
 
 

 2018 لعام العامة االستماع وجلسات االجتماعات
 

  1PM في 2018 مايو، 31 الموافق الخميس
Pratt Institute 

144 West 14th Street 
Room 213 

New York, NY 10011 
 

  عام باجتماع إشعار
 
ا اجتماًعا المدينة في( Charter Revision Commission) الميثاق مراجعة لجنة تعقد . 2018 مايو، 31 الموافق الخميس يوم في عام ً

 ,Pratt Institute في االجتماع وسيُعقد. الدراسة من المزيد تكفل قد والتي الناس عموم طرحها التي الرئيسية القضايا اللجنة تحدد وسوف
144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011. عام اجتماع هذا ألن ونظًرا. الناس لعموم مفتوح االجتماع وهذا 

 .أمامها اإلفادات تقديم وليس اللجنة نقاشات متابعة فرصة الناس لعموم تتاح فسوف عامة، استماع جلسة وليس
 
 الذين األفراد من الخاصة االحتياجات ذوي الستقبال مجهز بأنه يتميز الموقع هذا االجتماع؟ في للمشاركة مساعدة إلى بحاجة كنت إن ماذا

 بلغة فوريون ومترجمون الحث دارات أنظمة تتاح سوف كذلك. للحركة الميسرة األجهزة من ذلك غير أو متحركة كراسي يستعملون
 بطلبات التقدم يُرجى.   للغات فوريين مترجمين طلب بذلك، مسبق إشعار بإرسال االلتزام مع الشعب، ألفراد يحق ذلك، على عالوةًً. اإلشارة
 25 الموافق الجمعة أقصاه موعد في مساءًً 5 الساعة بحلول اإلضافية الخاصة االحتياجات ذوي أجهزة طلبات أو للغات الفورية الترجمة
  الرقم على هاتفي ًا االتصال أو requests@charter.nyc.gov التالي العنوان على بالبريد اللجنة مراسلة طريق عن 2018 مايو،

212-386-5350. 
 

 .nyc.gov/charter :التالي االرتباط على االجتماع لهذا مباشر بث فيديو يتاح سوف كذلك
 

 أخرى شائعة أسئلة

 

 نيويورك؟ مدينة ميثاق مراجعة بلجنة المقصود ما

 هي الميثاق مراجعة لجنة ومهمة.  بها المنوطة والمسؤوليات وسلطاتها مدينتنا حكومة هيكل يحدد لميثاق بصياغتها نيويورك مدينة تمتاز

 .ال أم لتحسينه سبل هناك كانت إذا ما في والنظر المدينة ميثاق مراجعة

  

 الميثاق؟ تغيير كيفية بشأن أفكاري مشاركة يمكنني هل 

 لمشاركة الفرصة لديهم والجميع. أفكارك إلى نستمع أن في نرغب ونحن ةالعملي هذه إلى بالنسبة األهمية بالغة الناس عموم إفادات! بالتأكيد

 :أفكارك لمشاركة كثيرة طرقًا هناك بأن علًما. الميثاق تحسين كيفية بخصوص اللجنة مع األفكار

 

 إفادتك ومشاركة استماع جلسة حضور يمكنك. 2018 يوليو شهر أثناء إداري قسم كل في عامة استماع جلسات تعقد فاللجنة  .1

 .كلتيهما أو المكتوبة أو الشفهية

 عبر أو comments@charter.nyc.gov: التالي العنوان على تعليقاتك طرح يمكنك  الوقت؟ ذلك حتى االنتظار في ترغب ال .2

 .nyc.gov/charter الموقع على اإلنترنت

 

 ؟إليكم بالنسبة المهم المضمون ما 

mailto:requests@charter.nyc.gov
https://csmail.nyc.gov/owa/redir.aspx?C=RgTvl5TE6z1apDr7iL78uvPLqm1gDpB4mxaoGgj3lss4h7nwTLvVCA..&URL=http://www1.nyc.gov/site/charter/meetings/2018-public-meetings-hearings.page
mailto:comments@charter.nyc.gov


 في االنتخابات عملية بتحسين مهتمون نحن كذلك. وكفاءتها الحكومة عمليات تحسين طرق إلى االستماع في الميثاق مراجعة لجنة ترغب

 مشاركتنا أهمية اعتبارك في تضع أن في نأمل إننا. أكبر نحو على المدنية الحياة في ومشاركتهم لناسا عموم تصويت وتسهيل المدينة

 .الميثاق تحسين كيفية بشأن لديك أخرى أفكار أي وكذلك األهداف هذه تحقيق كيفية بشأن أفكارك

 

 إفادتي؟ استخدام سيتم كيف 

 تقديم يتم أن المطاف نهاية في ويمكن. الميثاق على المحتملة التغييرات لتحديد بعناية الناس عموم وتعليقات اإلفادات كل اللجنة تراجع سوف

 .2018 نوفمبر، شهر في عليها العام للتصويت االقتراع صناديق إلى المراجعات

 

 https://bit.ly/2bJbUKu :هنا نيويورك مدينة ميثاق اقرأ

 

 facebook.com/nyccharter العنوان على Facebook موقع على أو NYCCharter@ على Twitter عبر اللجنة تابع
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