
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/24/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער קאומאו שרייבט אונטער דער מין דערקענונג אקט
  

  " אלץ מין דעזיגנאציע פאר ניו יארק סטעיט דרייווער'ס לייסענסXערלויבט ניו יארקער צו נוצן "
  

( פארלייכטערט דעם פראצעס פאר נאמען ענדערונג דורך  S.4402-B/A.5465-Dלעגיסלאציע )
  אראפנעמען די פאדערונג צו דרוקן ענדערונגען אין א צייטונג

  
עס צייכנט אפ די פעטיציע צו ענדערן מין דעזיגנאציע און אנערקענען מין אידענטיטעט אויף ניו יארק  

ורטס סערטיפיקאט און  סטעיט דאקומענטן, ערלויבט דעם באניץ פון "עלטערן" אויף געב
  פארלייכטערט די פראצעס צו ענדערן א געבורטס סערטיפיקאט

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט אונטערגעשריבן דעם מין דערקענונג אקט, אראפנעמען לאנג 

שטייענדיגע מיכשולים צו גלייכרעכטיגקייט לויטן געזעץ און פארזיכערן מער פראטעקציעס פאר  
( ערלויבט ניו  S.4402-B/A.5465-Dדי לעגיסלאציע ) צווייאיגע ניו יארקער.-יגע און נישטטראנסמינ

 צווייאיגע מין דעזיגנאציע אויף ניו יארק סטעיטס דרייווער'ס לייסענסעס.-" אלץ א נישטXיארקער צו נוצן " 
עס טוט אויך פארזיכערן אז ניו יארקער וועלן קענען האבן זייער מין אידענטיטעט אויף אפיציעלע  

צווייאיגע און  -דאקומענטן און צושטעלן פראטעקציעס צו פארמינערן דיסקרימינאציע קעגן נישט
נסמיניגע ניו יארקער ביי ערלויבן נאמען ענדערונג און מין דעזיגנאציע ענדערונגען צו ווערן געזיגלט  טרא

צום סוף, וועט די לעגיסלאציע צושטעלן פאר ניו יארקער די מעגליכקייט   אויף א לייכטערן אויפן.
עלטערן צום  אויסצובעסערן זייערע געבורטס סערטיפיקאט און דעם באנוץ פון טאטע, מאמע, אדער 

  ערשטן מאל.
  
ארויסגעגעבענע -עדער ניו יארקער האט דאס רעכט צו זיין פריי פון דיסקרימינאציע און האבן סטעיטי" 

אידענטיפיקאציע און פראצעסן וואס רעספעקטירט ווער זיי זענען, אנערקענט זייער מין אידענטיטעט און  
"ניו יארק טוט ווייטער ווייזן דעם וועג צו   זאגט.האט גאווערנער קאומאו געהיט אפ זייער זיכערקייט,"  

מענטשן זענען באהאנדלט גלייך אין יעדן טייל פון דעם געזעץ און געזעלשאפט,  LGBTQפארזיכערן אז 
  און דער ביל איז נאך א מערקפונקט וואס פארזיכערט אז ניו יארקער זאלן זיך אויסדרוקן ווער זיי זענען." 

  
ייבן דעם מין דערקענונג אקט, ניו יארקער וואס האבן געוואלט טוישן זייער נאמען  איידער דאס אונטערשר

האבן געמוזט דרוקן זייער נייע און אלטע נעמען, יעצטיגע אדרעס, געבורטספלאץ און געבורטס דאטום  
דאס האט פאטענציאל ערמעגלעכט געלעגנהייטן פאר דיסקרימינאציע קעגן   אין א דעזיגנירטע צייטונג.

דער אקט   צווייאיגע מענטשן וואס האבן געענדערט זייער נאמען לעגאלערהייט.-אנסמיניגע און נישטטר
דאס נייע געזעץ שאפט אויך א פראצעס צו בעטן דעם געריכט צו ענדערן אן   באזייטיגעט דאס פירעכץ.

אויך ווערן   די פעטיציע קען איינצעלעס מין דעזיגנאציע אדער דערקענען זייער מין אידענטיפיקאציע.
צו לעצט, דאס געזעץ באשאפט א   שלאגן.-פארזיגלט צו היטן קעגן פחד פון נקמה נעמען אדער צוריק

לייכטערע פראצעס צו ענדערן א געבורטס סערטיפיקאט און ערלויבן צו נוצן דעם טערמין "עלטערן" צום  
  ערשטן מאל.

  



 

 

דערקענונג אקט, ביז צום ענדע און   מין "איבערפירן דעםסענאטאר ברעד הוילמאם האט געזאגט, 
 אונטערגעשריבן צו ווערן א געזעץ איז א וואונדערבארער וועג צו פייערן דעם שטאלץ חודש אין ני יארק.

אבער היינט,   יעדער איינציגער ניו יארקער זאל ווערן אנערקענט פאר ווער זיי זענען ביי דער רעגירונג.
פולצאליגע ניו יארקער צו באקומען די אידענטיפיקאציע פאפירן וואס בלייבט עס נאך אלץ זייער שווער פון 

דער ביל וועט דאס ענדערן, מאכן   זיי דארפן האבן צו רייזען, באקומען ארבעט, און אפילו גיין אין סקול. 
  ווי -צווייאיגע, און אונטערמיניגע ניו יארקער -טראנסמיניגע, נישט מיטהאלטנדיגע מין,-לייכטער פאר נישט
איך בין דאנקבאר פאר די   וואס ווייזט פונקלעך זייער אידענטיטאט. IDsצו באקומען  -אויך מינעריאריקע 

איך בין דאנקבאר פאר   אנהענגערס אין יענע קאמיוניטיס פאר זייער צושטייער וועגן דעם קריטישן ביל.
שטאלץ צו וואוינען אין און   און איך בין  אסעמבלימאן דאני אודאנעל פארן פארטיידיגן דעם ביל מיט מיר.

בפרט   -רעפרעזענטירן א סטעיט וואס רעספעקטירט און טוט הויכשעצן די געברויכן פון די קאמיוניטיס 
אלץ הָאמָאסעקסוַאל֜יסטן, און ספעציעל טראנסמיניגע מענטשן, וואס זענען געווארן אטאקירט אין די  

  לעצטע חודשים איבער דעם לאנד." 
  

"דער היינטיגער טאג רעפרעזענטירט א מיילשטיין אין   אסעמבלי מיטגליד דאני אודאנעל האט געזאגט,
ווען איך בין ערשט געווארן א מיטגליד אין דער אסעמבלי,  רעכטן.  LGBTQאונדזער קאמף צו פארזיכערן 

וען אפגעהיטן  מענטשן נישט געקענט חתונה האבן מיט זייערע געליבטע, זענען נישט געו LGBTQהאבן 
פון ארבעטפלאץ דיסקרימינאציע, און נאך אלץ געדארפט מיטמאכן די ריזיקע פון טעראפיע פאר בייטן  

ניו יארקער האבן אפילו געקענט נוצן סעקסועלע אריענטאציע אין מין אויסדרוק אלץ א  דעם מין נייגונג. 
אין די לעצטע צען יאר האבן   ענטשן.לעגאלע בארעכטיגונג פאר מערדערן זעלבמיניגע און טראנסמיניגע מ

טן  10 אויף דעם  היינט, טוען מיר פייערן ליבע און דאס גלייכרעכטיגקייט. דאס אלעס איבערגעביטן. מיר
יארטאג פון הייראט גלייכרעכטיגקייט, קענען מיר קוקן אויף צוריק מיט שטאלצקייט ווי אזוי דער ניצחון  

 קאמיוניטי. LGBTQר צען יאר פראגרעס צו היטן און שטיצן די האט אראפגעלייגט דעם פונדאמענט פא
רעכטן אין די לעצטע צען יאר און בין שטארק   LGBTQאיך בין שטאלץ פון אונדזער פראגרעס וועגן 

געערט ממשיך צו זיין די ארבעט מיטן מין דערקענונג אקט, וואס וועט פארזיכערן דאס לעבן פאר טראנס 
אונדזער ארבעט פאר   גמע, און אפירמירן טראנס מענשטנס אידענטיטעטן.מענטשן, פארמינערן סטי

גלייכרעכטיגקייט איז נאך ווייט פון דער ענדע, אבער מיר האבן באוויזן אז ליבע איז ליבע, און מיר זענען  
  גרייט פאר די געשלעגן וואס קומען." 

  
גלען די ענדערונג פון א נאמען און די  דער אקט שטעלט אוועק נייע קריטעריע צו פעטיציאנירן און פארזי

ניו יארקער קענען יעצט פארזיגלען זייער נאמען אדער מין   ענדערונג פון מין דעזיגנירטע פאפירן.
 דעזיגנירטע פאפירן אויב עס איז א ריזיקע פון געוואלדאקטן אדער דיסקרימינאציע קעגן דעם אפליקאנט.

  איז אויסגעשטעלט צו שטובגעוואלד. דאס רעכנט אריין אזא אפליקאנטס סטאטוס אלץ טראסמיניג אדער
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