
 ניו יארק סיטי

9102טשַארטער קַאמישַאן   

 
וועט   9102די טשארטער רעוויז קאמיסיע טוט אטיילנעמען ביי א ציבור פארזאמלונג אדער הערינג: 

; און אין 9102הַאלטן ַא סעריע פון ציבור מיטינגז און הערונגס איבער די פינף בערָאוז ָאנהייב הערבסט 

 די נייַ יָאר. 

לאזט אונז וויסן ווָאס איר טרַאכט: ווָאס  טרַאכט איר ַארבעט און וואס טראכט איר ארבעט נישט מיט די  

יאר? ביי  01ניו יארק סיטי רעגירונג? ווואס טוט איר פאראוס זעין פאר אונזער שטאט פאר דו קומענדיגע 

דימיטינגז און הערינגס וועט איר קענען לערנען מער מער וועגן די ענינים און טיילן זיך מיט אייערע  

  פארשלאגן צו .charter2019.nyc/contactגעדאנקן און עצות. איר קענט אויך אריינשיקן אייערע 

   אונזער וועבסייט 

די קַאמישַאן וועט פָארלייגן ַא ּפלַאן פון ַא נייַ ָאדער ריווייזד טשַארטער צו ווָאטערס ֿפַאר : שטימט 

. עס איז וויכטיג ַאז מיר זאלן הערן פון דיר.9102אן הַאסקָאמע אין נאוועמבער     

 ווי אזוי קען איך אנטייל נעמען?

ניו יָארק סיטי רעגירונג סטרוקטור איזגעווען 

. איידער די בָארד 0222גָאר ָאוווערכָאלד אין 

 2פון עסטימַאט, ווָאס איז געווען בלויז 

מיטגלידער, האט געהאט מער מַאכט ווי די סיטי 

  קָאונסיל איבער די בודזשעט און לַאנד נוצן.

 האט איר געוויסט?

 פארבינדט אייך מיט אונז!

charter2019.nyc  באזיכט אונזער וועבסייט 

charter2019.nyc/contact באזיכט פארצולייגן אייערע עצות 

 info@charter2019.nyc עימעיל קשיות צו  

 @charter2019nyc פאלגטס אונז נאך אןיף פעיסבאק, טוויטער & אינסטעגראם:   

 Jeffrey D. Friedlander, New York City 

Charter Revision, N.Y.L.J. (Sept. 22, 2003), 

available at http://www.nyc.gov/html/law/

downloads/pdf/ar092203.pdf. 

 New York State Department of State, 

Revising City Charters in New York State 

– James A. Coon Local Government Tech-

nical Series, at 3 (2015), available at 

https://www.dos.ny.gov/lg/publications/

Revising_City_Charters.pdf. 

  הילפבארע מיטלען     

9102אין נאוועמבער   

וועלן ני יארקערס שטימן אויב 

מען זאל טוישן די סיטי 

 טשארטער.

די ניו יארק סיטי טשַארטער, געגרינדעט דורך די שטַאט לעגיסלַאטורע 

, איז די סיטי 'ס קָאנסטיטוציע, וואס טוט שאפן די 0221אין 

פריימווערק ֿפַאר אונדזער רעגירונג. די טשַארטער טוט קָאנטרָאלירן 

וויאזוי די סיטי טוט סּפענדן אונדזער שטייער דָאללַארס, וויאזוי 

דיסיזשַאנז ווערן געמאכט וועגן ענדערונגען צו אונדזער קווַארטַאל, און 

 די כוחות פון אונדזער עלעקטעד באאמטע

יָאר צוריק, ַא טשַארטער רעוויסיָאן קַאמישַאן האט  01כמעט 

 ָאוווערכָאלד די שטָאטס רעגירורונג..

 איצט איז א  צייַט ֿפַאר ַא פרישן בליק.

.  

 

 ווָאס איז די ניו יארק סיטי טשַארטער??



 נָאטעס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טשַארטער 101

וויכטיגע קאפיטלען אין די טשַארטער טוען 
באשרייבן די בודזשעט, ּפלַאנירונג, זָאונינג, 

קָאנטרַאקטינג, קָאלעקטיוו בַארגינינג, און לַאנד 
 . נוצן ּפרַאסעסַאז ֿפַאר די סיטי

די טשַארטער שטעלט צו שליסל אינסטיטוציעס 
ַארייַנגערעכנט סיטי יידזשַאנסיז ַאזַא ווי די  -

דעּפַארטמענט פון האיזונג פרעזערוועישן און 
, 000דעוועלפמענט, סעניטעישן, ענ יי פי די, 

און טוט דיפיינען דו מאכט און  -און מער
פאראנטווארטליכקייט פון די עיגענסיס און 

  פארוויילטע.

1 
גרינדן ַא קאמיסיע  

 איבערצוקוקען די טשארטער

 

2 
 בַאקומען ציבור ַאריינשרייב

 

 

3 
קלייבן רעקַאמַאנדיישַאנז און 

 שטימט

די ניו יארק סיטי קָאונסיל האט 
ארויסגעגעבן ַא היגע געזעץ צו 
מַאכן די טשַארטער ריוויוז 

  -. די קַאמישַאן9102קאמיסיע 
וואס רעכנט אריין מיטגלידער 
וואס זענען באשטימט דורך דעם  
מייַָאר, די סּפיקער פון די סיטי  
קָאונסיל, ַאלע פינף בָארָא 
ּפרעזַאדענץ, די ּפובליק ַאדווָאקַאט,  

האט ַא  -און די קָאמּפטרָאלער 
ברייט מַאנדַאט אנצופירן א 
גרינטליך  רעצענזיע פון די סיטי  
    טשַארטער.

דעם ָאּפשַאצונג רעכנט אייך אריין. 
מיטגלידער פון דעם ציבור ווערן 
געבעטן  אנטייל צו נעמען אין די 
קאמישאן הערונגז און פארשלאגן 
נייע עצות צו פארבעסערן אונזער 
 שטאט גאווערמענט. באזיכטס
charter2019.nyc/contact  

  אריינצוגעבן אייערע עצות

נָאך די קָאמיסיע איז איבערגעגאנגן 

די טשארטער און צאמגענומען די 

אינפארמאציע פין דעם ציבור, וועט 

דאס פארשלאגן א רעקאמאנדעישן 

פאר א ציבור שטימונג און 

9102נאוועמבער   

  

וויאזוי קען מען איבערמאכן די כאראקטער ?

 ווָאס קען דער טשַארטער טָאן? 
   עס זענען דא פילע געביטן ווָאס די טשַארטער קענען רעגולירן, ָאבער עס זענען דא עטלעכע גרעניצן

 דאָ   זענען עטלעכע ביישפילן:

 קען נישט קען

פעסטשטעלן דו כח און גרעניצן פון שטאטישע 
 באאמטע 

  עלימינירן פאליטישע מחלוקת

שטעלן די בינע ֿפַאר רעגירונגס פירער צו דערגרייכן 

 ענדערונגען

 פארמינערן היגע פאברעכן

בַאשליסן וויאזוי לַאנד אין דער שטָאט זאל זיך 
  אנטוויקלן

 אפהאלטן א קאנטראווערסל פראיעקט

  


