זיין א סך הכל פון וואס עס  אדער ט
קאסט נאכצוקומען די נויטיגע געברויכן אין אונזער סיטי אן זיך פארלאזן אויף פובליק אדער פריוואטע הילף. די 

 יעדע יאר.  סיטי וועט זיין געפאדערט צו באריכטן פארן פובליק די מעסטונג

די ציל פון די ריכטיגע קאסט פון לעבן איז נישט צו געבן געלט צו, אדער אוועקנעמען געלט פון, ניו יארקער. 
אנגעהויבן מיט א גרונט געדאנק: נישט וויסן די ריכטיגע קאסט צו לעבן אין ניו יארק   RJCאנשטאט דעם, האט די 

ב פון עקאנאמישע וואוילזיין פון ניו יארקער. ווען מיר טייטשן  סיטי מאכט עס אוממעגליך צו איבערשמועסן די מצ
מער פאקטיש אפ די קאסט געפאדערט צו לעבן מיט רעספעקט, קענען מיר ארבעטן אויף לעזונגען צו שטיצן די  

 וואס מוטשענען זיך און פארמיידן ציקלען פון ארעמקייט פון אפעקטירן ווייטערדיגע דורות.

 


