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  الوالية مستوى على الجنسي للتحرش  الساخن  الخط إطالق  عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  العمل مكان في الجنسي للتحرش  يتعرضون الذين لألشخاص القانونية المشورة  والسري المجاني الساخن الخط  سيقدم
  

  التحرش قضايا في بالمجان يعملون محامين مع للتواصل HARASS-3-800-1بالرقم االتصال نيويورك لسكان يمكن
  الجنسي

  
  

   HARASS-3-800-1أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق خط ساخن على مستوى الوالية،
سيتم تشغيل الخط الساخن السري من قبل قسم حقوق  (، لقضايا التحرش الجنسي في مكان العمل. 2773-427-800-1)

اإلنسان في والية نيويورك وسيربط العمال الذين واجهوا التحرش الجنسي بمحامين ذوي خبرة ويعملون بالمجان لتقديم  
  المشورة لهم.

  
ذت والية نيويورك  . "اتخقالت الحاكمة هوكول "يستحق كل عامل الوصول إلى الموارد لحماية نفسه من التحرش الجنسي،"

إجراءات لجعل مكان العمل أكثر أمانًا واحتراًما وتعاونًا، ولن نتوقف أبًدا عن العمل لدعم الناجين والقضاء على بالء التحرش  
  الجنسي."

  
"التحرش الجنسي ليس مهينًا فحسب، بل مرعب في بعض الحاالت، ويمكن أن يترك ضحاياه يشعرون أن ال مكان لديهم  

"سيوفر هذا الخط الساخن الجديد لضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل   قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو. يلجؤون إليه،"
  القانونية."مكانًا واضًحا للحصول على النجدة والمساعدة 

  
يوجه القسم إلى تشغيل هذا الخط الساخن، باإلضافة إلى تعزيز الحماية من   تشريعًافي مارس/آذار، وقعت الحاكمة هوكول 

ستوفر هذه المبادرة  االنتقام ضد ضحايا التمييز والتوضيح بأن جميع أرباب العمل العموميين يخضعون لقانون حقوق اإلنسان.
ادات مجانية لمساعدتهم على التعامل مع القضايا المعقدة للتحرش الجنسي. عمل القسم بشكل وثيق مع الرابطة للعاملين إرش

الوطنية لمحامي التوظيف في نيويورك، ورابطة محامي والية نيويورك، ونقابات المحامين األخرى لتوظيف المحامين  
  المتطوعين الذين سيشاركون في هذا الجهد.

  
"التحرش الجنسي له تأثير مدمر ويصعب مواجهته على المستوى  قالت مفوضة قسم حقوق اإلنسان ماريا ل. إمبلاير: 

الفردي. سنعمل على ضمان أن كل مواطن من سكان نيويورك قادر على االستفادة الكاملة من حقوقهم وأوجه الحماية بموجب  
  قانون حقوق اإلنسان."

  
الية األولى في البالد التي تسن قانون حقوق اإلنسان، مما يمنح كل مواطن "فرصة متساوية للتمتع تفخر نيويورك بكونها الو

بحياة كاملة ومثمرة." إن قسم حقوق اإلنسان في والية نيويورك مكرس للقضاء على التمييز ومعالجة الظلم وتعزيز تكافؤ  
يمكن لألفراد الراغبين في تقديم شكوى زيارة الموقع الفرص والوصول والكرامة من خالل إنفاذ قانون حقوق اإلنسان. 

  .y.govhttps://dhr.n اإللكتروني للقسم على الرابط
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