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NYC  کا شہری مشغولیت کا کمیشن: رائے شماری کے مقام کی زبان کی معاونت کے پروگرام کے لئے مجوزہ طریقہ

 کار )مسودہ(

 انتظامی خالصہ

 ,New York City Civic Engagement Commissionنیو یارک شہر کے شہری مشغولیت کے کمیشن )
NYCCEC کے تحت رائے شماری کے مقام کی زبان کی معاونت کا  76( کو نیو یارک شہر کے چارٹر کے باب

 limitedمرتب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ انگریزی کی محدود استعداد ) (Program) پروگرام )پروگرام

English Proficient, LEP کے حامل رائے دہندگان کی رائے دہندگی کے عمل میں معاونت کے لئے نیو یارک )

کو یہ تعین کرنے کے لئے ایک طریقہ کار  NYCCECری مقامات پر مترجمین مہیا کرتا ہے۔ شہر کے رائے شما

مرتب کرنا ہو گا کہ کون کون سی زبانیں خدمات کی اہل قرار پاتی ہیں اور کن رائے شماری کے مقامات پر یہ خدمات 

 فراہم کی جائیں گی۔

 طریقہ کار مرتب کرنے کے لئے ٹائم الئن اس طرح سے ہے:

 

کو شائع کرنا ہو گا۔  NYCCECکی ُرو سے  76یہ دستاویز ایک مجوزہ طریقہ کار ہے جو چارٹر کے باب 

NYCCEC  اس مجوزہ طریقہ کار پر عوامی تبصرہ قبول کرے گا اور ایک عوامی سماعت کا انعقاد کرے گا۔ یہ

و جائے گا۔ عوامی سماعت کا کو اختتام پذیر ہ 2020مارچ،  1سے شروع ہو گا اور  2020جنوری  1عوامی تبصرہ 

 میں ہو گا۔ mrks RooLandma Floor th9St.  entreC 1کو  2020فروری،  18انعقاد 

 یہاں تجویز کر رہا ہے: NYCCECذیل میں اس سب کا خالصہ ہے جو 

 ان رائے شماری کے مقامات کی کل تعداد کا تعین کرنا جہاں یہ خدمات فراہم کی جانی ہیں

رائے دہندگان کی تعداد  CVALEPمقامات پر ترجمہ کی سہولت فراہم کی جائے گی جہاں ان  ان رائے شماری کے

اس پروگرام کی اہلیت پانے والے رائے شماری کے مقامات کی تعداد  سب سے زیادہ ہو گی جنہیں خدمات درکار ہوئیں۔

 گے۔کا انحصار وسائل پر ہو گا، جو اس پروگرام کے لئے مختص کردہ رقم پر مبنی ہوں 

 پیشکش کردہ زبانیں

 پروگرام درج ذیل زبانوں میں خدمات فراہم کرے گا:

 عربی •

 بنگالی •

 چینی )کینٹنی، مندارین( •

 فرانسیسی •

 ہیٹی کریول •

 کوریائی •

2020یکم جنوری 

مجوزہ طریقہ کار عام عوام کے 
دستیاب ہےلئے

دن کی عوامی تبصرے کی 30
مدت اور عوامی سماعت

2020یکم اپریل 

حتمی طریقہ کار عام عوام کے 
لئے دستیاب ہے
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 پولش •

 روسی •

 اردو •

 یدیش •

NYCCEC  صرف ان کاؤنٹیز میں بنگالی، کوریائی، اور چینی )کینٹنی، مینڈارن( میں خدمات فراہم کرے گا جہاں نیو

کو وفاقی رائے  (New York City Board of Elections, NYCBOE)رک شہر کے انتخابات کے بورڈ یا

 دہندگی کے حقوق ایکٹ کے تحت ان زبانوں میں خدمات فراہم کرنے کا اختیار تفویض کیا گیا۔

 ہر زبان کے لئے خدمات کی سطح کا تعین کرنا

 

ایک خاص زبان میں خدمات وصول کرنے والے رائے شماری  اس پروگرام کی جانب سے فراہم کردہ زبانوں میں سے،

مقامات کی تعداد کا انحصار دیگر زبانوں کے مقابلے میں اس زبان کی رائے دہندگی کی مجاز عمر اور انگریزی کی 

کے حصے پر ہو گا۔ مثال کے طور پر، امریکہ کی مردم شماری  (CVALEP)) محدود استعداد کی حامل شہری آبادی

ہیں اور اس پروگرام کی جانب  CVAکے ساتھ  LEPنیو یارک کے باشندگان  211,400کے مطابق، تقریباً  کے ڈیٹا

روسی زبان بولتے ہیں۔ لٰہذا، مثال کے طور پر، اگر  %42سے پیش کردہ ایک زبان بولتے ہیں۔ اس تعداد میں سے، 

NYCCEC  ائل مختص کر رہا ہے، تو کل رائے شماری کے مقامات کو خدمات فراہم کرنے کے لئے وس 100کل

رائے شماری کے  42رائے شماری کے مقامات میں سے  100تک یا  %42رائے شماری کے مقامات میں سے 

 مقامات پر ترجمہ کی سہولت روسی زبان میں فراہم کی جائے گی۔

 مخصوص زبان میں خدمات فراہم کرنے کے لئے رائے شماری کے مقامات کی ہدف کاری

صوص رائے شماری کے مقام پر ایک مخصوص زبان کے مترجمین فراہم کرے گا اگر امریکہ کے پروگرام ایک مخ

مردم شماری کے ڈیٹا سے یہ نشان دہی ہوئی کہ اس مخصوص رائے شماری کے مقام کے اطراف کے رہائشیوں میں 

 افراد کی ہے جو وہ زبان بولتے ہیں۔ CVALEPایک بڑی تعداد ان 

رائے شماری کے مقامات کی تعداد انتظامی ڈیٹا )جیسا کہ ہر رائے شماری کے مقام کے اندر وقت کے ساتھ، ہدف کردہ 

رجسٹر شدہ رائے دہندگان کے ولدیتی نام، اور سروس کے استعمال کے ضمن میں مترجم جرائد کی شرحوں( کی بنیاد 

کو موثر طور پر خدمات فراہم  پر یہ یقینی بنانے کے لئے درست کی جائے گی کہ پروگرام رجسٹر شدہ رائے دہندگان

  کر رہا ہے۔


