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עקזעקּוטיװער קיצור
במשך זַײנער שטאַט ֿפּון סיטי אַדרעס אין ֿפעברּואַר 13 2018, מײאָר ביל דע בלאַסיאָ האָט אַנּונצירט זַײן 
ּכװנה צּו באַשטימען אַ צאַרטער רעװישאָן קאָמישאָן. אױף אַּפריל 12, דעם מײאָר האָט באַשטימט סעסאַר 
אַ. ּפעראַלעס אַז צ׳ער אּון 14 אַנדערע װיכטיקה אּון ֿפאַרשײדענע קאָמישאָנערס, װעלכע ּפראָֿפעסיאָנעלע 

ביאָגראַֿפיעס זַײנען צּוגעשטעלט אין די אינטראָדּוקציע ֿפּון דעם לעצן רעּפאָרט.

די צאַרטער רעװישאָן קאָמישאָן דאַרף רעװיזירן דעם גאַנצן ניו יאָרק סיטי צאַרטער, בעטן ּפּובלישער 
אינּפּוט אּון מאַכן אַ רעּפאָרט מיט װאָס מען האָט געֿפינען אּון מיט רעקאָמענדאַציעס ּכדי צ אַמענדירן אָדער 

רעװיזירן דעם צאַרטער. באַשטאַנען מיט דעם צאַרג׳, די קאָמישאָן האָט געזּוכט צּושטעלן ניו יאָרקערס 
ֿפּון ֿפאַרשײדענע קאָמּוניטיס אין די ֿפינף באָראָּוגס אַ גרייך ֿפּון געלעגנהַײטן ּכדי צּו באַטײלן אין ּפּובלישער 
אױסהאַלט אּון קנס ּפראָצעס. ניו יאָרקערס האָבן ניט אַנטױשט: זײ האָבן צּוגעשטעלט אַ סך באַמערקּונגען 

אּון אידעען ֿפאַר די קאָמישאָן צּו באַטראַכטן. 

די קאָמישאָן האָט געהאַט זַײן ערשטן ּפּובלישע ֿפאַרזאַמלּונג אָן אַּפריל 19, אּון ֿפּון דעם אָן האָט געהאַט 
אַן ערשטן קאָן ֿפּון ּפּובלישע ֿפאַרזאַמלּונגען מיט אײנע אין יעדער ֿפּון די ֿפינף באָראָּוגס. די קאָמישאָן אױך 

האָט אָנגעהױבן צּו באַקּומען - אּון האָט נאָך באַקּומען דּורך ּפראָצעס - אַ סך באַמערקּונגען, אױך אין אַ 
סך שּפראַכן, בַײ אי-מײל, ּפאָסט, טעלעֿפאָן, סאָשאַל מעדיאַ, אּון זַײן װעבּפלאַץ. די קאָמישאָן ּפערזאָנעל איז 
געװען מיט רעּפרעזענטאַנטן ֿפּון ֿפאַרשײדענע אָרגאַניזאַציעס, אַדװאָקאַסי אּון גּוט רעגירּונג גרּוּפעס, סיטי 

אַגענציעס, באַשטימטע אָֿפישאַלס אּון סטאַף מיטגלידער ֿפּון ֿפריערדיקע קאָמישאָנס.

די מערהַײט ֿפּון באַמערקּונגען זַײנען געװען אין ֿפינף גרױסע ּפאָליסי ּפלעצער: מּוניציּפאַליטעט 
באַשטימּונגען, קאַמּפאַניע ֿפַײנאַנץ, סיװיק קנס, קאָמּוניטי באָרדס אּון דעם דיסטריקט ּפראָצעס. אַז אין 

די ֿפאַרזאַמלּונג אין מַײ 31, די קאָמישאָן האָט דערלאנַגט אַ רעסאָלּוציע ֿפאַרן סטאַף צּו ּפלאַנירן ּפּונקט 
ֿפאָרּומס צּו הערן װעגן מומחות אּון ּפראַקטישאָנערס װעגן סּפעציֿפישע זאַכן. די ּפּונקטן ֿפאָרּומס זַײנען 

געװען אין יּוני 12 אױף שטימען אּון עלעקשאָנס, יּוני 14 אױף קאַמּפאַניע ֿפַײנאַנץ, יּוני 19 אױף קאָמּוניטי 
באָרדס אּון באַנּוצן לאַנד, אּון יּוני 21 אױף סיװיק קנס אּון דיסטריקטן. 

די קאָמישאָנערס אּון סטאַף האָבן אױך געהאַלטן עװענטס ּכדי צּו דערלאַנגען ניו יאָרקערס אין זײערע 
קאָמּוניטיס. די קאָמישאָן האָט געהערט װעגן תלמידים אין בײ רידשג׳ ּפ.ס. 264 קאָמּוניטי מיטגלידער 

אין קױנס ביבליאָטעק אין ג׳רסי הַײטס, ּכמעט הּונדערט װעטעראַנס אין אַן עװענט האָסטעד בַײ די 
NYC Veterans Alliance אּון FDNY American Legion Post 930 אּון מיטגלידער ֿפּון ֿפאָלק אין 

 .GrowNYC’s Grand Army Plaza Greenmarket

נאָך די ערשטע גרּוּפע ֿפּון ֿפאַרזאַמלּונגען, ֿפאָרּומס אּון עװענטס, דעם סטאַף האָט אַרױסגענּומען דעם 
2018 ּפרעלימינאַרי סטאַף רעּפאָרט אין יּולי 17. דעס רעּפאָרט ֿפאָקּוסד אָן די ּפּונקט אַרעאַס דּורכגעקּוקט 

בַײ די קאָמישאָן - קאַמּפאַניע ֿפַײנאַנץ, מּוניציּפאַליטעט עלעקשאָנס, סיװיק קנס, קאָמּוניטי באָרדס, דעם 
דיסטריקט ּפראָצעס אּון זאַכן אּון ּפראָּפאָזיציעס ֿפּון סיטי אַגענציעס - אַזױ װי אַנדערע זאַכן וואָס דעם 

ּפּובליק האָט געהעכערט אָבער דעם סטאַף האָט רעקאָמענדירט עס זאָל װערן באַשיידן ֿפאַר צּוקּומֿפדיקע 
קאָנסידעריישאָן. אַ גרּוּפע ֿפּון ֿפינף מער ּפּובלישע ֿפאַרזאַמלּונגענ, איינע אין יעדער באָראָּוג, איז דאָ 

געװען ּכדי צּו בעטן ּפּובלישער באַמערקּונג װעגן די רעּפאָרט. קאָמישאָנערס אּון סטאַף האָבן אױך 
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געהערט װעגנ ֿפאָלק אין אַ טעלע-טאַּון האָל מיט מער װי 4,000 צּוהערערס, אַ טויטער טאַּון האָל, אַ טיש 
אין דעם George Greenmarket אין סטאַטען אַילאַנד, אּון אַ רּונדעטיש דיסקּוסיע מיט ּתלמידים ֿפּון 

 .New York City’s Summer Youth Employment Program

אין די ֿפאַרזאַמלּונג אין אָגאָסט 14, די קאָמישאָן האָט דערלאַנגט אַ רעסאָלּוציע ֿפאַר דעם סטאַף צּו 
ֿפאַרגרײטן אַ ֿפַײנאַל רעּפאָרט, אּורנע ֿפראַגעס און אַבסטראַקטס מיט ּפראָּפאָזיציעס ֿפאָקּוסד אָן קאַמּפאַניע 
ֿפינאַנץ, סיװיק קנס, קאָמּוניטי באָרדס אּון שּפראַך אַקסעס, אּון רעקאָמענדירן ּכדי אַ צּוקּומֿפדיקער צאַרטער 

רעװישאָן קאָמישאָן אָדער לעגיסלאַטיװ אינסטיטוציע זאָל באַטראַכטן אַדיציאָנעלע ּפראָּפאָזיציעס. 

נאָך אױֿפמערקזאַם רעװיּו אּון באַטראַכטּונג ֿפּון דעם רעקאָרד, די געלײגטע צאַרטער אַמענדירּונגען געלײגט 
ֿפאַר די קאָמישאָן װאָס װעלן זַײן ּפרעסענטעד צּו די אָּפשטימער אין די 2018 אַלגעמײנע עלעקשאָן. מער 
דיטײל װעגן די געלײגטע אַמענדירּונגען קען מען געֿפינען אין די אַבסטראַקטן װאָס װעלן קּומענ צּוזאַמען 

מיט די אּורנע ֿפראַגעס, אַּון אינ דעם ֿפַײנאַל רעּפאָרט.

קַאמּפַאניע ֿפינַאנץ

די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט אַמענדירן דעם קאַמּפאַניע ֿפינאַנץ סיסטעם ֿפּון די סיטי מיט איבערבַײטּונגען 
ּכדי צּו אַדרעסירן װעלער אױֿפנעמען װעגן קאָרּוּפציע אַסאָצירט מיט גרױסע קאַמּפאַניע בַײטראָגן, בּוסט 

אינסענטיװס ֿפאַר די קאַמּפאַניעס זאָלן זַײן דערלײגט צּו קלײנע דאָנאָרס, אּון ּכדי די קאַנדידאַטן זאָלן האָבן 
מער געלעגנהַײטן צּו האָבן אַנדערע מין קאַמּפאַניעס אָן באַדאַרֿפן צּו װאַרטן נאָך גרױסע דאָנאָרס. 

אױב אַדאָּפטירט בַײ די אָּפשטימער, די אַמענדירּונגען װאָלטן:

ֿפַארנידעריקט די קָאנטריבּושָאן לימיטס ֿפַאר בַאשטימטע סיטי ָאֿפיסעס. די מאַקסימּום טאָטאַל װאָס אַ 
באַטײליקן קאַנדידאַט )צ.ב. אַ קאַנדידאַט װאָס קלַײב אױס צּו אָנטײלן אין דעם ּפּובלישע ֿפינאַנצ ּפראָגראַם 
ֿפּון די סיטי( קען נעמען ֿפּון אַ קאָנטריבּוטאָר ֿפאַר עלעקשאָן ציקל װאָלט געװען ֿפאַרקלענערט ֿפּון $5,100 

צּו $2,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט אָדער קאָמּפטראָלער; ֿפּון $3,950 צּו 
$1,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון ֿפּון $2,850 צּו $1,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר 

סיטי קאָנסיליּום. די מאַקסימּום טאָטאַל װאָס אַ ניט-באַטײליקן קאַנדידאַט )צ.ב. אַ קאַנדידאַט װאָס אָנטײל 
ניט אין דעם ּפּובלישע ֿפינאַנצ ּפראָגראַם ֿפּון די סיטי( װאָלט געװען ֿפאַרקלענערט ֿפּון $5,100 צּו $3,500 

ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט אָדער קאָמּפטראָלער; ֿפּון $3,950 צּו $2,500 ֿפאַר 
קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון ֿפּון $2,850 צּו $1,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר סיטי קאָנסיליּום. 

ֿפעסטיקן קלײנע דָאלַאר מַאטשינג ֿפַאר קַאנדידַאטן װָאס בַאטײלן אין דעם פּובלישע ֿפינַאנץ 
קַאמּפַאניע ּפרָאגרַאמע ֿפּון די סיטי. יעצט, באַטײליקן קאַנדידאַטן װאָס באַגעגנט עטלעכע קװאַליצירן 

שװעלן, קענען באַקּומען ּפּובלישע מאַטשינג ֿפאָנדס איו אַ ראַטע ֿפּון $6 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס ֿפאַר יעדער 
$1 אין מאַטשאַבלע בַײטראָגן, ביז די ערשטע $175 ֿפאַר בַײטראָגער. די געלײגטע צאַרטער אַמענדירּונג 

װאָלט געהעכערט דעם מאַטש צּו $8 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס ֿפאַר יעדער $1 אין מאַטשאַבלע ּפריװאַטע 
בַײטראָגן, ביז די ערשטע $250 ֿפאַר בַײטראָגער ֿפאַר סיטיװַײד אָֿפיס אּון ביז די ערשטע $175 ֿפאַר 

בַײטראָגער ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט אָדער סיטי קאָנסיליּום. די אַמענדירּונג װאָלט אױך 
ֿפאַרגרינגערט אַ באַדאַרֿפענּונג אַז קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, קאָמּפטראָלער אָדער ּפּובלישער אַדװאָקאַט 

דאַרֿפן באַגעגענען ּכדי צּו קװאַליֿפיצירן ֿפאַר מאַטשינג ֿפאָנדס.
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העכערן די גַאנצע נּומער ֿפּון ּפּובלישע מַאטשינג ֿפָאנדס ֿפַאר די ָאנטײלן קַאנדידַאטן. די געלײגטע 
אַמענדירּונג װאָלט געהעכערט דעם קאַּפ אױף די גאַנצע ּפּובלישע מאַטשינג ֿפּונדס װאָס אַ באַטײליקן 

קאַנדידאַט קען באַקּומען, ֿפאַר באַשטימּונג, ֿפּון 55% צּו 75% ֿפּון די עקסּפענדיטּור לימיט ֿפאַר די אָֿפיס 
װאָס מען זּוכט. 

געבן די ָאנטײלן קַאנדידַאטן ַאקסעס צּו ּפּובלישע מַאטשינג ֿפָאנדס ֿפריער אין דעם בַאשטימּונג יָאר. 
לױט די איצטיקע ּכלל, די באַטײליקן קאַנדידאַטן װאָס באַגעגענען די קװאַליצירן שװעלן ֿפאַר באַקּומען 
ֿפּובלישע ֿפאָנדס )״קװאַליצירן קאַנדידאַטן״( זַײנען עליגיבל ֿפאַר אַן ערשטנס קלײענער דיסבּורסמענט 

ֿפּון ּפּובלישע ֿפאָנדס אין יּוני ֿפּון דעם באַשטימּונג יאָר. די גרעסטע מערהַײט ֿפּון ּפּובלישע ֿפאָנדס זַײנען 
ניט באַנּוצט ביז צװײ װאָך נאָך די ּפרַײמאַרי אּורנע װערן באַלאָדן, װאָס איז געװײנלעך אין אָגאָסט ֿפּון די 

באָשטימּונג יאָר, בערך ֿפינף צּו זעקס װאָך ֿפאַר די ּפרַײמאַרי. די געלײגטע אַמענדירּונג װאָלט דערלױבט 
די קװאַליצירן קאַנדידאַטן צּו באַקּומען ּפּובלישע מאַטשינג ֿפאָנדס אין ֿפעברּואַר אָדער אַּפריל ֿפּון דעם 

באַשטימּונג יאָר, אַזױ װי אין יּוני, אָגאָסט אּון דערנאָך, אּון װאָלט באַזַײטיקן געלט לימיטס אין די ּפרע-
אָגאָסט צעטײלּונג ֿפּון ֿפאָנדס. אָבער ּכדי צּו באַקּומען געלט ֿפריער ֿפּון אָגאָסט ֿפּון באַשטימּונג יאָר, די 

קװאַליצירן קאַנדידאַטן װאָלטן געדאַרֿפט זַײן עדות װעגן נּוצן די ֿפאָנדס אּון דעמאָנסטרירן אַז זײ האָבן אַ 
מעגלעכן קעגנער, אָדער אַז זײ גײען נגד אַן אידענטיֿפַײד קעגנער אין אַן אָֿפנט אָּפשטימּונג. 

נאָך אױֿפמערקזאַם רעװיּו אּון באַטראַכטּונג ֿפּון דעם רעקאָרד, די געלײגטע צאַרטער אַמענדירּונגען געלײגט 
ֿפאַר די קאָמישאָן װאָס װעלן זַײן ּפרעסענטעד צּו די אָּפשטימער אין די 2018 אַלגעמײנע עלעקשאָן זַײנען די 

קּומענדיקע. מער דיטײל װעגן די געלײגטע אַמענדירּונגען קען מען געֿפינען אין די אַבסטראַקטן װאָס װעלן 
קּומענ צּוזאַמען מיט די אּורנע ֿפראַגעס, אַּון אין דעם ֿפַײנאַל רעּפאָרט.

סיװיק קנס

די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט ֿפעסטיקן די סיװיק קנס קאָמישאָן, אַ נַײער צאַרטער דעדיקײטעד צּו ֿפאַרבעסערן 
סיװיק באַטייליקונג אּון ֿפעסטיקן דעמאָקראַציע אין ניו יאָרק סיטי. די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט געהאַט 
15 מיטגלידער: אַכט באַשטימט בַײ דעם מײאָר, מיט אײן מיטגליד ֿפּון דעם גרעסער ּפאָליטישער ּפאַרטײ 

אּון אײן מיטגליד ֿפּון דעם צװײטן גרעסערער ּפאָליטישער ּפאַרטײ. צװײ באַשטימט בַײ דעם סּפיקער ֿפּון 
דעם סיטי קאָנסיליּום, אּון אײן באַשטימט בַײ יעדער באָראָּוג ּפרעזידענט. דעם מײאָר װאָלט באַשטימען אַ 
צער ֿפּון אײנער ֿפּון זַײנע באַשטימטע, װאָס װאָלט אױך געװען דעם עקסעקּוטיװער דירעקטאָר אּון װאָלט 

געדאַרֿפט אַרבעטן אין די אָרגאַניזאַציע אּון סטאַֿפינג ֿפּון די אָֿפיס.

די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט געװען אױטאָריזירט אּון דירעקטעד צּו מעסטן אַ סיטיװַײד ּפאַרטיסיּפאַטאָרי 
בּודגעטינג ּפראָגראַם געֿפעסטיקט געװאָרן בַײ דעם מײאָר, ניט דערנאָך ֿפּון דעם אָנהײב ֿפּון די סיטי 
ֿפיסקאַל יאָר אין יּולי 1, 2020 ֿפעסטיקן אַ ּפראָגראַם ּכדי צּו צּושטעלן שּפראַך טַײטשער אין שטימּונג 

ּפלעצער אין ניו יאָרק סיטי, צּו װערן מעסטנט ֿפאַר די אַלגעמײנע אָּפשטימּונג אין 2020; אָנהאַלט 
אּון ּפאַרטנער מיט קאָמּוניטי אָרגאַניזאַציעס, אינסטיטּוציעס אּון סיװיק ֿפירער אין דעם ּפּובלישער 

אּון ּפריװאַטער סעקטאָר אין זַײנע סיװיק קנס אָנשטרענגּונגען. באַטראַכטן װעגן די שּפראַך אַקסעס 
באַדערֿפענישן ֿפּון לימיטעד-ענגליש-ּפראָֿפישענט ניו יאָרקערס ֿפאַר אַנטוויקלען אּון מעסטן זַײנע 

ּפראָגראַמען אּון סערװיסעס, אּון אַרבעטן מיט סיטי אַגענציעס צּו העכערן אױֿפמערקזאַמקַײט ֿפּון אּון 
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אַקסעס צּו סיטי סערװיסעס, זײ העלֿפן צּו ּפראָמאָטע סיװיק קנס איניציאַטיװן, אּון אַנטוויקלען סטראַטעגיעס 
צּו איקערדיקן ּפּובלישע אינֿפאָרמאַציע װעגן געלעגנהַײטן ֿפאַר סיװיק קנס. 

דעם מײאָר װאָלט געװען אױטאָריזירט צּו טראַנסֿפערירן צּו די קאָמישאָן, דּורך עקזעקּוטיװער רעכט,יעדע 
דירעקטלי באַצױגן מאַכטן אּון ֿפליכטן װאָס װערן געמאַכט יעצט בַײ די מײאָרס אָֿפיס אָדער יעדע 

דעּפאַרטמענט װעלכן ֿפירער איז באַשטימט בַײ דם מײאָר.

סוף-סוף, די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט געדאַרֿפט רעּפאָרטירן יעדער יאָר װעגן די ּפאַרטיסיּפאַטאָרי 
בּודגעטינג, ּפאָל ּפלאַץ שּפראַך הילף אּון אַנדערע שײכנדיק אינֿפאָרמאַציע.

די אַמענדירּונגען װאָלטן אָנהײבן אין אַּפריל 1, 2019.

קָאמּוניטי בָארדס

די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט איבערבַײטּונגען ֿפאַר העלֿפן די קאָמּוניטי באָרדס זַײן מער רעֿפלעקטיװ ֿפּון די 
קאָמּוניטיס זײ רעּפרעזענטירן אּון מער עֿפעקטיװ אין די רעּפרעזענטאַציע:

טערם לימיטס. די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט טערם לימיטס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער װאָס אַרבעטן 
יעצט אױף צװײ-יאָר טערמס אָן לימיט, צּו באַשאַֿפן געלעגנהַײטן ֿפאַר נַײע קולות אּון ֿפירער אין אַלע 

קאָמּוניטי באָרדס. מיטגלידער באַשטימט אָדער נאָך אַ מאָל באַשטימט דּורך באָראַּוג ּפרעזידענטן אױף 
אָדער נאָך אַּפריל 1, 2019 װעלן װערן לימיטעד צּו באַדינען ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס. אָבער, 

מיטגלידער באַשטימט אָדער נאָך אַ מאָל באַשטימט ֿפאַר אַ טערם װאָס אָנהײב אין אַּפריל 1, 2020, װעלן 
קענען זַײן נאָך אַ מאָל באַשטימט ֿפאַר ֿפינף קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס, ּכדי צּו ֿפאַרשטערן אַ גרױס 

אּומזאַץ ֿפּון קאָמּוניטי באָרדס מיטגלידער אין 2027 אױן 2028. באַשטימּונגען געמאַכט ֿפאַר טערמס װאָס 
אָנהײבן נאָך אַּפריל 1, 2020, װאָלט געװען סאָביקט צּו ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערם לימיטס. די 

טערם-לימיטס װאָלטן געװען בלויז ּפראָסּפעקטיװ; טערמס סערװד אײדער ֿפּון אַּפריל 1, 2019, אָדער אַּפריל 
1, 2020, װאָלטן ניט גערעכנט ֿפאַר די טערם לימיטס װאָס אָנהײבן אין די דאַטעס. מיטגלידער װאָס האָבן 

געאַרבעט אױף די מאַקסימּום נּומער ֿפּון קאָנסעקּוטיװע טערמס װאָלטן ניט זַײן באַררעד ֿפּון זַײן באַשטימט 
נאָך אַ מאָל נאָך אײן טערם אױס אָֿפיס. 

בַאשטימּונג ּפרָאצעס. די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט עטלעכע בַײטּונגען ּכדי צּו ברענגען מער יּוניֿפאָרמיטי אּון 
דּורכזיכטיקַײט צּום ּפראָצעס ֿפאַר באַשטימען מיטגלידער צּו קאָמּוניטי באָרדס אּון צּו מּוטיקן דיװערסיע 
אין די באַשטימּונגען. די ֿפאָגעלײגטע אַמענדירּונגען װאָלטן געדאַרֿפט אַז די באָראָּוג ּפרעזידענטן זאָלן 

זּוכן מענטשן ֿפּון ֿפאַרשײדענע באַקגראַּונדס ֿפאַר באַשטימּונגען אױף קאָמּוניטי באָרדס אּון האָבן 
אַּפליקאַציעס אױף זַײנע װעבּפלעצער. די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אױך דערלײגט נַײע אַּפליקאַציעס אּון 

רעּפאָרט באַדערֿפענישן װעגן די באַשטימּונגען, אַזױ װי אַ יאָרליכער רעּפאָרט מיט אינֿפאָרמאַציע װעגן 
מיטגלידערשאַֿפט אּון דעם ּפראָצעס ֿפאַר רעקרּוטינג אּון אױסקלַײבן. 

מער מיטלען די קאָמישאָן ֿפאָרלײגט בעטן די סיװיק קנס קאָמישאָן, אױב די אָּפשטימער באַשטעטיקן די 
שאַֿפּונג ֿפּון די דאָזיקע ענטיטי, צּו צּושטעלן אַדיציאָנעלע ריסאָרסעס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרדס, אױך מיט 
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אַקסעס צּו אּורבאַן ּפלאַנירּונג ּפראָֿפעשאָנאַלס אּון שּפראַך אַקסעס רעסאָרסעס ּכדי די באָרדס זאָלן קענען 
באַגעגענען זײערע צאַרטער אַחריותדיקַײטן מיט מער עֿפעקטיװקַײט. 

די אַמענדירּונגען װעגן די טערם לימיטס אּון דעם באַשטימּונג ּפראָצעס װאָלט אָנגעהױבן אין יאַנּואַר 1, 
2019. די אַמענדירּונגען װעגן רעסאָרסעס צּוגעשטעלט בַײ די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלטן אָנגעהױבן אין 
אַּפריל 1, 2019, אָבער בלױז אױב די אּורנע ֿפראַגעס װעגן קאָמּוניטי באָרדס אּון די סיװיק קנס קאָמישאָן 

זַײנען בײדע אַדאָּפטירט בַײ די אָּפשטימערס. 

ּפּונקטן ֿפַאר צּוקּומֿפדיקע בַאטרַאכטּונג

דעם דיסטריקט ּפרָאצעס

די קאָמישאָן האָט אױך באַקּומען אַ גרױסער נּומער ֿפון ּפּובלישע באַמערקּונגען װעגן דעם דיסטריקט 
ּפראָצעס. נאָך יעדער צען-יאָר סענסּוס, דעם מײאָר אּון די סיטי קאָנסיליּום דאַרֿפן באַשטימען אַ דיסטריקט 

קאָמישאָן מיט 15 מיטגלידער װאָס זאָלן מאָלן סיטי קאָנסיליּום דיסטריקט ליניעס ֿפאַר די בַײטּונגען 
אין באַֿפעלקערונג. דעם קּומענדיקער דיסטריקט ּפלאַן װעט זַײן אין 2023, אּון די קאָמישאָן האָט 

געהערט ֿפאַרשײדענע ּפראָּפאָזיציעס װעגן דעם ּפראָצעס מיט װעלכן מען מאָל די דיסטריקט ליניעס. די 
ּפראָּפאָזיציעס קענען זַײן סאָרטירט אין ֿפיר טעמעס: i) ּפראָמאָטינג ּפאָליטיקאַל אּומאָּפהענגיקַײט אּון 
דיװערסיע אין דעם באַשטימּונג ּפראָצעס ֿפּון די דיסטריקט קאָמישאָן; ii) ֿפעסטיקן דּורכזיכטיקַײט אּון 

ּפּובלישע באַטייליקונג; iii) באַשיצן די מינאָריטעט קאָמּוניטיס ֿפּון די סיטי נאָך מען האָט ֿפאַרלאָזט ֿפּון 
שטימען רעכט אַקט ּפרע-קליראַנס מעקאַניזם; אּון iv) קאַּונטעראַקטינג אַ ּפאָטענציעל אּונדערקאַּונט אין 

דעם 2020 ֿפ.ש. סענסּוס. 

די קאָמישאָן האָט געהערט איבערצַײכיק עדות אַז דאָס איז אַ ּפּונקט װאָס דאַרף נױטיק אַכטּונג. אָבער נאָך 
אױֿפמערקזאַם באַטראַכטּונג ֿפּון די ֿפריערדיקע ּפּובלישע ּפראָּפאָזיציעס, די קאָמישאָן האָט באַשטימט 

אַז מען דאַרף מער ֿפאָרשּונג, אױסהאַלט אּון אַנאַליסיס אײדער מען רעקאָמענדירט אַז אײנע ֿפּון די 
ּפראָּפאָזיציעס איז ֿפאָרגעלײגט ֿפאַר די אָּפשטימער. מיט די עדות באַקּומט אין דעם ּפראָצעס, די קאָמישאָן 

בעט די קּומענדיקע קאָמישאָנס צּו האַלטן דעם אַנאַליסיס ֿפּון דעם ּפּונקט ּכדי צּו דערלאַנגען די אָּפשטימער 
אַן אַמענדירּונג דיזַײנד צּו האַלטן אַ יושר אּון זעלבשטענדיק דיסטריקט ּפראָצעס ֿפאַר אַלע ניו יאָרקערס.

רַאנגיק ָאּפקלַײב ָאּפשטימּונג 

די קאָמישאָן האָט אױך באַקּומען אַ גרױסער נּומער ֿפּון ּפּובלישע באַמערקּונגען װעגן ראַנגיק אָּפקלַײב 
אָּפשטימּונג. מיטגלידער ֿפּון ֿפאָלק אּון ֿפאַרשײדענע סיטי באַשטימט אַֿפיציעלן האָבן געבעטן די קאָמישאָן 
צּו באַטראַכטן ּפראָּפאָנירן אַ צאַרטער אַמענדירּונג אימּפלעמענטינג ראַנגיק אָּפקלַײב אָּפשטימּונג )געקענט 

אַז ״אינסטאַנט ראָנאָף אָּפשטימּונג״(, װאָס לאָזט אָּפשטימער צּו ראַנגיקן אַ סך קאַנדידאַטן אין זײערע 
אָּפשטימּונגען אין סדר ֿפּון ּפרעֿפערענץ. 

נאָך אױֿפמערקזאַם באַטראַכטּונג װעגן די ּפראָּפאָזיציעס, די קאָמישאָן טראַכט אַז מען דאַרף מער 
ֿפאָרשּונג, אױסהאַלט אּון אַנאַליסיס אײדער ֿפאָרשּפילן די ּפראָּפאָזיציעס ֿפאַר די אָּפשטימער. די קאָמישאָן 
רעקאָמענדירט אַז אַ צּוקּומֿפדיקע צאַרטער רעװישאָן קאָמישאָן אָדער אַן אַנדער לעג׳יסלאַטיװער גוף זאָל 

לערנען די װיכטיקע אּון קאָמּפלעקס ֿפראַגעס װאָס די ּפראָּפאָזיציעס האַלטן װעגן רעּפרעזענטאַציע אין 

עקזעקּוטיװער קיצור
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אּונדזער לאָקאַלע דעמאָקראַציע אּון באַטראַכטן װעגן ֿפאָרשּפילן צּוקּומֿפדיקע אָּפשטימּונג ּפראָּפאָזיציעס 
אָדער ּפאַסינג געזעצן זײ צּו אַדרעסן. 

ָאּפשטימּונג מָאדערניזײשָאן

מיט אינּפּוט ֿפּון מומחות, אַדװאָקאַטן אּון מיטגלידער ֿפּון ֿפאָלק, די קאָמישאָן האָט באַשטימט אַז אַ 
װיכטיקער מין צּו העכערן אָּפשטימער רעזּולטאַטן אין די סיטי איז צּו רעֿפאָרם רעגרעסיװ סטײט אָּפשטימּונג 
געזעצן װאָס באַלעסטיקן װיכטיקע באַריערעס אױף באַטייליקּונג. די קאָמישאָן אָנהאַלט סטייט לעג׳יסלײשאָן 

אין די אַרעאַס ֿפּון עלעקטראָנישע אָּפשטימּונג ביכער, נאָ-עקסקיּוס אַבסענט אָּפשטימּונג, זעלבן-טאָג 
רעגיסטראַציע, ּפרע-רעגיסטראַציע ֿפּון 16 אּון 17 יאָר אַלט, אּון די סטרימלַײנינג ֿפּון די ֿפּונקציעס ֿפּון די ניו 

יאָרק סיטי באָרד ֿפּון עלעקשאָנס. 

סטרּוקטּור ֿפּון רעגירּונג אּון קָאמּוניטי עסקים

װי אַ ּפראָמאָציע ֿפּון זַײן מאַנדאַט צּו רעװיזירן דעם גאַנצן צאַרטער, די קאָמישאָן האָט איבערגעזעען די 
ֿפּונקציעס אּון ּפראָצעסן ֿפּון סיטי רעגירּונג אּון דעם באַלאַנס ֿפּון מאַכט צװישן די באַשטימטע אָֿפיציעלן 

ֿפּון די סיטי. די קאָמישאָן האָט אױך רעװיזירט די געזּונטערהַײט אּון סטרּוקטּור ֿפּון די סיטי רעגירּונג, ֿפּון 
די ּפערסּפעקטיװ ֿפּון די קאָמּוניטיס אּון גרּוּפעס װאָס האָבן ֿפאָרגעלײגט באַמערקּונגען ֿפאַר די קאָמישאָן. 
כאָטש די קאָמישאָן איז ניט סּובמיטינג אּורנע ּפראָּפאָזיציעס װעגן די טעמעס, דעם לעצטן טײל ֿפּון דעם 

רעּפאָרט רעדט װעגן אַ סך ֿפּון די טעמעס, װעלכע זַײנען געװען װיכטיקע גַײדס אין דעם רעװיּו ֿפּון די 
קאָמישאָן ֿפּון דעם צאַרטער. 

עקזעקּוטיװער קיצור
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ָאּפשטימּונג ּפרָאּפָאזיציעס+ַאבסטרַאקטס

געלײגטע ַאמענדירּונגען צּום צַארטער

א. קַאמּפַאניע ֿפינַאנץ

אּורנע ֿפרַאגע 1#: קַאמּפַאניע ֿפינַאנץ

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אַמענדירן דעם סיטי צאַרטער ּכדי צּו דערנידעריקן װאָס אַ קאַנדידאַט ֿפאַר סיטי 
באַשטימטע אָֿפיס קען באַקּומען ֿפּון אַ בַײטראָגער. עס װאָלט אױך געהעכערט די ּפּובלישע ֿפּונדינג באַנּוצט 
צּו מאַטשן אַ טײל ֿפּון די בַײטראָגער באַקּומט בַײ אַ קאַנדידאַט װאָס באַטײלט אין דעם ֿפינאַנצ ּפראָגראַמע 

ֿפּון די סיטי. 

נאָך צּו דערצּו, די ּפראָּפאָזיציע װאָלט געמאַכט ּפּובלישע מאַטשינג ֿפאָנדס בנימצע ֿפריער אין דעם 
באַשטימּונג יאָר ֿפאַר די אָנטײלן קאַנדידאַטן װעלכע קענען איבערצַײגן זײ נּוצן די ֿפאָנדס. עס װאָלט אױך 
ֿפאַרגרינגערט אַ באַדאַרֿפענּונג אַז קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, קאָמּפטראָלער אָדער ּפּובלישער אַדװאָקאַט 

דאַרֿפן באַגעגענען ּכדי צּו קװאַליֿפיצירן ֿפאַר מאַטשינג ֿפאָנדס.

די אַמענדירּונגען װאָלטן צּולייגן צּו די אָנטײלן קאַנדידאַטן װאָס אױסקלַײבן צּו האָבן די איבערבַײטּונגען 
צּולײגט אױף זַײנע קאַמּפאַניעס ערשטנס אױף די 2021 ּפרימאַרי אָּפשטימּונג, אּון נאָך אױף די קאַנדידאַטן 

אין 2022.

די ּפראָּפאָזיציע דאַרף װערן אַדאָּפטירט?

ַאבסטרַאקט

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אַמענדירן דעם סיטי צאַרטער ּכדי צּו דערנידעריקן װאָס אַ קאַנדידאַט ֿפאַר סיטי 
באַשטימטע אָֿפיס קען באַקּומען ֿפּון אַ בַײטראָגער. עס װאָלט אױך געהעכערט די ּפּובלישע ֿפּונדינג באַנּוצט 
צּו מאַטשן אַ טײל ֿפּון די בַײטראָגער באַקּומט בַײ אַ קאַנדידאַט װאָס באַטײלט אין דעם ֿפינאַנצ ּפראָגראַמע 

ֿפּון די סיטי. נאָך צּו דערצּו, די ּפראָּפאָזיציע װאָלט געמאַכט ּפּובלישע מאַטשינג ֿפאָנדס בנימצע ֿפריער 
אין דעם באַשטימּונג יאָר ֿפאַר די אָנטײלן קאַנדידאַטן װעלכע קענען איבערצַײגן זײ נּוצן די ֿפאָנדס. עס 

װאָלט אױך ֿפאַרגרינגערט אַ באַדאַרֿפענּונג אַז קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, קאָמּפטראָלער אָדער ּפּובלישער 
אַדװאָקאַט דאַרֿפן באַגעגענען ּכדי צּו קװאַליֿפיצירן ֿפאַר מאַטשינג ֿפאָנדס.

בַײטרָאג ֿפָאנדס. יעצט, די מאַקסימּום װאָס אַ קאַנדידאַט קען באַקּומען ֿפּון אַ בַײטראָגער ֿפאַר יעדער 
אָּפשטימּונג ציקל )אױך די ּפרַײמאַרי אּון אַלגעמײנע אָּפשטימּונג( איז )א($5,100 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר 
מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט אָדער קאָמּפטראָלער )“סיטיװַײד אָֿפיסעס”(; )ב( $3,950 ֿפאַר קאַנדידאַטן 

ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון )ג( $2,850 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר די סיטי קאָנסיליּום. די לימיטס צּולייגן צּו 
קאַנדידאַטן װאָס קלַײבן אױס צּו באַטײלן אין דעם ּפּובלישער ֿפינאַנץ ּפראָגראַמע )“באַטײליקן קאַנדידאַטן”( 

אּון די װאָס נישט )“ניט-באַטײליקן קאַנדידאַטן”( אּון זַײנען אינדעקסד מיט אינֿפלאַציע. 
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לױט די געלײגטע צאַרטער אַמענדירּונגען, די בַײטראָגן לימיטס װאָלטן ֿפאַרנידעריקט געװען. די מאַקסימּום 
װאָס אַ קאַנדידאַט קען באַקּומען ֿפּון אַ בַײטראָגער ֿפאַר יעדער אָּפשטימּונג ציקל )אױך די ּפרַײמאַרי אּון 

אַלגעמײנע אָּפשטימּונג( װאָלט געװען $2,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט אָדער 
קאָמּפטראָלער; $1,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון $1,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר 

די סיטי קאָנסיליּום. די מאַקסימּום װאָס אַ ניט-באַטײליקן קאַנדידאַט קען באַקּומען ֿפּון אַ בַײטראָגער ֿפאַר 
יעדער אָּפשטימּונג ציקל װאָלט געװען $3,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט אָדער 

קאָמּפטראָלער ; $2,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון $1,500 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר די 
סיטי קאָנסיליּום. די געלײגטע בַײטראָגן לימיטס ֿפאַר באַטײליקן קאַנדידאַטן זַײנען נידעריק ֿפּון די ֿפאַר ניט-
באַטײליקן קאַנדידאַטן װַײל בלױז די באַטײליקן קאַנדידאַטן זַײנען עליגיבל צּו באַקּומען ּפּובלישע מאַטשינג 

ֿפאָנדס. די געלײגטע אַמענדירּונג װאָלט ניט בַײטן די זַײענדיק ֿפאַרװערטן אּון לימיטס מיט באַזע אין די 
אידענטיטעט ֿפּון בַײטראָגער, אַזױ װי די ֿפאַרװערט ֿפאַר בַײטראָגן ֿפּון קאָרּפאָראַציס, LLCs , אּון שוּתֿפות, 

אּון די לימיטס ֿפּון בַײטראָגן ֿפּון לאָביסטס אּון די װאָס מאַכן ביסנעס מיט די סיטי. אַדיציאָנעל, אַלע בַײטראָגן 
לימיטס װעלן נאָך זַײן אינדעקסד מיט אינֿפלײשאָן.

ָאּפשטימּונג ּפרָאּפָאזיציעס+ַאבסטרַאקטס

ּפּובלעשע ֿפָאנדס מַאטשינג ֿפָארמּולַא. יעצט, באַטײליקן קאַנדידאַטן װאָס באַגעגנט עטלעכע קװאַליצירן 
שװעלן, קענען באַקּומען ּפּובלישע מאַטשינג ֿפאָנדס איו אַ ראַטע ֿפּון $6 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס ֿפאַר יעדער 

$1 אין מאַטשאַבלע בַײטראָגן, ביז די ערשטע $175 ֿפאַר בַײטראָגער. אַזױ, אַ $500 בַײטראָג איז יעצט 
געמאַטשד מיט $1,050 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס (6x$175) מיט אַ טאָטאַל ֿפּון $1,550 ֿפאַרן קאַנדידאַט. 

לױט די געלײגטע צאַרטער אַמענדירּונג װאָלט געהעכערט דעם מאַטש צּו $8 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס ֿפאַר 
יעדער $1 אין מאַטשאַבלע ּפריװאַטע בַײטראָגן, ביז די ערשטע $250 ֿפאַר בַײטראָגער ֿפאַר סיטיװַײד 

אָֿפיס אַנד ביז די ערשטע $175 ֿפאַר בַײטראָגער ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט אָדער סיטי 
קאָנסיליּום. אַזױ, אַ $500 בַײטראָג ֿפאַר אַ קאַנדידאַט ֿפאַר סיטיװַײד אָֿפיס װאָלט געװען מאַטשד מיט 

$2,000 אין ּפּובלישע ֿפאָנדס (8x$250) מיט אַ טאָטאַל ֿפּון $2,500 ֿפאַרן קאַנדידאַט, אּון אַ $500 בַײטראָג 
ֿפאַר אַ קאַנדידאַט ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט אָדער סיטי קאָנסיליּום װאָלט געווען געמאַטשד מיט $1,400 

(8x$175) ֿפאַר אַ טאָטאַל $1,900. די געלײגטע אַמענדירּונג װאָלט ניט בַײטן די זַײענדיק ֿפאַרװערטן געזעצן 
װאָס רענדערן עטלעכע בַײטראָגן ניט עליגיבל ֿפאַר ּפּובלישע מאַטשינג, אַזױ װי בַײטראָגן ֿפּון לאָביסטס אּון 

די װאָס מאַכן ביסנעס מיט די סיטי. 

געלײגטער לימיטאיצטיקער לימיטָאֿפיס
)ָאנטײלער(

געלײגטער לימיט
)ניט-ָאנטײלער(

$5,100$2,000$3,500סיטיװַײד אָֿפיסעס

$3,950$1,500$2,500באָראָּוג ּפרעזידענט

$2,850$1,000$1,500סיטי קאָנסיליּום
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מַאקסימּום ַאמַאּונט ֿפּון ּפּובלישע ֿפָאנדס )“ּפּובלישע ֿפָאנדס קַאּפ”(. לױט די איצטיקע געזעצן,די טאָטאַל 
אַמאַּונט ֿפּון ּפּובלישע מאַטשינג ֿפּונדס װאָס אַ באַטײליקן קאַנדידאַט קען באַקּומען, ֿפאַר באַשטימּונג, איז 

קאַּפּפד אױף 55% ֿפּון די עקסּפענדיטּור לימיט ֿפאַר די אָֿפיס װאָס מען זּוכט. לױט די געלײגטע אַמענדירּונג 
דעם קאַּפ אױף די גאַנצע ּפּובלישע מאַטשינג ֿפּונדס װאָס אַ באַטײליקן קאַנדידאַט קען באַקּומען, ֿפאַר 

באַשטימּונג, ֿפּון 55% צּו 75% ֿפּון די עקסּפענדיטּור לימיט ֿפאַר די אָֿפיס װאָס מען זּוכט. אַזױ, מיט באַזע אין 
די איצטיקע עקסּפענדיטּור לימיטס, װעלכע זַײנען אינדעקסד אױף אינֿפלײשאָן אּון װעלכע די אַמענדירּונגען 

בַײטן ניט, די מאַקסימּום אַמאַּומט ֿפּון ּפּובלישע מאַטשינג ֿפּונדס װאָס זַײנען דאָ ֿפאַר קאַנדידאַטן װאָלט 
געהעכערט געװאָרן אַז מען װַײזט אין די ֿפאָלגנדיקע טאַבלע: 

ָאּפשטימּונג ּפרָאּפָאזיציעס+ַאבסטרַאקטס

קװַאליצירן שװעלן. ּכדי צּו קװאַליצירן ֿפאַר ּפּובלישע ֿפאָנדס, די באַטײליקן קאַנדידאַטן דאַרֿפן איצטער 
קריגן מאַטשאַבל בַײטראָגן ֿפּון לּפחות עטלעכע שװעלן דאָלאַר אַמאַּונטס )ֿפאַרשײדענע ֿפאַר יעדע אָֿפיס(, 

רעכן בלױז די ערשטע $175 ֿפאַר יעדער בַײטראָגער. די געלײגטע אַמענדירּונגען װאָלט ניט געבַײטן די 
געלט שװעלן, אָבער װאָלטן געלאָזט די קאַנדידאַטן ֿפאַר סיטיװַײד אָֿפיסעס צּו רעכענען די ערשטע $250 

ֿפאַר יעדער בַײטראָגער, טראַקינג די בַײטּונג אין די מאַטשינג ֿפאָרמּולאַ ֿפאַר די אָֿפיסעס. דאָס װאָלט 
ֿפאַרגרינגערט קאַנדידאַטן ֿפאַר סיטיװַײד אָֿפיסעס צּו קװאַליצירן ֿפאַר מאַטשינג ֿפאָנדס.

צַײט ֿפּון דיסבּורסמענט ֿפּון ּפּובלישע ֿפָאנדס. לױט די איצטיקע געזעצן, די באַטײליקן קאַנדידאַטן װאָס 
באַגעגענען די קװאַליצירן שװעלן ֿפאַר באַקּומען ֿפּובלישע ֿפאָנדס )״קװאַליצירן קאַנדידאַטן״( זַײנען עליגיבל 

ֿפאַר אַן ערשטנס קלײענער דיסבּורסמענט ֿפּון ּפּובלישע ֿפאָנדס אין יּוני ֿפּון דעם באַשטימּונג יאָר. דעם 
דיסבּורסמענט איז לימיטעד צּו $250,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר מײאָר, $125,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן 

ֿפאַר קאָמּפטראָלער אּון ּפּובלישער אַדװאָקאַט, $50,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר באָראָּוג ּפרעזידענט, אּון 
$10,000 ֿפאַר קאַנדידאַטן ֿפאַר סיטי קאָנסיליּום. די בלַײביק ּפּובלישע ֿפאָנדס זַײנען ניט באַנּוצט ביז צװײ 

װאָך נאָך די ּפרײמאַרי אּורנע װערן באַלאָדן, װאָס איז געװײנלעך אין אָגאָסט ֿפּון די באָשטימּונג יאָר, בערך 
ֿפינף צּו זעקס װאָך ֿפאַר די ּפרַײמאַרי. 

געלײגטער מַאטשאיצטיקער מַאטשָאֿפיס

8:1 אױף ערשט 6:1$250 אױף ערשט $175סיטיװַײד אָֿפיסעס

8:1 אױף ערשט 6:1$175 אױף ערשט $175באָראָּוג ּפרעזידענט

8:1 אױף ערשט 6:1$175 אױף ערשט $175סיטי קאָנסיליּום

איצטיקער ּפּובלישע ֿפָאנדס קַאּפָאֿפיס
)55% ֿפּון עקסּפענדיטּור לימיט(

ָגעלײגטער ּפּובלישע ֿפָאנדס קַאּפ
)75% ֿפּון עקסּפענדיטּור לימיט(

$4,007,300$5,464,500מײאָר

קאָמּפטראָלער אָדער 
ּפּובלישער אַדװאָקאַט

$2,505,250$3,416,250

$902,000$1,230,000באָראָּוג ּפרעזידענט

$104,500$142,500סיטי קאָנסיליּום
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די געלײגטע אַמענדירּונגען װאָלט דערלױבט די קװאַליצירן קאַנדידאַטן צּו באַקּומען ּפּובלישע מאַטשינג 
ֿפאָנדס אין ֿפעברּואַר אָדער אַּפריל ֿפּון דעם באַשטימּונג יאָר, אַז.ױ װי אין יּוני, אָגאָסט אּון דערנאָך, אּון 

װאָלט באַזַײטיקן געלט לימיטס אין די ּפרע-אָגאָסט צעטײלּונג ֿפּון ֿפאָנדס. אָבער, קװאַליצירן קאַנדידאַטן 
װאָלטן ניט געװען עליגיבל ּכדי צּו באַקּומען קַײן דיסבּורסמענט ֿפּון ּפּובלישע ֿפאָנדס ֿפאַר אָגאָסט ֿפּון 
די אָּפשטימּונג יאָר סַײדן זײ דערלײגן אַ סערטיֿפַײד סטײטמענט עדות אַז מען באַנּוצט די ֿפאָנדס אּון 

דעמאָנסטרירן אַז זײ באַגעגנט די ּפראָװידזאָנס אין די איצטיקע געזעצן װאָס בעטן אַז קאַנדידאַטן װאָס 
זּוכן מער װי עטלעכע ּפּובלישע ֿפאָנדס צּו ּפרּוװירן אַז זײ האָבן אַ קעגנער אָדער זײ גײן נאַנטקעגן אַן 

אידענטיֿפַײד קעגנער אין אַן אָֿפנט אָּפשטימּונג.

מעסטן די געלײגטע צאַרטער װעגן קאַמּפאַניע ֿפינאַנץ װאָלטן צּולייגן צּו באַטײליקן קאַנדידאַטן װאָס האָבן 
אױסגעקליבן צּו האָבן די אַמענדירּונגען צּולייגן צּו זַײנע קאַמּפאַניעס אָנהײבן מיט די 2021 ּפרַײמאַרי 
אָּפשטימּונג. די אַמענדירּונגען װאָלטן צּולייגט צּו אַלע קאַנדידאַטן אָנהײבן 2022. די קאַנדידאַטן װאָס 
האָבן אױסגעקליבן צּו אָּפערירן לױט די נאָך-אַמענדירן טאָלק ֿפאַר די 2021 ּפרַײמאַרי אּון אַלגעמײנע 

אָּפשטימּונגען װעלן קענען אָּפהיטן אַלע קאַמּפאַניע בַײטראָגן באַקּומט אײדער יאַנּואַר 12, 2019, צּום מאָס 
אַז די בַײטראָגן זַײנען גערעכט מיט די ּפרע-אַמענדירּונג געזעץ, אּון די בַײטראָגן װאָלט געװען עליגיבל ֿפאַר 

ּפּובלישע מאַטשינג לױט די ּפרע-אַמענדירּונג געזעץ. 

ָאּפשטימּונג ּפרָאּפָאזיציעס+ַאבסטרַאקטס
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ב. סיװיק קנס

אּורנע ֿפרַאגע 2#: סיװיק קנס קָאמישָאן

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אַמענדירן דעם סיטי צאַרטער צּו:

מעסטן אַ סיװיק קנס קאָמישאָן װאָס װאָלט ֿפעסטיקן ניט דערנאָך ֿפּון דעם סיטי ֿפיסקאַל יאָר װאָס אָנהײב 
אין יּולי 1, 2020, אַ סיטיװַײד ּפאַרטיסיּפאַטאָרי באָדגעטינג ּפראָגראַם ֿפעסטיקט בַײ דעם מײאָר ּכדי צּו 

העכערן באַטייליקונג בַײ סיטי װױנערס ּכדי צּו מאַכן רעקאָמענדאַציעס ֿפאַר ּפרױעקטן אין זַײנע קאָמּוניטיס. 

בעטן די קאָמישאָן זאָל אַרבעטן מיט קאָמּוניטי אָרגאַניזאַציעס אּון סיװיק ֿפירער, אַזױ װי מיט אנדערע סיטי 
אַגענציעס, צּו אָנהאַלטן אּון מּוטיקן סיװיק קנס אָנשטרענגן. 

בעטן די קאָמישאָן זאָל ֿפעסטיקן אַ ּפראָגראַם צּו צּושטעלן שּפראַך טַײטשערס אין סיטי אָּפשטימּונג 
ּפלעצער, צּו װערן מעסטנט ֿפאַר די אַלגעמײנע אָּפשטימּונג אין 2020; 

לאָזן דעם מײאָר זאָל באַשטימען שײכנדיק מאַכטן אּון ֿפליכטן ֿפּון עטלעכע אַנדערע סיטי אַגענציעס ֿפאַר די 
קאָמישאָן. 

די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט געהאַט 15 מיטגלידער, מיט 8 מיטגלידער באַשטימט בַײ דעם מײאָר, 2 
מיטגלידער בַײ דעם סיטי קאָנסיליּום סּפיקער אּון 1 מיטגליד בַײ יעדער באָראָּוג ּפרעזידענט; אּון

אײנער ֿפּון די באַשטימטע בַײם מײאָר װאָלט געװען קאָמישאָן טשער װאָס װאָלט געגעבן אַרבעט אּון 
דירעקטן די קאָמישאָן סטאַף.

די ּפראָּפאָזיציע דאַרף װערן אַדאָּפטירט?

ַאבסטרַאקט

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט ֿפעסטיקן אַ נַײע סיװיק קנס קאָמישאָן, ּכדי צּו ֿפאַרבעסערן סיװיק באַטייליקּונג, העלֿפן 
סיװיק טראָסט אּון ֿפעסטיקן דעמאָקראַציע אין ניו יאָרק סיטי. די קאָמישאָן װאָלט געהאַט 15 מיטגלידער. ֿפּון 

די 15 מיטגלידער, דעם מײאָר װאָלט באַשטימט אַכט מיטגלידער, לֿפחות אײן מיטגליד ֿפּון דעם גרעסטער 
ּפאָליטישער ּפאַרטײ אּון אײן מיטגליד ֿפּון דעם צװײטן גרעסטער ּפאָליטישער ּפאַרטײ; דעם סּפיקער ֿפּון 

דעם סיטי קאָנסיליום װאָלט באַשטימט צװײ מיטגלידער; אּון יעדער באָראָּוג ּפרעזידענט װאָלט באַשטימט 
אײן מיטגליד. דעם מײאָר, סּפיקער אּון באָראָּוג ּפרעזידענט װאָלטן געדאַרֿפט באַטראַכטן קאַנדידאַטן 

װאָס זַײנען רעּפרעזענטאַנטן ֿפּון, אָדער האָבן דערֿפאַרּונג אַרבעטן מיט אימיגראַנטן, אינדיװידּועלע מיט 
לימיטעד ענגליש ּפראָֿפישענסי, מענטשן מיט דיסאַביליטיס, ּתלמידים, יּונגע מענטשן, עלטערע, װעטעראַנס, 

קאָמּוניטי גרּוּפעס, גּוטע רעגירּונג גרּוּפעס, סיװיל רעכט אַדװאָקאַטן אּון קאַטעגאָריעס ֿפּון אַײנװױנער װאָס 
זַײנען היסטאָריקאַלי ניט רעּפרעזענטעד אין אָדער אּונטערסערװד בַײ דעם סיטי רעגירּונג. 

די מיטגלידער ֿפּון די קאָמישאָן, װאָס דאַרֿפן זַײן אַײנװױנער ֿפּון די סיטי, װאָלטן זַײן ֿפאַרװאָטן ֿפּון סערװירן 
אַז אַן אָֿפיציעל ֿפּון אַ ּפאָליטישער ּפאַרטײ אָדער זַײן אַ קאַנדידאַט ֿפאַר אַ נאָמינײשאָן אָדער באַשטימּונג 

ֿפאַר די אָֿפיס ֿפּון מײאָר, ּפּובלישער אַדװאָקאַט, קאָמּפטראָלער, באָראָּוג ּפרעזידענט, אָדער סיטי קאָנסיליּום 
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מיטגליד. אַנדערע קאָמישאָנערס ֿפּון דעם צער, װאָס װאָלטן סערװ אױף געניסן ֿפּון מײאָר, אחוץ די ערשטע 
באַשטימטע, װעלכע טערמס װאָלטן אָנגעהױבן אױף אַּפריל 1, 2019, װאָלטן סערװן אין טערמס װאָס גײען 
ֿפּון צװײ ביז ֿפיר יאָר. דאָס ֿפאַרזיכערט אַז די טערמס ֿפּון מיטגלידער ענדיקן אין ֿפאַרשײדענע יאָר, ּכדי צּו 

ּפרעװענטינג חאָלסײל אּומזאַץ ֿפּון די קאָמישאָן אּון ּפראָמאָטינג קאָנטינּויטעט. 

דעם מײאָר װאָלט באַשטימען אַ צער, װאָס װאָלט אױך געװען דעם עקסעקּוטיװער דירעקטאָר ֿפּון זַײנע 
באַשטימטע ֿפאַר די סיװיק קנס קאָמישאָן. דעם צער/עקסעקּוטיװער דירעקטאָר װאָלט געדאַרֿפט אַרבעטן 

אין די אָרגאַניזאַציע אּון סטאַֿפינג ֿפּון די אָֿפיס. 

די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט, סאָביקט ֿפאַר אָנגעהעריקַײט, די ֿפאָלגנדיקע מאַכטן אּון ֿפליכטן: 

מעסטן אַ סיטיװַײד ּפאַרטיסיּפאַטאָרי באָדגעטינג ּפראָגראַמע ֿפעסטיקט בַײ דעם מײאָר, װאָס   
װאָלט געװען מעסטן ניט ֿפריער ֿפּון יּולי 1, 2020, אּון ֿפעסטיקן אַ ּפאַרטיסיּפאַטאָרי באָדגעטינג 

אַדװַײסאָרי קאָמיטעט; 

אַנטוויקלען נַײע איניציאַטיװן צּו אָנהאַלטן אּון ּפאַרטנער מיט אָרגאַניזאַציעס ֿפּון די קאָמּוניטי,   
אינסטיטּוציעס אּון סיװיק ֿפירער אין די ּפּובלישע אּון ּפריװאַטע סעקטאָרס אין זַײנע סיװיק 

קנס אָנשטרענגן. 

אַנטוויקלען אַ ּפלאַן צּו באַטראַכטן די באַדאַרֿפענישן ֿפּון שּפראַך אַקסעס ֿפּון לימיטעד   
ּפראָֿפישענט-ענגליש ניו יאָרקערס ּכדי צּו אַנטוויקלען אּון מעסטן זײערע ּפראָגראַמען 

אּון סערװיסעס. 

ֿפעסטיקן אַ ּפראָגראַמע ֿפאַר צּושטעלן שּפראַך טַײטשער און אָּפשטימּונג ּפלעצער אין ניו יאָרק   
סיטי צּו װערן מעסטנט אין די 2020 אַלגעמײנע אָּפשטימּונג אּון אַ שּפראַך הילף אַדװַײסאָרי 

קאָמיטעט ּכדי צּו צּושטעלן רעקאָמענדאַציעס ֿפאַר דעם ּפראָגראַמע; אּון 

אַרבעטן מיט ניו יאָרק סיטי אַגענציעס צּו העכערן אױֿפמערקזאַמקַײט ֿפּון אּון אַקסעס צּו סיטי   
סערװיסעס, העלֿפן די אַגענציעס ּכדי צּו אַנטוויקלען אּון ּפראָמאָטינג סיװיק קנס איניציאַטיװן, אּון 

אַנטוויקלען סטראַטעגיעס ּכדי צּו איקערדיקן ּפּובלישע אינֿפאָרמאַציע װעגן געלעגנהַײטן ֿפאַר 
סיװיק קנס. 

די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט אױך געדאַרֿפט רעּפאָרטירן יעדער יאָר װעגן די ּפאַרטיסיּפאַטאָרי בּודגעטינג, 
ּפאָל ּפלאַץ שּפראַך הילף אּון אַנדערע שײכנדיק אינֿפאָרמאַציע.

דעם מײאָר װאָלט געװען אױטאָריזירט צּו טראַנסֿפערירן צּו די קאָמישאָן, דּורך עקזעקּוטיװער רעכט,יעדע 
דירעקטלי באַצױגן מאַכטן אּון ֿפליכטן װאָס װערן געמאַכט יעצט בַײ די מײאָרס אָֿפיס אָדער יעדע 

דעּפאַרטמענט װעלכן ֿפירער איז באַשטימט בַײ דם מײאָר. די ֿפירער ֿפּון מײאָר אַגענציעס װאָלטן געדאַרֿפט 
העלֿפן אּון צּושטעלן אַסיסטאַנס צּו די קאָמישאָן ּכדי צּו ֿפאַלגן זַײנע ֿפּונקציעס.

אױב באַשטעטיקט בַײ די אָּפשטימער, די אַמענדירּונגען װאָלטן אָנהײבן אין אַּפריל 1, 2019.
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ג. קָאמּוניטי בָארדס

אּורנע ֿפרַאגע 3#: קָאמּוניטי בָארדס

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אַמענדירן דעם סיטי צאַרטער צּו:

באַלעסטיקן טערם לימיטס ֿפּון מאַקסימּום ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרד 
מיטגלידער מיט עטלעכע אחוצים ֿפאַר דע ערשטע טראַנזיציע אױף דעם נַײער טערם לימיט טאָלק; 

האָבן באָראָּוג ּפרעזידענטן זּוכן מענטשן ֿפּון ֿפאַרשײדענע באַקגראַּונדס ּכדי צּו מאַכן באַשטימּונגען ֿפאַר 
קאָמּוניטי באָרדס. די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אױך דערלײגט נַײע אַּפליקאַציע אּון רעּפאָרטינג באַדערֿפענישן 

באַצױגן ֿפאַר די באַשטימּונגען; אּון

אױב ֿפראַגע 2, ״סיװיק קנס קאָמישאָן״ איז באַשטעטיקט, באַדאַרֿפן די געלײגטע סיװיק קנס קאָמישאָן זאָל 
צּושטעלן רעסאָרסעס, הילף אּון טריינירּונג באַצױגן מיט נּוצן לאַנד, שּפראַך אַקסעס אּון אַנדערע זאַכן צּו 

קאָמּוניטי באָרדס. 

די ּפראָּפאָזיציע דאַרף װערן אַדאָּפטירט?

ַאבסטרַאקט

די קאָמּוניטי באָרדס ֿפּון סיטי זַײנען אַדװַײסאָרי באָדיס מיט אַ ֿפאָרמאַלער ראָל באַשטימט בַײ דעם סיטי 
צאַרטער אױף ֿפאַרשײדענע זאַכן, אױך לאַנד באַנּוצן. דעם צאַרטער אַמענדירן װאָלט: )א( באַלעסטיקן טערם 

לימיטס ֿפאַר אַ מאַקסימּום ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער מיט 
עטלעכע אױסנעמלעכקַײטן ֿפאַר די ערשטע טראַנזיציע אױף די נַײ טערם לימט טאָלק; )ב( האָבן באָראָּוג 
ּפרעזידענט זּוכן מענטשן ֿפּון ֿפאַרשײדענע באַקגראַּונדס מאַכן באַשטימּונגען ֿפאַר קאָמּוניטי באָרדס אּון 

באַלעסטיקן אַּפליקאַציע אּון רעּפאָרטינג מאַנדאַטן באַצױגן מיט די באַשטימּונגען; אּון )ג( האָבן די געלײגטע 
סיװיק קנס קאָמישאָן צּושטעלן רעסאָרסעס, הילף אּון טריינירּונג װעגן לאַנד נּוצן אּון אַנדערע זאַכן צּו די 

קאָמּוניטי באָרדס. 

טערם לימיטס. קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער זַײנען באַשטימט בַײ די באָראָּוג ּפרעזידענטן, מיט אינּפּוט 
ֿפּון סיטי קאָנסיליּום מיטגלידער אּון קאָמּוניטי גרּוּפעס. ֿפאַר יעדער קאָמּוניטי דיסטריקט, דעם באָראָּוג 

ּפרעזידענט באַשטימט 50 קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער ֿפאַר סטאַגערעד צװײ-יאָר טערמס. דעם צאַרטער 
באַלעסטיקט ניט יעצט טערם לימיטס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער. די ּפראָּפאָזיציע װאָלט לימיט 
באַשטימּונג ֿפּון קאָמּוניטי באָרד מיטגלידער אױף ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס, אָנהײבן מיט 

טערמס ֿפאַר װעלכע באַשטימּונגען אָדער נאָך-באַשטימּונגען זַײנען אין אָדער נאָך אַּפריל 1, 2019. אָבער, 
מיטגלידער באַשטימט אָדער נאָך אַ מאָל באַשטימט ֿפאַר אַ טערם װאָס אָנהײב אין אַּפריל 1, 2020, װעלן 
קענען זַײן נאָך אַ מאָל באַשטימט ֿפאַר ֿפינף קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערמס, ּכדי צּו ֿפאַרשטערן אַ גרױס 

אּומזאַץ ֿפּון קאָמּוניטי באָרדס מיטגלידער אין 2027 אױן 2028. באַשטימּונגען געמאַכט ֿפאַר טערמס װאָס 
אָנהײבן נאָך אַּפריל 1, 2020, װאָלט געװען סאָביקט צּו ֿפיר קאָנסעקּוטיװע צװײ-יאָר טערם לימיטס. די 

טערם-לימיטס װאָלטן געװען בלויז ּפראָסּפעקטיװ; טערמס סערװד אײדער ֿפּון אַּפריל 1, 2019, אָדער אַּפריל 
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1, 2020, װאָלטן ניט גערעכנט ֿפאַר די טערם לימיטס װאָס אָנהײבן אין די דאַטעס. אַדיציאָנעל, מיטגלידער 
װאָס האָבן געאַרבעט אױף די מאַקסימּום נּומער ֿפּון קאָנסעקּוטיװע טערמס װאָלטן ניט זַײן באַררעד ֿפרּון 

זַײן באַשטימט נאָך אַ מאָל נאָך אײן טערם אױס אָֿפיס. 

בַאשטימּונג ּפרָאצעס. דעם צאַרטער צּושטעלט די נאָמינײשאָן אּון באַשטימּונג ֿפּון קאָמּוניטי באָרד 
מיטגלידער. לױבט דעם צאַרטער, דעם באָראָּוג ּפרעזידענט דאַרף ֿפאַרזיכערן אַ גּוטע רעּפרעזענטײשאָן 

ֿפּון די ֿפאַרשיידענע געאָגראַֿפישע סעקשאָנס אּון שכינעשאַֿפטן אין די קאָמּוניטי דיסטריקט, אּון באַטראַכטן 
אױב די באַשטימּונגען רעּפרעזענטירן אַלע טײלן ֿפּון די קאָמּוניטי. די מיטגלידער דאַרֿפן װױנען אין די סיטי 
אּון האָבן אַ רעסידענץ, ביזנעס, ּפראָֿפעשאָנאַל אָדער אַנדערע װיכטיקער אינטערעסט אין דעם קאָמּוניטי 
דיסטריקט. ניט מער ֿפּון 25% ֿפּון די באַשטימטע מיטגלידער קענען זַײן סיטי אַרבעטער, אּון קײנער קען 

זַײן אַן אַרבעטער ֿפּון דעם באָראָּוג ּפרעזידענט אָדער נאָמינײטינג סיטי קאָנסיליּוס מיטגליד. די מיטגלידער 
דאַרֿפן זַײן לֿפחות 16 יאָר אַלט, אּון ניט מער ֿפּון צװײ מיטגלידער ֿפּון יעדע קאָמּוניטי באָרד מּוזן זַײן יּונגער 

ֿפּון 18 יאָר אַלט. 

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט געדאַרֿפט די באָראָּוג ּפרעזידענטן צּו זּוכן מענטשן ֿפּון ֿפאַרשײדענע באַקגראַּונדס, 
ראַזע, עטניסיטי, דשענדער, עלטער, דיסאַביליטי סטאַטּוס, סעקשּואַל אָריענטײשאָן, אּון שּפראַך, אַזױ װי 

אַנדערע זאַכן װאָס דעם באָראָּוג ּפרעזידענט קען האַלטן װיכטיק ֿפאַר ּפראָמאָטינג דיװערסיע אּון אינקלּושאָן 
ֿפּון אּונטער-רעּפרעזענטעד גרּוּפעס אּון קאָמּוניטיס אױף קאָמּוניטי באָרדס, צּו צּולייגן צּו קאָמּוניטי באָרדס. 

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אױך געדאַרֿפט די באָראָּוג ּפרעזידענטן צּו האָבן אַּפליקײשאָנס אין זײנע װעבּפלעצער 
ֿפאַר קאָמּוניטי באָרד מיטגלידערהַײט, אּון אַז די אַּפליקײשאָנס זאָלן בעטן עטלעכע אינֿפאָרמאַציע 

װעגן דעם אַּפליקאַנט: נאָמען, אַדרעס, רעזידענס, ביסנעס, ּפראָֿפעשאָנאַל אָדער אַנדערער װיכטיקער 
אינטערעסט אין דעם קאָמּוניטי דיסטריקט; ֿפרערדיקן סערװיס אין אַ קאָמּוניטי באָרד: עלטער; אַרבעטן 

אּון בילדּונג היסטאָריע; סּפעציעלע ֿפעיקַײטן אּון ּפראָֿפעשאָנאַל לַײסענסעס; שײכנדיק ּפראָֿפעשאָנאַל, 
סיװיק אָדער קאָמּוניטי ֿפאַרבינדּונג דערֿפאַרּונג; אַן אָּפציע צּו צּושטעלן אַדיציאָנעל דעמאָגראַֿפישע 

אינֿפאָרמאַציע װאָס דעם אַּפליקאַנט װיל אַנטּפלעקן; אּון די אינֿפאָרמאַציע װאָס דעם באָראָּוג ּפרעזידענט 
טראַכט איז שײכנדיק אָדער נױטיק ֿפאַר דעם אַּפליקאַציע ּפראָצעס. די אַּפליקאַציע װאָלט אױך געדאַרֿפט 

האָבן אַו אַרױסזאָג באַרשרַײבן דעם אינטערעסט ֿפּון דעם אַּפליקאַנט אין די ּפאַזיציע, אַנטּפלעקלען 
ֿפּון סיטי באַשעֿפטיקּונג אּון ּפאָטענציעלע קאָנֿפליקטן ֿפּון אינטערעסט, אּון אַ באַשטעטיקּונג אַז דעם 

אַּפליקאַנט באַגעגנט אַלע באַדערֿפענישן ֿפאַר די ּפאָזיציע אּון װעט טאָלערירן אַלע שײך קאָנֿפליקטן אּון 
אינטערעסט געזעצן. 

אַדיציאָנעל, די ּפראָּפאָזיציע װאָלט געדאַרֿפט אַז די באָראָּוג ּפרעזידענטן, אָנהײבן אין יּולי 1, 2019, אּון 
יעדער יאָר נאָך דעם. שיקן צּו דעם מײאָר אָדער סּפיקער ֿפּון דעם סיטי קאָנסיליּום, אּון אָנהאַלטן אױף די 

באָראָּוג ּפרעזידענט װעבּפלעצער, אַ רעּפאָרט מיט אינֿפאָרמאַציע װעגן קאָמּוניטי באָרד מיטגלידערשאַֿפט 
אּון דעם ּפראָצעס ֿפאַר רעקרּוטינג אּון אױסקלַײבּונג. דעם רעּפאָרט דאַרף האָבן: דעם נּומער ֿפּון לײדיק 

קאָמּוניטי באָרד מיטגליד ּפאָזיציעס, דעם נּומער ֿפּון אַּפליקאַנטס אינטערװיּוירט, אּון די נאָמען ֿפּון 
מיטגלידער אּון זײער דאַטע ֿפּון באַשטימּונג אָדער נאָך-באַשטימּונג, צַײט ֿפּון סערװיס, נאָמינײטינג סיטי 

קאָנסיליּום מיטגליד אָדער אַנדערער נאָמינײטינג ּפאַרטי, אּון קאָמּוניטי באָרד ֿפירער ּפאָזיציעס, אױב 
עס זַײנען דאָ. דעם רעּפאָרט װאָלט אױך געהאַט דעמאָגראַֿפישע אינֿפאָרמאַציע װעגן קאָמּוניטי באָרד 
מיטגלידער װאָס איז זעלב-ֿפאָרגעלײגט, אין אַ גרײטער אּון אַנאָנים מין; דעם ּפלאַן ֿפּון דעם באָראָּוג 

ּפרעזידענט ֿפאַר רעקרּוטינג קאַנדידאַטן אּון ֿפילן װאַקאַנסיס, אױך אױסהאַלט אָנשטרענגּונגען אּון מינס 
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באַנּוצט ּכדי צּו העכערן אַ ֿפאַרשײדענער אּון אינקלּוסיװ ּפּול ֿפּון קאַנדידאַטן; אַן אַלגעמײנע באַשרַײבונג ֿפּון 
די אָּפשאַצּונג קריטעראַ באַנּוצט בַײ דעם באָראָּוג ּפרעזידענט ּכדי צּו אױסקלַײבן מיטגלידער; אּון יעדר צַײג 

באַנּוצט בַײם באָראָּוג ּפרעזידענט צּו העכערן אָביעקטיװיטי אין דעם אױסקלַײבּונג ּפראָצעס.

הילף ַאנד טרײנירּונג. די ּפראָּפאָזיציע װאָלט געדאַרֿפט די געלײגטע סיװיק קנס קאָמישאָן, סאָביקט צּו 
אָנגעהעריקַײט אּון אין באַראַטּונג אּון קאָרדינאַציע מיט דעם דיּפאַרטמענט ֿפּון סיטי ּפלאַנינג, אַנדערע 
שײכנדיק סיטי אַגענציעס, אּון די באָראָּוג ּפרעזידענטן צּו צּושטעלן הילף אּון טרײנירּונגֿפאַר קאָמּוניטי 
באָרדס נאָך די מינס ֿפּון הילף יעצט צּוגעשטעלט בַײ סיטי אַגענציעס. די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט 

געדאַרֿפט אידענטיֿפיצירן די קװאַליֿפיצירטע ֿפירמס, ּפראָֿפעשאָנאַל סטאַף מיטגלידער אָדער קאָנסּולטאַנטס 
צּו צּושטעלן אּורבאַן ּפלאַנירּונג אּון אַנדערע טעקניקאַל אַסיסטאַנס װעגן לאַנד באַנּוצן ּפּונקטן, אּון צּו 

אַדמיניסטרירן אַ ּפראָגראַמע ּכדי צּו צּושטעלן די סערװיסעס ֿפאַר קאָמּוניטי באָרדס װען זײ בעטן עס. 
עס װאָלט געדאַרֿפט, אַז מעגלעך, צּו ֿפאַרזיכערן אַז די מינס הילף װערן צּושטעלט אימּפאַרשיאַלי ֿפאַר 

אַלע קאָמּוניטי באָרדס, קאָנסיסטענט מיט זַײנע נױטיקַײטן אּון אָביעקטיװס, אּון צּו צּושטעלן אַ מיטל ֿפאַר 
קאָמּוניטי באָרדס צּו געבן אָּפרּוף װעגן די הילף מען האָט זײ געגעבן. די סיװיק קנס קאָמישאָן װאָלט אױך 

געדאַרֿפט, אין באַראַטּונג מיט דעם מײאָר אָֿפיס ֿפּוח אינמיגראַנטן אַֿפעירס, צּו אידענטיֿפיצירן אּון צּושטעלן 
סערװיסעס געבעטן בַײ קאָמּוניטי באָרדס ּכדי צּו אַדרעס די נױטיקַײטן ֿפּון לימיטעד ענגליש ּפראָֿפישענט 

אינדיװידּועלע, אַזױ װי סטאַף טריינירּונג אּון שּפראַך הילף טּולס. דעם טײל ֿפּון די ּפראָּפאָזיציע װאָלט בלױז 
געװאָרן עֿפעקטיװ אױב די אּורנע ֿפראַגע אּון די אּורנע ֿפראַגע װאָס ֿפעסטיקט די סיװיק קנס קאָמישאָן זַײנען 

בײדע באַשטעטיקט. 

די ּפראָּפאָזיציע װאָלט אױך געדאַרֿפט אַז די קאָמּוניטי באָרדס זאָלן האָבן װעבּפלעצער װאָס אָנהאַלטן 
גערעכטע ּפּובלישע נאָטיס װעלן קּומענדידע ֿפאַרזאַמלּונגענן, מינּוטס ֿפּון ֿפריערדיקע ֿפאַרזאַמלּונגען 

אױף די ֿפריערדיקע צװעלף מאָנאַטן, אּון קאָנטאַקט אינֿפאָרמאַציע. דעם דעּפאַרטמענט ֿפּון אינֿפאָרמאַציע 
טעכנאָלאָגיע אּון טעלעקאָמּוניקײשאָנס (DOITT) װאָלט געדאַרֿפט צּושטעלן טעקניקאַל הילף אּון סּוּפאָרט 

ֿפאַר קאָמּוניטי באָרדס ּכדי צּו אָנהאַלטן די װעבּפלעצער אּון הילף ֿפאַר די באָראָּוג ּפרעזידענטן ּכדי צּו האָבן 
קאָמּוניטי באָרד אַּפליקאַציעס אָנלַײן. 

עֿפעקטיװע דַאטע די אַמענדירּונגען װאָלטן אָנגעהױבן װערן אין יאַנּואַר 1, 2019, אחוץ אױב די 
אַמענדירּונגען װאָס דאַרֿפן אַ געלײגטעכ סיװיק קנס קאָמישאָן צּו צּושטעלן רעסאָרסעס צּו קאָמּוניטי 

באָרדס װאָלטן אָנגעהױבן אין אַּפריל 1, 2019.

ָאּפשטימּונג ּפרָאּפָאזיציעס+ַאבסטרַאקטס


