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گورنر KATHY HOCHUL

گورنر  HOCHULکا ریاست بھر کے لیے جنسی ہراسانی ہاٹ الئن شروع کرنے کا اعالن
مفت اور خفیہ ہاٹ الئن کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والے افراد کو قانونی مشورہ فراہم کرے گی
نیو یارک کے باشندے جنسی ہراسانی کے مسائل کے حوالے سے عوامی فالح کے لیے دستیاب اٹارنیز سے رابطہ
قائم کرنے کے لیے  1-800-HARASS-3پر کال کر سکتے ہیں۔
گورنر  Kathy Hochulنے آج کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے مسائل کے لیے ریاست بھر میں ایک ہاٹ الئن،
 ،)1-800-427-2773( 1-800-HARASS-3شروع کرنے کا اعالن کیا ہے۔ اس خفیہ ہاٹ الئن کو نیو یارک
اسٹیٹ ڈویژن آف ہیومن رائٹس چالئے گی اور یہ جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والے کارکنوں کا عوامی فالح کے لیے
دستیاب تجربہ کار اٹارنیز سے مشورہ لینے کے لیے رابطہ قائم کرے گی۔
"ہر کارکن اپنے آپ کو جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے وسائل تک رسائی کا مستحق ہے "،گورنر  Hochulنے
کہا۔ "نیو یارک کی ریاست نے کام کی جگہ کو محفوظ ،زیادہ باعزت ،اور زیادہ باہمی تعاون پر مبنی بنانے کا اقدام کیا
ہے ،اور ہم متاثرین والوں کی مدد اور جنسی ہراسانی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے سے کبھی نہیں رکیں
گے۔"
"جنسی ہراسانی نہ صرف توہین آمیز اور بعض صورتوں میں خوفناک ہے ،یہ اکثر اپنے متاثرین میں یہ احساس چھوڑ
سکتی ہے کہ ان کے پاس اپنی فریاد لے جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔" لیفٹیننٹ گورنر  Antonio Delgadoنے
کہا۔ "یہ نئی ہاٹ الئن کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے متاثرین کو مدد اور قانونی معاونت تک رسائی کے لیے
واضح جگہ فراہم کرے گی۔"
مارچ میں ،گورنر  Hochulنے ڈویژن کو اس ہاٹ الئن پر عمل درآمد کی ہدایت کرنے والے قانونی مسودے پر
دستخط کیے ،اور ساتھ ہی امتیازی سلوک کے متاثرین کے خالف انتقامی کاروائیوں کے خالف تحفظات کو مستحکم کیا
اور واضح کیا کہ تمام عوامی آجر انسانی حقوق کے قانون کے تابع ہیں۔ یہ کاوش کارکنوں کو جنسی ہراسانی کے
پیچیدہ مسائل سے نمٹنے میں مدد کے لیے مفت رہنمائی فراہم کرے گا۔ ڈویژن نے  NYکے نیشنل ایمپالئمنٹ الئرز
ایسوسی ایشن ،نیو یارک اسٹیٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل عوامی فالح کے لیے
دستیاب ایسے رضاکار اٹارنیز کو بھرتی کرنے کے لیےکام کیا جو اس کوشش میں حصہ لیں گے۔
ڈویژن آف ہیومن رائٹس کی کمیشنر  Maria L. Imperialنے کہا" ،جنسی ہراسانی کا تباہ کن اثر پڑتا ہے اور
اکیلے اس کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیےکام کریں گے کہ ہر نیو یارک کا باشندہ انسانی
حقوق کے قانون کے تحت اپنے حقوق اور تحفظات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے قابل ہو۔"
نیو یارک کو انسانی حقوق کا قانون نافذ کرنے والی قوم کی پہلی ریاست ہونے کا فخریہ اعزاز حاصل ہے ،جو ہر
شہری کو "مکمل اور فعال زندگی سے لطف اندوز ہونے کا مساوی موقع" فراہم کرتا ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ ڈویژن آف
ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے قانون کے نفاذ کے ذریعے امتیازی سلوک کو ختم کرنے ،ناانصافی کا ازالہ کرنے اور
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