Where We Live NYC ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਥਾਂ ਮੁ ਹੱ ਈ ਆ ਕਰਾਉਣ, ਅਲਹਿਦਗ ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂ ੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌ ਕੇ ਦੇ ਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਹੱ ਲ ਾਸ਼ੇਰ ੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਹਿਯੋ ਗ ੀ, ਸ਼ਹਿਰ
ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰ ਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌ ਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ
ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ
ਸਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟੀਮ ਬਾਰੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ
ਗੁਫ਼ਤਗੂ
ਸੱਮਰ - ਪਤਝੜ 2019

ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸਮੂਹ

ਪੰਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ

ਜਨਤਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਪਤਝੜ 2018 - ਸੱਮਰ 2019
ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ
ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਬਸੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ,
ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ

where we live 
nyc ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਕੜਿਆਂ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਬਸੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019

ਖਰੜਾ: ਗਰਮੀਆਂ 2019
ਜਨਤੱਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ: ਪਤਝੜ 2019
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂ ੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਸਰਕਾਰੀ
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ
ਬਸੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ
ਸੂਝਵਾਨ, ਮੁਮਕਿਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ।

ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਭਰਿਆ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Where We Live NYC ਦੀ
ਅਗਵਾਈ, NYC ਹਾਊਸਿੰਗ
ਅਥੌਰਿਟੀ (NYC Department
of Housing, NYCHA),ਦੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ੜਲੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ
NYC ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਵਿਭਾਗ (Housing Preservation
and Development, HPD)
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਸਟਰ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ Where We Live
NYC ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ
ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community
Improvement Association
Brooklyn Center for
Independence of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of
the Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services
for LGBT Elders
Sapna NYC

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
Where We Live NYC ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ!

ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ: nyc.gov/WhereWeLive ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: #WhereWeLiveNYC

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੇਲ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਨਤਕ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ
ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ? ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ
ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?

1.

ਫੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਨੂ ੰਨ THE FAIR HOUSING
ACT (1968) ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ
ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ:
• ਨਸਲ
• ਲਿੰਗ
• ਰੰਗ
• ਅਪਾਹਜਤਾ
• ਕੌਮੀਅਤ
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ
• ਧਰਮ

ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅਨਿਆਂਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕੇ
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ
ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3.

2.

ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨੁ ਖ
ੱ ੀ
ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
• ਉਮਰ
• ਨਾਗਰਿਕਤਾ
• ਜਾਇਜ਼ ਨੌ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ
• ਲਿ
 ੰਗ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮੀਕਰਨ
• ਵਿ
 ਆਹ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
•ਵ
 ਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ
• ਜਿਨਸੀ ਝੁ ਕਾਅ
•ਘ
 ਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ
ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬੱਚਕੇ ਨਿਕਲਣ
ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ
• ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ

ਫੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ) ਕਾਨੂ ੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂ ੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਲਿਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ Where
We Live NYC ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ
ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸੰਤੁਲਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਬਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ
ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ:
•ਲ
 ੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ
ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਖੇ
ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•ਆ
 ਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਥਾਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ
ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਹਨ?

ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੇ ੜ੍ਹੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਿਆ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ?

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ
ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। Where We Live NYC ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰਿਆ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

