
 

ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ ਕਨਿਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਆਰਟੀਕਲ 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਨਕ ਇਸ ਨਵੂੰਬਰ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ ਬਾਰ ੇਨਤੂੰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਾਡੇ 

ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ NYC ਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ ਕਨਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਨਊਯਾਰਕ ਨਸਟੀ ਚਾਰਟਰ - ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਸੂੰਨਵਧਾਨ ਨਵਿੱਚ ਨਤੂੰਨ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸਟੀ ਸਿਾਨਤਾ ਦੇ ਨਦਲ ਨਵਚ ਸਿਾਨਤਾ ਰਿੱਖਣਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਇਹਨਾਾਂ ਉਪਾਆਾਂ ਬਾਰ ੇਨਸਿੱਖੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨਵੂੰਬਰ ਨਵਿੱਚ ਨਸਟੀ ਦੇ ਭਨਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕ।ੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

• ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦਾ ਵਿਿਰਣ ਸਾਮਲ ਕਰੋ: ਇਹ ਪਰਸਤਾਵਨਾ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਦੀ ਬੁਨਨਆਦ ਨਵਿੱਚ 

ਸਾਰ ੇਨਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ "ਨਨਰਪਿੱਖ ਅਤ ੇਸਿਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਹਰ" ਦੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਸਟੀ 

ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਿਤਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 

ਨਪਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਨਾ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

• ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਵਮਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ:ੋ ਇਹ ਇਿੱਕ ਿੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਜਸ ਨ ੂੰ  

ਨਸਲੀ ਸਿਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਿਾਪਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਸਟੀ ਏਜੂੰਸੀ ਨਾਲ 

ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਕਨਿਸ਼ਨ ਵੀ 

ਬਣਾਏਗਾ।  

• ਰਵਿਣ-ਸਵਿਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨ ੂੰ  ਮਾਪੋ: ਇਸ ਲਈ ਨਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਨਊਯਾਰਕ ਨਸਟੀ ਨਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨ ੂੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, 

ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਰਨਹਣ-ਸਨਹਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇਕੇਂਨਦਰਤ ਇਿੱਕ 

ਨਵਾਾਂ ਿਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਨਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਨਹਰ ਨਵਿੱਚ ਿਾਣ ਨਾਲ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਵਧਣ-ਫੁਿੱਲਣ ਲਈ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਨਕੂੰਨਾ ਖਰਚਾ 

ਆਉਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ 'ਤੇ ਨਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਨਿਲੇਗਾ, ਅਤ ੇ

ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱਕ ਚਾਰਟਰ ਕਨਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸਿ ਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਅਸੀ ਾਂ ਨਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਉਪਾਆਾਂ ਬਾਰ ੇਨਸਿੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਕ ਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ ਕਨਿਸ਼ਨ 

ਉਹਨਾਾਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਵਸੇ਼ਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਉਪਾਆਾਂ 'ਤ ੇਵੋਟ ਨਹੀ ਾਂ ਨਦੂੰਦੇ, 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਿੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ ਕੇ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਾਂ ਸਵਾਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਭਨਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਵੋਨਟੂੰਗ 29 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸੁ਼ਰ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਚੋਣਾਾਂ ਦਾ ਨਦਨ 8 

ਨਵੂੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਬੈਲਟ ਸਵਾਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਨਸਲੀ ਨਨਆਾਂ ਕਨਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ nyc.gov/racialjustice 'ਤ ੇਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਵਿੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ‘Take Action’ (ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ) ਪੂੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 

https://racialjustice.cityofnewyork.us/
http://nyc.gov/racialjustice
https://racialjustice.cityofnewyork.us/get-involved/

