
 

 نسلی انصاف کمیشن کے تمثیلی خبرنامہ کا مضمون برائے والدین

 

  کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نومبر میں آپ کے ووٹ کرنانے کے لیے بیلٹ کی پشت پر نسلی انصاف کے بارے میں تین سواالت ہیں۔ ہمارے ممبروں

میں تین تبدیلیاں تجویز کی ہیں۔ ہر  –ہماری سٹی کے آئین  – نے نیو یارک سٹی کے چارٹر  نسلی انصاف کمیشنکے   NYCکو جان لینا چاہیے کہ 

تجویز برابری کو سٹی کی حکومت کے قلب میں رکھنے کے ارادے سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان اقدامات کے بارے میں جان لیں تاکہ آپ اس  

 نومبر میں ہماری سٹی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔

 

 پر تالش کرنے الئق سواالت: آپ کے بیلٹ کی پشت 

یہ تمہید سٹی کے قوانین کی بنیاد میں نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے   حکومت کی رہنمائی کرنے کے لیے اقدار کا بیان شامل کریں: •

جام دہی  "انصاف پسند اور برابری کے قابل شہر"( کی بصیرت سرایت کرتی ہے اور سٹی کے عہدیداروں سے ان کے سرکاری افعال کی ان 

میں ان اقدار سے رہنمائی حاصل کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی کے نقصان کو اور ان کی تالفی کرنے کی ضرورت کو بھی تسلیم 

 کرتا ہے۔

کی   دفتر بنائے گا جس پر نسلی برابری کے منصوبے بنانے اور ڈیٹایہ ایک میئر کا  نسلی برابری کا دفتر منصوبہ، اور کمیشن قائم کریں: •

یہ کمیونٹی کے مطمح نظر اور جوابدہی کو   پیمائش میں تفاوت کی رپورٹ کرنے کے لیے سٹی کی ہر ایجنسی کے ساتھ کام کرنا الزم ہے۔ 

 عمل میں النے کے لیے ایک خود مختار کمیشن بھی بنائے گا۔  

شمول رہائش، غذا، نگہداشت طفل، نقل و  یہ سٹی کی حکومت سے ہماری الزمی ضرورتیں ب طرز زندگی کی اصل الگت کی پیمائش کریں:  •

حمل، اور دیگر الزمی الگتیں پوری کرنے کی اصل الگت کو ٹریک اور اس پر رپورٹ کرنے کا تقاضا کرے گا۔ طرز زندگی کی اصل  

جتنی الگت آتی الگت ایک نئی پیمائش ہوگی جس کا فوکس غریبی پر نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ سٹی میں جینے اور پھلنے پھولنے پر اصالً 

 ہے اس پر ہوگا۔ 

ا،  پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیو یارک کے باشندوں کے پاس براہ راست نسلی انصاف پر ان کے قوانین کی رو سے ووٹ کرنانے کا ایک موقع ملے گ

 اور ملک میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چارٹر کمیشن نے اس قسم کی تبدیلیاں تجویز کی ہیں۔

ات کے بارے میں نیو یارک کے ماتحت ساتھیوں کو تعلیم دینے کے پابند عہد ہین۔ یوں تو نسلی انصاف کمیشن جو کمیونٹیز تمثیلی طور  ہم ان اہم اقدام

،  پر ممکن ہے بیلٹ کے اقدامات پر ووٹ نہ کر سکیں ان تک پہنچنے کے لیے مختلف زبانوں میں کوششیں کر رہا ہے، مگر آپ آج اپنے ان پڑوسیوں

 ر فیملی کو بتا کر مدد کر سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے ان سواالت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں۔ دوستوں او

نومبر ہے۔    8اکتوبر کو شروع ہوگی اور انتخاب کادن  29آپ کے پاس ہمارے شہر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی قوت ہے۔ قبل از وقت ووٹنگ 

پر مالحظہ کریں۔ اگر   v/racialjusticenyc.goبیلٹ کے ان سوالوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، نسلی انصاف کمیشن کی ویب سائٹ  

 کا صفحہ مالحظہ کریں۔  )کارروائی کریں(   'Take Action'شرکت کرنے میں آپ کی دلچسپی ہو تو 

 

 

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

