
 

 ראסע גערעכטיגקייט קאמיסיע מוסטער נייעסבלעטל ארטיקל פאר צוזאמארבעטער 

 

צי ווייסט איר אז עס זענען דא דריי פראגעס איבער ראסע גערעכטיגקייט אויף דער הינטערשטער זייט פונעם שטים צעטל פאר אייך  

האט פארגעשלאגן דריי   קאמיסיע  ראסע גערעכטיגקייט  NYCצו שטימען דעם נאוועמבער? אונזערע מיטגלידער זאלן וויסן אז דער 

יעדער פארשלאג איז געאייגנט צו לייגן ראסע  אונזער שטאט׳ס קאנסטיטוציע.  —  ענדערונגען צום ניו יארק סיטי טשארטער 

מיר ווילן איר זאלט זיך לערנען איבער די מאסנאמען כדי איר זאלט קענען  גלייכבארעכטיגונג ביים הארץ פון דער שטאט רעגירונג. 

 ליסן איבער דעם שטאט׳ס צוקונפט דעם נאוועמבער. באש 

 צעטל: -פראגעס אויסצוזוכן אויף דער הינטערשטער זייט פון אייער שטים

דער פארווארט וועט אוועקשטעלן א בליק פון א    לייגט צו א דעקלעראציע פון ווערדן אויף אנצוווייזן פאר דער רעגירונג: •

״שטאט פון יושר און גערעכטיגקייט״ פאר אלע ניו יארקער אינעם יסוד פון דער שטאט׳ס געזעצן און פאדערן פון שטאט  

דער  באאמטע זיך צו פירן לויט די ווערדן ביים אויספירן זייערע רעגירונגס פונקציעס. עס וועט אויך אנערקענען שאדנס פון 

 פארגאנגענהייט און די נויט זיי צו פאררעכטן. 

דאס וועט שאפן א מעיאראלע אפיס וואס  שטעלט אויף א ראסע גלייכבארעכטיגונג אפיס, פלאן, און קאמיסיע:  •

וועט מוזן ארבעטן מיט יעדע סיטי אגענטור צו מאכן ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער און באריכטן דאטא מעסטנדיג  

וועט אויך שאפן א זעלבסטשטענדיגע קאמיסיע צו ברענגען קאמיוניטי פערספעקטיוון און  חילוקים. עס 

 פאראנטווארטליכקייט צום פראצעס.  

דאס וועט פאדערן פון דער שטאט רעגירונג נאכצוגיין און באריכטן אויף די  מעסט די ריכטיגע קאסטן פון לעבן:   •

נייטיגע געברויכן, אריינגערעכנט הָאוזינג,  -ן אונזערע מערסטאקטועלע קאסטן אין ניו יארק סיטי אויף נאכצוקומע

קעיר, טראנספארטאציע און אנדערע נייטיגע קאסטן. די ריכטיגע קאסטן פון לעבן וועט זיין א נייע  - עסנווארג, טשיילד

ן בליען אין דער  מאס פאקוסירט נישט אויף ארעמקייט, נאר אויף וויפיל עס קאסט אקטועל פאר ניו יארקער צו וואוינען או 

 עהרע. -שטאט מיט זעלבסט

דאס איז דאס ערשטע מאל וואס ניו יארקער וועלן האבן א געלעגנהייט צו שטימען דירעקט אויף ראסע גערעכטיגקייט אין זייערע  

 געזעצן, און דאס ערשטע מאל אין לאנד וואס א טשארטער קאמיסיע האט פארגעשלאגן די סארטן ענדערונגען. 

בירגער די וויכטיגע מאסנאמען. טראצדעם וואס די ראסע  -נטשלאסן צו ערקלערן פאר אונזערע ניו יארקער מיט מיר זענען א

גערעכטיגקייט קאמיסיע באמיט זיך עקסטער אויף פארשידענע שפראכן אנצוקומען צו אזעלכע קאמיוניטיס וועלכע שטימען נישט אין  

נט העלפן דורך דערציילן פאר אייערע שכנים, פריינט און פאמיליע וועלכע  צעטל מאסנאמען, קענט איר היי-אלגעמיין אויף שטים 

 ווייסן אפשר נישט וועגן די פראגעס. 

׳סטן און עלעקשאן  29איר האט די מאכט צו קענען באשליסן דעם צוקונפט פון אונזער שטאט. פריע וואלן הייבן זיך אן אקטאבער 

איבער די שטים צעטל פראגעס, באזוכט דעם ראסע גערעכטיגקייט קאמיסיע  ׳טן. זיך צו לערנען מער  8טאג איז נאוועמבער 

 בלאט אויב איר זענט פאראינטערעסירט אנטיילצונעמען.   ׳ ׳נעמט שריטן. באזוכט דעם nyc.gov/racialjusticeוועבזייטל אויף 

 

 

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

