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تعارف

الزم قرار دیتا ہے۔آدم شماریکیآبادیبعدبرسدسہرکا آئینریاستہائے متحدہ امریکہ•

عکاسی کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی یہ مردم شماری کینظریہآئینیکےووٹایکفردایک•

قانون سازی کرتی ہے۔مقامی دوبارہ ڈسٹرکٹنگ کے اورریاستی وفاقی،ملک بھر میں 
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سالئیڈز

NYC Districting Commission
ے بنانے نقشکےکمیشنکی ڈسٹرکٹنگنیویارک سٹیکےکونسلسٹی52ہےسونپتاکامچارٹرسٹیمیںسٹینیویارک•

کے۔

ن کا تقرر پانچ کا تقرر اکثریت اور تیکرتی ہے۔سٹی کاؤنسلتقررکاآٹھکرتا ہے۔میئرتقررکاساترکن ہیں۔15میںکمیشن اس•

اقلیتی کونسل کرتی ہے۔

ہے۔اور تنوع کی پر ہوتاحیثیتاقلیتیبرو،جماعتانتخابارکان کاکےکمیشناس•
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کیوں اہم ہیںانتخابات مقامی

ملین تھی۔8.8تقریبا  2020بڑھیتکملین افراد8.2تقریبا  میں2010آبادیکیسٹییارکنیو•

افراد شہر میں نئے ہیں۔630,000دازا  ان•

ہر 172,882تقریبا  اوسطا  الزمی طور پرکمیشنکہہےمطلباس کاکے ساتھآبادیملین8.8اورکاؤنسلزسٹی51•

بنائے۔ڈسٹرکٹسنئیساتھکےافرادرہائشیمیںڈسٹرکٹ
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سالئیڈز

کیوں اہم ہیںانتخابات مقامی
کی شاخ ہے۔حکومتمقامیمیئر کے مساوی کاؤنسلسٹی•

:رکھتی ہےپر اختیار کے وٹوںمسائلمندرجہ ذیل اورڈلربجٹبلین101$شہر کےکو کاؤنسلسٹی•

تک رسائیکے پروگراموںتوسیعکیگھروں•

چھوٹ۔ٹیکس میںپراپرٹیکے لیےگھرمالکانچھوٹے•

بحالیکیکٹسٹیشنسینیاورپارکوں•

سرمایہ کاریموں میںارکے پروگتحفظکےکمیونٹی•

ہیں۔اہمآرااشندوں کیبنیویارک کے دینے میںتشکیلڈسٹرکٹسکاؤنسلسٹینئیلٰہذا•
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رجحاناتآبادی کے
ے بعدکآدم شماریگزشتہاورآبادیعمومین میں اہیئں کہ اس طرح بنانے چانقشےکمیشن کوالزمی طور پرنئے•

ہو۔ہوتیعکاسیکیآبادیاورہسپانویایشیائیہماریبڑھنے والیبہت زیادہ

۔افراد کا اضافہ ہوا154,000آبادی میںکیہسپانیوں•

افراد کا اضافہ ہوا۔ 345,000میںایشیائیوں•

افراد کی کمی ہوئی۔3،000اور84,000ترتیبوارمیںآبادیسفید فاماورسیاہ فامکیشہرء دریں اثنا•
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The Voting Rights Act of 1965

ہےوفاقیبناتے ہوئےنقشےکو الزمی طور پرکمیشنکرکےغوروخوضقانونی•

The Voting Rights Act of 1۔1965

کے ووٹنگکےیتی زبان والوںاقلاورطاقتنسلیہوئےبناتے ہوئےکے نقشےنئی ڈسٹرکٹسکہہےممنوعیہ•

۔کمزور کیا جائےاس کو یاکا انکار کیا جائےاختیار

1 اس ہیں ہےنضرورتکیحاصل کرنےپیشگی کلیئرنسعمل کرتے ہوئےپرفیصلےکےکورٹسپریمپرمقدمہکےسٹینیویارک(2013)529ریاستہائے متحدہ امریکہ570ہولڈربمقابلہکاؤنٹیشیلبی

کرتے ہوئے۔پیرویکیایکٹرائیٹسووٹنگکے5کےسیکشنجسٹسآفڈپارٹمنٹریاستیںمتحدہلیےکےبنانےنقشنےکے
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آبادی کی تقسیم
یویارک سٹی ایک فرد ایک ووٹ کے نظریہ کی پیروی میں ڈسٹرکٹس میں تقریبا  مساوی آبادی ہو تاہم، ن

راہم کرتا کا اصول ف'' پانچ فیصد انحراف''قانون اجازت ہےکیانحرافحد تکایککاؤنسل ڈسٹرکٹس کو  

ہے۔

ر اوکم آبادی والی ڈسٹرکٹسکے تحتفیصداصولپانچاسہے۔172,882کاؤنسل ڈسٹرکٹ کی اوسط آبادی 

ور پر، کم آبادی مثال کے طپانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوسکتا۔بہت زیادہ آبادی والی ڈسٹرکٹس کے درمیان فرق

177،549تو سب سے زیادہ آبادی والی ڈسٹرکٹ ( فیصد کم2.3اوسط سے تقریبا  )168,900والی ڈسکٹرکٹ کی آبادی 

۔(فیصد زیادہ2.7اوسط سے )سے زیادہ نہیں ہوسکتی 
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کا معیارچارٹرسٹی

Voting)رچارٹسٹی Rights Act, VRA)  میں دیئے گئے تحفظ

زبانورانسلیکا نقشہڈسٹرکٹہے کہالزم قرار دیتامطابقکے

گی۔ئےجاکیگینمائندمؤثراورجائز''کیکے گروہوںاقلیتکی

:کمیشن کے لیے الزم قرار دیتا ہے کہچارٹراس کے ساتھ

کی مطلوبہ شرائطڈسٹرکٹنگ

قائم رکھیں۔کمیونٹیز کواورمحلوں1

رکھیںجامعڈسٹرکٹس کو2

کو محدود کریں۔ڈسٹرکٹسایک سے دوسری3

ے ایک ووٹروں کی مؤثر نمائندگی کو کم کرنے کے لی4

یز ہی سیاسی جماعت کے ووٹروں کو توڑنے سے گر

کریں۔

عجیب وضع والی ڈسٹرکٹس سے گریز کریں۔5
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کی مطلوبہ شرائطڈسٹرکٹنگ

(جاری)
پانیاگرہحصکوئیکاڈسٹرکٹچاہیئے۔ ہونیمتصلڈسٹرکٹایکہردیتا ہے کہالزم قرارچارٹرڈسٹرکٹس۔متصل•

نسلکمذریعےکےخدماتکیفیریعامیاٹرام کے راستےسرنگ،پلکسیالزمی طورپروہہے توعلیحدہباعثکے

ہوگا۔

ممکنہ''ئیںکرنی چاہیعبور نہیںکی سرحدیںکوبروڈسٹرکٹحاالنکہکومحدود کریں۔ڈسٹرکٹسایک سے دوسری•

میںبروزدوانڈسٹرکٹ دوسریایسی صورت میںتوہے آتیمیںبروزدوڈسٹرکٹاگرطور ممکن ہوعملی حد تک

’’۔تیسکآنہیں
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عوام کی رِد عمل
ا ہے۔کمیشن نے دوبارہ ڈسٹرکٹنگ کرنے کے عمل میں عوام کی جانب سے رِد عمل کو شامل کرنے کا عزم کر رکھ•

:عوام مندرجہ ذیل طریقوں سے شرکت کر سکتی ہے اور اپنا رِد عمل دے سکتی ہے•

oعوامی سماعتوں میں حلفی شہادتیں

oاس پتہ پر حلفی شہادتوں کو ای میل کرنا

o253ڈاک کے اس پتہ پر حلفی شہادتیں بھیجنا Broadway, 3 3rd Floor, New York, NY 10007

oاپنا نقشہ بنانے کے لیےDistrictrکو استعمال کرنا

ی سرحدوں کو نیویارک کے باشندے اپنی کمیونٹیز کے حوالے سے ماہر ہیں اور کمیشن کو سٹی کونسل کی ڈسٹرکٹ ک•

دوبارہ بنانے کے سلسلے میں ان سے سننے کی ضرورت ہے۔
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مقررہ اوقات
ڈرافٹکوکاؤنسلکے طو پرمثال-ہےکرتافراہممقررہ اوقاتبعضکے عمل کے لیےڈسٹرکٹنگچارٹر

ہیںگئےرکھےاوقاتکردہمقررلیےکےکروانےجمعنقشےکردہنظِرثانیاور

ڈسٹرکٹمیںویپیرکیقانونن کمیشڈسٹرکٹنگتاکہہےجاسکتیکیتوسیعطورپرمعقولمیںاوقاتان

کر پائے۔لحاصرائےعوامیمیںنقشوںکے

2022، دسمبر  7ہےوقتکا کمیشن کاکروانےجمعمنصوبہحتمی
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NYC Districting Commission
(مضمونتبدیلیبرائے)

تاریخمرحلہ

جوالئی7اور 6جون، 29اور 27مئی، 25سماعتیںعوامیمیں پانچ برو

جوالئی15ابتدائی منصوبہ جاری کرنے کے لے کمیشن کا ووٹ

ہیںسماعتیںعوامیمیںہر ایکبروزمیںپانچ

(بجے تک تا وقتیکہ کوئی دوسری وضاحت کی جائے9تا رات  5:30شام )

(Museum of the moving Image-کوئینز) 16اگست

سٹی یونیورسٹی ) Lehman College-برانکس) 17اگست

  (City University of New York, CUNY)آف نیویارک

( Borough Hall-اسٹیٹن آئی لینڈ) 18اگست

Medgar Evers College (CUNY)-بروکلن) 21اگست

(بجے7تا شام 3:30شام 

 Schomburg Center for Research-مین ہیٹن) 22اگست

in Black Culture)

ستمبر22کروائیںجمعمنصوبہکوکونسلسٹی
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طریقہ کار

راؤنڈپہالکاسماعتوںعوامی

کیکمیشنکے لیےووٹپرپالنڈرافٹ

میٹنگعوامی

راؤنڈدوسراکاسماعتوںعوامی

پر جانب سے حتمی منصوبےکیکمیشن

میٹنگزعوامیووٹنگ کے لیے 

ائیںکروجمعمنصوبہکوکونسلسٹی

جمع ہ سٹی کالرکس حتمی منصوبکمیشن

کرواتا ہے

عوامیکمیشن کی

میٹنگ

نظِرثانی شدہکمیشن

جاری کرتا ہےڈرافٹ

سماعتوںعوامی

راؤنڈتیسراکا

میٹنگعوامیکمیشن کی

تمی سٹی کالرکس کو حکمیشن

جمع کرواتامنصوبہ 

سٹی

کاؤنسل

منصوبے 

ی غورکرتپر

ہے

یکاؤنسل کا رسم

اعتراض

یںنہعملیاہےکرتیمنظورسٹی

کرتی



NYC DISTRICTING COMMISSION الئیڈزس16سےمیں 17پرائمرایک: 101

وسائل

•Preliminary Plan (ابتدائی منصوبہ)

•Districtr-Build your own City Council district(ائیںاپنی ذاتی سٹی کونسل ڈسٹرکٹ بن-ڈسٹرکٹر

•NYC Department of City Planning Census Maps -پالننگ-سٹی-آف-ڈپارٹمنینٹ-نیویارک سٹی(

)میپس-سینسز

•) Current City Council Mapsنقشے-کاؤنسل-سٹی-موجودہ(

•) NYC Open Dataتاریخ-کھلنا-نیویارک سٹی(

•) Districtr – Build your own district!بنائیں-ڈسٹرکٹ-اپنی--ڈسٹرکٹر(

https://www1.nyc.gov/site/planning/planning-level/nyc-population/2020-census.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/planning-level/nyc-population/2020-census.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/planning-level/nyc-population/2020-census.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/planning-level/nyc-population/2020-census.page
https://council.nyc.gov/districts/
https://opendata.cityofnewyork.us/
https://districtr.org/
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نقشوںکےکاؤنسلسٹی51پتے پرمندرجہوہچاہےجو کوئی

کرسکتا تحریرحلفی شہادتبارے میںکے

publictestimony@redistricting.nyc.govہے

nycredistricting@redistricting.nyc.gov nyc.gov/districting


