
 
 

 عوامی میٹنگیں اور سماعتیں 2018
 

 1PMبمقام  2018مئی،  31جمعرات، 
Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011 

 

  عوامی میٹنگ کا نوٹس

 

می کو ایک عوا 2018مئی،  31بروز جمعرات، ( Charter Revision Commission)سٹی کی منشور پر نظرثانی کی کمیشن 

میٹنگ کا انعقاد کرے گی۔ کمیشن عوام کے ذریعہ اٹھائے گئے ایسے کلیدی مسائل کی شناخت کرے گی جس کے لیے مزید 

 پر ہوگی۔ Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011مطالعہ کی ضرورت ہے۔ میٹنگ 

عوامی میٹنگ ہے نہ کہ عوامی سماعت، لہذا عوام کو کمیشن کی بحث کا یہ میٹنگ عام لوگوں کیلئے کھلی ہے۔ چونکہ یہ ایک 

 مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا لیکن وہ اس کے روبرو شہادت یا ثبوت نہیں دیں گے۔

 

یہ مقام وھیل چیئرز اور دیگر نقل و حرکت والے آالت اگر مجھے میٹنگ میں شرکت کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا؟ 

مترجمین دستیاب ہوں گے۔ اس کے عالوہ،  ASLرنے والے افراد کے لیے قابل رسائی ہے۔ انڈکشن لوپ سسٹمز اور استعمال ک

پیشگی نوٹس کے ساتھ، لوگ زبان کے مترجمین کی بھی درخواست کرسکتے ہیں۔   براہ کرم زبان کی ترجمانی کی درخواستیں 

بجے سے قبل کمیشن کے  5تک شام  2018مئی،  25 اور اضافی رسائی پذیری سے متعلق درخواستیں بروز جمعہ،

 پر کال کرکے جمع کروائیں۔ 5350-386-212پر یا  requests@charter.nyc.govپاس

 

 پر دستیاب ہوگی۔ nyc.gov/charter اس میٹنگ کی ایک الئیو اسٹریم ویڈیو

 

 دیگر اکثر پوچھے گئے سواالت

 

NYC منشور پر نظرثانی کا کمیشن کیا ہے؟ 

ی گورنمنٹ کے ڈھانچے، اختیارات اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔  منشور پر نیویارک سٹی کا ایک منشور ہے جو ہماری سٹ

 نظرثانی کی کمیشن کا کام سٹی کے منشور کا جائزہ لینا اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا اسے بہتر بنانے کے راستے ہیں۔ 

  

 کیا میں اس بارے میں اپنے خیاالت کا اشتراک کرسکتا ہوں کہ منشور کو کس طرح تبدیل کیا جائے؟

عوامی رائے اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ہم آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں۔ منشور کو کس طرح بہتر بنایا ! بالکل

اشتراک کرنے کا موقع حاصل ہے۔  اپنے خیاالت کا  جائے اس کے بارے میں ہر کسی کو کمیشن کے ساتھ اپنے خیاالت کا

 :اشتراک کرنے کے متعدد طریقے ہیں

  

کے دوران ہر برو میں عوامی سماعت کا انعقاد کررہی ہے۔ آپ سماعت میں شرکت کرسکتے  2018کمیشن جوالئی،  .1

 یا تحریری بیان دے سکتے ہیں۔/ہیں اور زبانی اور

پر یا آن الئن  comments@charter.nyc.govآپ اپنے تبصرے  اس وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہتے؟  .2

nyc.gov/charter پر جمع کرواسکتے ہیں۔ 

https://csmail.nyc.gov/owa/redir.aspx?C=RgTvl5TE6z1apDr7iL78uvPLqm1gDpB4mxaoGgj3lss4h7nwTLvVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww1.nyc.gov%2fsite%2fcharter%2fmeetings%2f2018-public-meetings-hearings.page
mailto:comments@charter.nyc.gov


  

 مجھے کیا کہنا چاہیے؟

س طرح بہتری منشور پر نظرثانی کی کمیشن اس بارے میں سننا چاہتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے کاموں اور افادیت میں ک

الئی جاغے۔ ہم سٹی کے الیکشنز کو بہتر بنانے اور عوام کے لیے ووٹ کرنے اور شہری زندگی میں مصروف ہونے کو بھی 

آسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس بارے میں کہ، ہم ان اہداف کو کیسے حاصل کرسکتے ہیں، اور منشور کو بہتر 

 ورات کا اشتراک کرنے پر غور کریں گے۔بنانے سے متعلق اپنے دیگر تص

  

 ؟میرے بیان کو کس طرح استعمال کیا جائے گا

کمیشن منشور میں امکانی تبدیلیوں کی شناخت کے لیے تمام بیانات اور عوامی تبصروں کا بغور جائزہ لے گی۔ آخر میں نومبر 

 ے گی۔میں ترامیم پر عوام کے ذریعہ رائے دہی کے لیے ووٹنگ کروائی جائ 2018

 

 https://bit.ly/2bJbUKu: یہاں پڑھیںنیویارک سٹی کا منشور 

 

Twitter  پر@NYCCharter  یاFacebook  پرfacebook.com/nyccharter کمیشن کو فالو کریں۔ 

 

 

https://bit.ly/2bJbUKu

