
 
 

 
 
 

 ניו יארק סיטי וועגווייזער קאמיסיע אויף פראפערטי שטייער ענדערונגען 
 (New York City Advisory Commission on Property Tax Reform)   

Queens  ערשטע רעקאמענדאציעס  10ווירטואלע פובליק הירינג אויף 
 

 (Corey Johnson)און סיטי קאונסיל רעדנער קארי דזשאנסאן     (Bill de Blazio), האט מעיאר ביל דע בלאזיא 2018אין  
סיסטעם   שטייער  פראפערטי  סיטי'ס  דער  מאכן  צו  רעקאמענדאציעס  אנטוויקלען  צו  קאמיסיע  וועגווייזער  א  אויפגעשטעלט 

יין פארמינערונג אין די איינקומפט וואס גרינגער, קלארער, און גלייכער, און אינעם זעלבן זייט פארזיכערן אז עס איז נישט דא ק
, האט דער קאמיסיע ארויסגעגעבן אן ערשטע באריכט, 2020מען דארף צו באצאלן פאר וויכטיגע סיטי סערוויסעס. אין אנהויב  

אנהויב רעקאמענדאציעס פאר ענדערונגען. דער ערשטע באריכט ענטהאלט אויך א קורצע היסטאריע פון    10וועלכע ענטהאלט  
 Department of)ו יארק סיטי'ס פראפערטי שטייער סיסטעם, די יעצטיגע מעטאדן וואס דער דעפארטמענט אוו פיינענץ  ני

Finance)    נוצט אויסצורעכענען פראפערטי שטייער בילס, און פראבלעמען מיט די יעצטיגע שטייער סיסטעם. דער קאמיסיע
, אבער זיי זענען אפגעשטופט Staten Islandאין    2020יכט פאר מערץ  האט ערשט געפלאנט פערזענליכע הירינגס איף דעם באר

 . COVID-19געווארן צוליב 
 

הירינג   Zoomבאזירטע  -בארא   Queensרעקאמענדאציעס ביי א    10מיר זוכן יעצט הערות דורך דער פובליק אויף די ערשטע  
עם באריכט, אנטייל נעמען אינעם פובליק הירינג און מאכן נאכמיטאג. מיר בעטן אלע ניו יארקערס צו ליינען ד  6:00  9אויף יוני  

 אייער שטימע געהערט. אייער פידבעק וועט זיין קריטיש צום קאמיסיע ווען עס אנטוויקלט די ענדגילטיגע רעקאמענדאציעס. 
 

פון פאראויס. אלע הירינגס שטונדן  -24צו טעסטיפיי'ען, מוזט איר זיך איינשרייבן אויפ'ן קאמיסיע'ס וועבסייט נישט שפעטער ווי  
צום   בראודקעסט'עד  זיין  וועבסייט:   NYCוועלן  קאמיסיע'ס  אויפ'ן  לינק  א  מיט  צימערן,  הירינג  ווירטואלע  קאונסיל'ס 

https://www1.nyc.gov/site/propertytaxreform/index.page ווערן אויף דעם . דער ערשטע באריכט קען אויך געזען 
 וועבסייט. 

 
לן רעדנער פלאנען צו רעדן פאר נישט מער  צו פארזיכערן אז די קאמיסעס קען הערן פון אלע וועלכע זענען אינטערעסירט, זא 

ווי צוויי מינוט. קאמיסיע מיטגלידער קענען נוצן נאך צייט צו פרעגן פראגעס פונעם רעדנער. אויפגענומענע אפיציעלן וועלן 
האבן האבן דער געלעגנהייט צו רעדן ערשט; אלע אנדערע אנטיילנעמער וועלן אויסגעהערט ווערן אינעם סדר אין וועלכע זיי  

 זיך איינגעשריבן.  
 
צו   אימעיל'ן  עס  דורך  פאראויס  פון  עדות'שאפט  זייער  אריינגעבן  נישט)  מוזן  (אבער  מעגן  רעדנער 

PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov  .וועבסייט קאמיסיע'ס  די  צו  אפלאוד'ן  עס  קאמישאנערס   אדער  די 
באזירטע -וועלן ליינען אלע עדות'שאפטן אריינגעגעבן סיי אנליין און פערזענליך ביים הירינג. דער קאמיסיע וועט האלטן בארא 

הירינג   Staten Island. א  16אויף יוני    Manhattanאון    14אויף יוני    Bronx, די  27אויף מאי    Brooklynפובליק הירינגס אין  
. איר קענט טעסטיפיי'ען ביי סיי וועלכע בארא הירינג, נישט נאר אינעם בארא וואס איר וואוינט 11איז פארגעקומען אויף מאי  

 אין. 
 
 
 
 

אדער רופט   PropTaxInfo@propertytaxcommission.nyc.gov'ט  צו פארלאנגען דאלמעטשונג סערוויסעס ביטע אימעיל
, אדער צו  (אמעריקאנע שטום שפראך)  ASL  נאכמיטאג דריי ביזנעס טעג איידער'ן הירינג. פאר  5:00ביז    212-676-3072

נאכמיטאג פינף ביזנעס טעג איידער'ן    5:00אקאמאדאציע פאר א דיסאביליטי, ביטע אימעיל'ט אדער רופט ביז  פארלאנגען אן  
 הירינג. 
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