
 
 גאווערנער קעטי האוקול    5/27/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

׳ פאר א דזשענדער  Xגאווערנער האוקול אנאנסירט אז ניו יארקער קענען זיך איצט אויסקלויבן אן ׳
   קארטלעך  IDצייכן אויף ניו יארק סטעיט דרייווער לייסענס און 

    
  צייט אין קראפט אין  אריין גייט אקט אנערקענונג דזשענדער דעם איינפירן אין טריט היסטארישע

    מאנאט׳ ׳שטאלץ פאר
    

ביינערי ניו  -שטיצט סטעיט׳ס באמיאונגען אפצושאפן מניעות פאר טרענסדזשענדער און נָאן
     יארקער

  
   

׳  Xגאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארקער וועלן האבן די ברירה זיך אויסצוקלויבן ׳
קארטל   IDדרייווער -אלס א דזשענדער צייכן אויף זייער דרייווערס לייסענס, לערנער פערמיט אדער נישט 

נג ווערט איינגעפירט אין  ביי אלע דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקל אפיסעס איבער׳ן סטעיט. די ענדערו
. די  24איינקלאנג מיט דער סטעיט׳ס דזשענדער אנערקענונג אקט, וואס גייט אין קראפט אום יוני 
ביינערי ניו  -היסטארישע לעגיסלאציע גיבט פארברייטערטע באשיצונגען פאר טרענסדזשענדער און נָאן

כן פאר מענטשן זיך צו טוישן זייערע  און דורך גרינגער מא DMVיארקער דורך דער ענדערונג ביי דעם 
נעמען, טוישן זייער סעקס באשטימונג און טוישן זייער געבורטס סערטיפיקַאטן אויף אפצושפיגלען זייער  

     אידענטיטעט.
    

״אזוי ווי מיר גרייטן זיך אויף צו פייערן ׳שטאלץ מאנאט׳ אין עטליכע טעג, פריידט עס מיך אויסצומעלדן  
ר ענדערונג וואס פארטרעט נאך א זיג אין אונזער קאמף צו העלפן פארזיכערן דער היסטארישע 

האט גאווערנער האוקול   + קאמיוניטי,״LGBTQגלייכבארעכטיגקייט און רעספעקט פאר דער 
״יעדער מענטש, אפגעזען זייער דזשענדער אידענטיטעט אדער אויסדרוק, קומט זיך צו האבן   געזאגט.

ט וואס שפיגלט אפ ווער זיי זענען. מיין אדמיניסטראציע בלייבט אנטשלאסן צו  אן אידענטיטעט דאקומענ
פארזיכערן אז ניו יארק איז א פלאץ פון ווערד, ליבשאפט און פאראייניגונג פאר מיטגלידער פון די  

LGBTQקאמיוניטי.״ +   
    

״גאנץ   עזאגט,דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס קאמיסיאנער מארק דזשעי. עף. שראודער האט ג
מעגליך מער פון סיי וועלכע אנדערע סטעיט אגענטור, קומען ניו יארקער אין דירעקטע פארבינדונג מיט  

, און דערפאר איז דאס אנבאטן אידענטיטעט דאקומענטן וועלכע  DMVזייער רעגירונג דורך דער 
רט איינצופירן דעם נייעם פארטרעטן אלע ניו יארקער אזא באדייטנדע גרייכפונקט. מיר זענען באגייסטע

אפציע וואס מיר ווייסן וועט האבן א פאזיטיווע ווירקונג אויף די לעבנס פון אזויפיל פון אונזערע  
     קאסטומערס.״

    
״מיר אפלאדירן   אפטיילונג פון מענטשן רעכט קאמיסיאנערין מאריע אימפעריעל האט געזאגט,

דאקומענטן טוען אקוראט אפשפיגלען און   IDאונזער סטעיט׳ס וויכטיג שריט צו פארזיכערן אז די נייטיגע 



און אפשאפן  עהרע -פירן זעלבסט -באשטעטיגן ווער מיר זענען. מיר וועלן ווייטער ארבעטן אויף פאראויס
    ביינערי מענטשן אין ניו יארק סטעיט.״-דיסקרימינאציע קעגן טרענסדזשענדער און נָאן

   
-״אלס א טרענסדזשענדער און נָאן געהילף הויפט דעווערסיטעט באאמטע פריא נאאיר האט געזאגט,

נס וואס שפיגלט  ביינערי ניו יארקער באדייט דער שריט אז איך קען איצט באקומען א דרייווערס לייסע 
בעסער אפ מיין אידענטיטעט. עס איז נישט נאר די ריכטיגע דזשענדער צייכן, נאר עס איז אויך א שריט  

וואס צייגט אז ניו יארק סטעיט באשטעטיגט און זעט מיך פאר ווער איך בין. א דאנק אייך גאווערנער  
ינערי און טרענסדזשענדער אדוואקאטן  בי-האוקול, דער דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס, און אלע נָאן

וועלכע האבן געדרוקט פאר דעם וויכטיגן און ארייננעמיגן ענדערונג. אזוי ווי אנדערע סטעיטס טוען  
באפאלן און צוריקדרייען באשיצונגען פאר טרענסדזשענדער מענטשן, בין איך שטאלץ צו וואוינען אין א  

   רע קאמיוניטיס.״סטעיט וואס וועט ווייטער קעמפן פאר אונזע 
    

  IDדרייווער -ניו יארקער וועלכע האבן אן עקזיסטירנדע דרייווערס לייסענס, לערנער פערמיט, אדער נָאן
׳, און די  X׳ אויף ׳F׳ אדער ׳Mפון ׳ IDוועלן האבן די אפציע צו ענדערן די דזשענדער צייכן אויף זייער בילד 

צום ערשטן מאל וועלן האבן די אפציע זיך אויסצווועלן   IDבילד וועלכע ווענדן זיך פאר א ניו יארק סטעיט 
-נָאן אדער  לייסענס דרייווערס פערמיט, פאר  אפליקאציע  ׳. דאס קען געטון ווערן דורך אויספילן דעםX׳
    (.MV-44) קארטל ID רייווער ד

       
  ID עקזיסטירנדע   זייערע  ענדערן צו אויף אפיס DMV א צו פערזענליך  גיין נישט  ווילן  וועלכע  קאסטומערס

  טראנזאקציע   ָאנליין אן דורך  באשטימונג דזשענדער  זייער  ענדערן צו אפציע  די האבן וועלן דאקומענט 
     .2022 יולי אין אנגעהויבן

   
״יעדע איינציגע ניו יארקער זאל אנערקענט ווערן פאר   סטעיט סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,

ווער זיי זענען דורך זייער רעגירונג. בעפאר דעם ׳דזשענדער אנערקענונג אקט׳ איז געווען  
אויסערגעווענטליך שווער פאר פילע ניו יארקער צו באקומען די אידענטיפיקאציע דאקומענטן וואס עס 

  GRA, ווען דער 24א דזשָאב און אפילו גיין אין סקול. אבער אום יוני  פאדערט זיך אויף צו רייזן, באקומען
-אקטיוויסטן, וועלן אלע דזשענדער נָאן TGNBוועט אריינגיין אין קראפט א דאנק די באמיאונגען פון 

  IDsביינערי און אינטערסעקס ניו יארקער קענען באקומען זייערע -אנפָארמינג, טרענסדזשענדער, נָאןק 
און זיין איר  —שפיגלען אפ אקוראט זייער אידענטיטעט. איך בין שטאלץ צו וואוינען אין א סטעיט וועלכע 

איבערהויפט אין דער צייט וואס  —וועלכס היט און שעצט די געברויכן פון די קאמיוניטיס  —פארשטייער 
עצטערע מאנאטן  קוויער, און איבערהויפט טרענסדזשענדער יונגווארג, זענען באפאלן געווארן אין ל

קאמיסיאנער שראודער, און אפטיילונג פון   DMVלענגאויס דעם לאנד. א דאנק אייך, גאווערנער האוקול, 
    מענטשן רעכט קאמיסיאנערין אימפעריעל פאר אויפזען דאס איינפירן פון דעם וויכטיגן געזעץ.״

   
״דאס איז א באדייטנדע   ׳לאמבדא׳ לעגאלע הויכראנקיגע אטוירני קארל טשארלס האט געזאגט,

גלייכבארעכטיגקייט פאר טרענסדזשענדער, נָאנביינערי און  -טריט פאראויס אין דעם קאמף פאר לעבנס
קאנפָארמינג מענטשן אין ניו יארק סטעיט. א דאנק די לעגאלע ארבעט פון ׳לאמבדא׳  -דזשענדער נָאן

קענונג געזעץ, האט דער סטעיט ניו  פאר מקס.  סאנדער סאבא, און דאס דורכפירן דעם דזשענדער אנער 
מאדישע ּפָאליסי. נָאנביינערי,  -יארק ענדליך איבערגעמישט דאס בלעטל אויף א דיסקרימינירנדע, אלט 

- קאנפָארמינג ניו יארקער האבן איצט צוטריט צו אקוראטע, סטעיט -טרענסדזשענדער און דזשענדער נָאן
וויכטיג פאר׳ן טאג טעגליכן לעבן אין ניו  -ענען קריטישארויסגעגעבענע אידענטיטעט דאקומענטן וועלכע ז 

יארק. טראצדעם וואס עס איז נאך דא אסאך ארבעט צו טון, צייכנט היינט אפ א באדייטנדע טריט אין 
דעם גוטן ריכטונג. מיר אנערקענען די ארבעט פון די וועלכע האבן געהאלפן ברענגען דעם טאג צו דער  

ט מקס.  סענדער סאבא, נָאנביינערי און טרענסדזשענדער אדוואקאטן דא אין  ווירקליכקייט, אריינגערעכנ
פי. מיר  -על-צוזאמארבעטער א׳מעלוועני מייערס על בָאנאָ -ניו יארק, און אונזער געזעץ פירמע ּפראָ 

דערלאנגען אויך אונזערע הארציגע דאנקבארשאפט צו גאווערנער האוקול, און דער ניו יארק  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0


מָאטָאר וויהיקלס׳ פאר׳ן בייגן דעם נאדל אין פאסיגן ריכטונג פאר טרענסדזשענדער  ׳דעפארטמענט פון 
 און נָאנביינערי ניו יארקער.״ 

 
״עס איז מיין אמת׳דיגע האפענונג אז, אזוי ווי מיר ציען זיך   אנקלאגער סענדער סאבא האט געזאגט,

ו יארקער קענען לעבן זייערע לעבנס  ביינערי ני-אויף פאראויס, וועלן אנדערע טרענסדזשענדער און נָאן 
עהרע וואס קומט זיך זיי אין יעדן הינזיכט פון זייערע לעבנס, -מיט די רעספעקט און זעלבסט 

ארויסגעגעבענע אידענטיפיקאציע. יעדעס מענטש זאל קענען -ארויסגעהאלפן דורך אקוראטע סטעיט 
זיי זענען ווירקליך אן דאס דארפן האבן   האבן צוטריט צו אידענטיטעט דאקומענטן וואס שפיגלט אפ ווער 

    זייער פערזאנשאפט באשטעטיגט אין געריכט.״
   

+ גלייכבארעכטיגקייט אויף וואס  LGBTQאין  פארשריטן גרויסע די אויסמעלדונג קומט אלס טייל פון די 
 2023יאריגע -נץגאווערנער האוקול האט געקעמפט און זיך איינגעשאפן אין דעם דורכגעפירטן פינא

מיליאן דאלער פאר׳ן העלט דעפארטמענט צו שטיצן   13.5סטעיט בודזשעט. דער בודזשעט נעמט אריין 
+ געזונטהייט און  LGBTQ+ געמיינדע און גיבט מער ווי דאפלט די פריערדיגע יערליכע LGBTQדי 

אין צוגאב רעכנט אריין דער בודזשעט לעגיסלאציע וועלכע פאדערט פון  מענטשן סערוויסעס פינאנצירונג.
סטעיט אגענטורן צו געבן אן אפציע פאר מענטשן זיך אנצוצייכענען זייער דזשענדער אדער סעקס אלס א  

זשענדער אדער סעקס אינפארמאציע.  ׳ אויף אלע סטעיט פארעמעס וועלכע זאמלען דXביינערי ׳-נָאן
אגענטורן ווערן אויך געפאדערט אריינצורעכענען די אינפארמאציע אין דאטא פארזאמלונג. דער  

דורכגעפירטער בודזשעט ערמעגליכט אויך פאר טראנסדזשענדער ניו יארקער זיך צו ענדערן זייערע  
נאמען  -אן דאס דארפן לאזן זייער טויט  נעמען אדער דזשענדער באשטימונגען אויף הייראט סערטיפיקאטן

    דערויף.
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