مقالة النشرة اإلخبارية لنموذج لجنة العدالة العرقية للشركاء

هل تعلم أن هناك ثالثة أسئلة بشأن العدالة العرقية على ظهر ورقة اقتراع شهر نوفمبر القادم لتصوت عليها؟ يتعين على أعضائنا معرفة أن لجنة العدالة
العرقية في مدينة نيويورك اقترحت ثالثة تغييرات على ميثاق مدينة نيويورك – دستور مدينتنا .يهدف كل مقترح إلى جعل اإلنصاف محور اهتمام حكومة
المدينة .ونود أن تتعرف على هذه المقاييس لكي تتمكن من اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدينة في شهر نوفمبر القادم.
األسئلة التي يتعين عليك البحث عنها على ظهر ورقة االقتراع:
• إضافة بيان القيم لتوجيه الحكومة :سترسخ هذه الديباجة رؤية "مدينة تسودها العدالة واإلنصاف" لجميع سكان نيويورك في ظل قوانين المدينة
وتطلب من مسؤولي بلدية المدينة االسترشاد بهذه القيم في أثناء تأديتهم لوظائفهم الحكومية .وستقر أيضًا باألضرار التي وقعت في الماضي والحاجة
إلى إصالحها.
• إنشاء مكتب وخطة ولجنة للمساواة العرقية :سيؤول هذا إلى إنشاء مكتب تابع لعمدة المدينة يجب أن يعمل مع جميع وكاالت بلدية المدينة لوضع
خطط المساواة العرقية واإلبالغ عن بيانات قياس التباينات .وسيؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء لجنة مستقلة لتضمين وجهات نظر المجتمع والمسؤولية في
العملية.
• قياس التكلفة الحقيقية للمعيشة :سيتطلب هذا من حكومة بلدية المدينة تتبع التكلفة الفعلية في مدينة نيويورك لتلبية احتياجاتنا األساسية واإلبالغ
سا جديدًا ال يركز
عنها ،بما في ذلك السكن والطعام ورعاية األطفال والنقل والتكاليف الضرورية األخرى .وستصبح التكلفة الحقيقية للمعيشة مقيا ً
على الفقر ،ولكنه يركز على مقدار التكلفة الفعلية التي يتكبدها سكان نيويورك للعيش واالزدهار في المدينة بكرامة.
هذه هي المرة األولى على اإلطالق التي يتمتع فيها سكان نيويورك بفرصة التصويت مباشرة بشأن العدالة العرقية في قوانينهم ،وهي المرة األولى في تاريخ
األمة التي تقترح فيها لجنة الميثاق هذه األنواع من التغييرات.
صا بلغات مختلفة للوصول إلى المجتمعات
نحن ملتزمون بتثقيف سكان مدينة نيويورك حول هذه المقاييس المهمة .وفي حين تبذل لجنة العدالة العرقية جهدًا خا ً
التي قد ال تصوت عادة ً على إجراء ات االقتراع ،يمكنك المساعدة اليوم عن طريق إخبار جيرانك وأصدقائك وعائلتك الذين قد ال يعرفون بشأن هذه األسئلة.
لديك القدرة على تحديد مستقبل مدينتنا .يبدأ التصويت المبكر في  29أكتوبر ،ويوافق يوم االنتخابات  8نوفمبر .لمعرفة المزيد بشأن أسئلة االقتراع ،يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني للجنة العدالة العرقية على الرابط  .nyc.gov/racialjusticeقُم بزيارة صفحة "( "Take Actionاتخذ إجراء) إذا كنت مهت ًما
بالمشاركة.

