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NYC  ציווילע ענגעידזשמענט קאמיסיע: פארגעשלאגענע מעטאד פאר פאל סייט שפראך הילף
 )דרעפט( פראגראם

 עקזעקיוטיוו קיצור

 New York City Civic Engagementדי ניו יארק סיטי ציווילע ענגעידזשמענט קאמיסיע )
Commission, NYCCEC סיטי טשארטער פונעם ניו יארק  76( ווערט באפוילן אונטער קאפיטל

מיט מאכן א פאל סייט שפראך הילף פראגראם )פראגראם( וואס וועט צושטעלן דאלמעטשערס 
 limited Englishביי ניו יארק סיטי פאל סייטס צו העלפן באגרעניצטע ענגלישע מעגליכקייט )

Proficient, LEP וויילער מיטן אפגעבן א שטימע. די )NYCCEC מוז אנטוויקלען א מעטאד צו 
באשטימען וועלכע שפראכן זענען בארעכטיגט פאר סערוויסעס און די פאל סייטס וואו אזעלכע 

 סערוויסעס וואלטן געווארן צוגעשטעלט. 

 דער צייט ליניע פארן מאכן דעם מעטאד איז  ווי פאלגנד:

 

 ווערט פארלאנגט צו NYCCECדער דאקומענט איז דער פארגעשלאגענע מעטאד אז דער 

וועט אננעמען פובליק  NYCCECפונעם טשארטער. דער  76ן לויט קאפיטל פארעפנטליכ
באמערקונגען אויף דעם פארגעשלאגענעם מעטאד און סקעזשול'ן א פובליק הירינג. אזא פובליק 

, 1און ענדיגט זיך אום מערץ  2020, 1באמערקונגען תקופה וועט זיין אפן אנגעהויבן אום יאנואר 
 , floor thentre St. 91 C ביי 2020, 18ג וועט פארקומען אום פעברואר . דער פובליק הירינ2020

 שטעלט פאר דערין: NYCCECאונטן איז א קיצור פון וואס די 

 באשטימען דעם סך הכל פון פאל סייטס וואס ווערן געדינט

מען וועט צושטעלן דאלמעטשונג ביי פאל סייטס וואס דינען דעם העכסטן צאל בארעכטיגטע 
CVALEP  וויילער וואס קענען דארפן סערוויסעס.  דער סך הכל צאל פון פאל סייטס וואס זענען

בארעכטיגט פארן פראגראם וועט זיין באזירט אויף דעם סכום געלט וואס איז געווארן 
 דעם פראגראם. אוועקגעלייגט פאר 

 שפראכן וואס ווערן צוגעשטעלט

 דער פראגראם וועט צושטעלן סערוויסעס אין די פאלגנדע שפראכן: 

 אראביש •

 בענגאלי •

 כינעזיש )קאנטאניז, מאנדארין( •

 פראנצויזיש •

2020, 1יאנואר 

פארגעשלאגענע מעטאד  
פובליק  וועילעבל פארן א

טעג פובליק  30
באמערקונגען און פובליק  

הירינג

2020, 1אפריל 

ענדגילטיגע מעטאד וואס  
איז אוועילעבל פארן פובליק
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 העישאן קריאל •

 קאריען •

 פויליש •

 רוסיש •

 אורדו •

 אידיש •

ון כינעזיש )קענטאניז, מאנדארין( וועט צושטעלן סערוויסעס אין בענגאלי, קאריען, א NYCCECדי 
 New York City Board ofנאר אין קאונטיס וואו די ניו יארק סיטי באורד אוו עלעקשאנס )

Elections, NYCBOE  ווערט נישט באפוילן צוצושטעלן סערוויסעס אין אזעלכע שפראכן אונטער )
 די פעדעראלע שטים רעכטן אקט.

 סערוויסעס פאר יעדע שפראךבאשטימען דעם שטאפל פון 
 

צווישן שפראכן וואס וועלן ווערן געדינט דורכן פראגראם, וועט דער צאל פאל סייטס וואס וועלן 
באקומען סערוויסעס אין א געוויסע שפראך וואס ווערט צוגעשטעלט זיך ווענדן אויף יעדע 

מעגליכקייט באפעלקערונג שפראכ'ס טייל פונעם בירגער וויילער עלטערן באגרעניצטע ענגליש 
(CVALEP אין פארגלייך צו אנדערע שפראכן וואס ווערן צוגעשטעלט דורכן פראגראם. צום )

ניו  211,400ביישפיל, לויט די פאראייניגטע שטאטן צענזוס אינפארמאציע, זענען אומגעפער 
ם. פון און רעדן א שפראך וואס ווערט צוגעשטעלט דורך דעם פראגרא LEPמיט  CVAיארקער 

באקומט ריסאורסעס צו  NYCCRCרוסיש. דערפאר, צום ביישפיל, אויב  42%יענעם צאל, רעדן 
 42%פאל סייטס, וועט מען צושטעלן דאלמעטשונג אין רוסיש אין ביז  100דינען א סך הכל פון 

 פאל סייטס. 100פאל סייטס פון  42פונעם סך הכל צאל פאל סייטס אדער ביז 

 ר סערוויסעס אין א געוויסע שפראך צילן פאל סייטס פא

דער פראגראם וועט צושטעלן דאלמעטשערס אין א געוויסע שפראך ביי א געוויסע פאל סייט אויב 
די פאראייניגטע שטאטן צענזוס אינפארמאציע צייגט אן אז עס איז דא א באדייטנדע 

ן ארום יענעם מענטשן וואס רעדן יענעם שפראך וואס וואוינע CVALEPקאנצענטראציע פון 
 ספעציפישן פאל סייט. 

מיט די צייט, וועט די צאל געצילטע פאל סייטס ווערן צוגעפאסט באזירט אויף אדמיניסטראטיווע 
אינפארמאציע )אזוי ווי די לעצטע נעמען פון רעגיסטרירטע וויילער אינערהאלב יעדע פאל סייט, 

ס( כדי צו פארזיכערן אז דער פראגראם און דאלמעטשער דזשורנאלן אויף סערוויס באנוצונג ראטע
   דינט די רעגיסטרירטע וויילער אויף א ווירקזאמען אופן.


