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  סעקסועלע ארבעטספלאץ  סטעיט׳יגע- גאנץ פון  אנהייב אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
    האטליין  באפאלערישקייט

    
  מיט  מאכן וואס מענטשן  פאר ראט לעגאלע פארזארגן וועט האטליין קאנפידענציעלע און אומזיסטע 

    ארבעטספלאץ  דעם אין  באפאלערישקייט סעקסועלע 
    

נא  -ּפרא   מיט פארבינדן  צו זיך HARASS-800-1-3  רופן  קענען יארקער  ניו   אויף  אטוירניס בא 
    פראבלעמען באפאלערישקייט סעקסועלע 

    
     

 סטעיט׳יגע האטליין, -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס איינפירן א גאנץ 
1-800-HARASS-3  (1-800-427-2773)  פאר פראבלעמען מיט ארבעטספלאץ סעקסועלע ,

ייט. דער קאנפידענציעלער האטליין וועט אפערירט ווערן דורכ׳ן ניו יארק סטעיט אפטיילונג  באפאלערישק
פון מענטשן רעכטן און וועט שטעלן אין פארבינדונג ארבעטער וועלכע האבן מיטגעמאכט סעקסועלע  

נא  אטוירניס זיי צו ראטן.-באפאלערישקייט מיט ערפארענע ּפרא       בא 
    

רסן זיך צו באשיצן פון סעקסועלע באפאלערישקייט,״ ״פאר יעדן ארבעטער קו מט זיך צוטריט צו רעסא 
״ניו יארק סטעיט האט גענומען שריטן צו מאכן דעם ארבעטספלאץ   האט גאווערנער האוקול געזאגט.

מער זיכער, מער רעספעקטפול, און מער צוזאמענארבעטנד, און מיר וועלן קיינמאל נישט אויפהערן  
   ן איבערלעבער און עלימינירן דער מכה פון סעקסועלע באפאלערישקייט.״ארבעטן צו שטיצ

    
״סעקסועלע באפאלערישקייט איז נישט בלויז יענעם צו דערנידערן, און אין געוויסע פעלער ווארפן א  
פחד, נאר עס קען אויך איבערלאזן אירע קרבנות מיט׳ן געפיל אז זיי האבן קיין ארט נישט וואו זיך צו  

״דער נייער האטליין וועט פארזארגן   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. ,״ קערן
קרבנות פון ארבעטספלאץ סעקסועלע באפאלערישקייט מיט א קלארן ארט וואו צו באקומען שטיצע און  

    לעגאלע הילף.״
    

צו פארארדענען דער אפטיילונג   לעגיסלאציע  אונטערגעשריבןאין מערץ האט גאווערנער האוקול 
איינצופירן דעם האטליין, ווי אויך פארשטערקערן באשיצונגען קעגן נקמה שריטן פאר קרבנות פון 

דיסקרימינאציע און פאר׳ן מאכן אויסדרוקליך אז אלע פובליק ארבעטסגעבער זענען אונטערגעווארפן 
די אונטערנעמונג וועט פארזארגן ארבעטער מיט אומזיסטע אנווייזונגען זיי   דעם מענטשן רעכטן געזעץ.

צו העלפן באהאנדלען די קאמפליצירטע נושא פון סעקסועלע באפאלערישקייט. די אפטיילונג האט  
געארבעט אין נאענטע שותפות מיט דער נאציאנאלער לויערס אסאסיעשען פון ניו יארק, ניו יארק סטעיט  

נא  לויערס וועלכע  -ען, און אנדערע בַאר אסאסיעשענס צו רעקרוטירן די וואלונטיר ּפרא  בַאר אסאסיעש בא 
    וועלן אנטיילנעמען אין די ארבעט.
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״סעקסועלע   אפטיילונג פון מענטשן רעכטן קאמיסיאנערין מעריע על. אימפעריעל האט געזאגט,
אויסצושטיין אליין. מיר וועלן ארבעטן צו  באפאלערישקייט האט א שוידערליכע ווירקונג און איז שווער

פארזיכערן אז יעדער ניו יארקער קען פולקאם אויסניצן זייערע רעכטן און באשיצונגען אונטער דעם  
    מענטשן רעכטן געזעץ.״

    
ניו יארק שטאלצירט זיך מיט׳ן אויסצייכענונג פון זיין דעם ערשטן סטעיט אין דעם לאנד איינצופירן א 

עכטן געזעץ, אויף צוצושטעלן פאר יעדן בירגער ״א גלייכע געלעגנהייט צו געניסן פון א פולקאם  מענטשן ר
און פראדוקטיוון לעבן.״ די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון מענטשן רעכטן איז באשטימט אויף צו  

ייטן, צוטריט  עלימינירן דיסקרימינאציע, צו רעכט מאכטן אומרעכטן, און שטיצן גלייכבארעכטיגע געלעגנה
עהרע דורך אינפארסירן דעם מענטשן רעכטן געזעץ. מענטשן וועלכע זענען  - און זעלבסט

פאראינטערעסירט אין פייל׳ען א קלאגע קענען באזוכן די אפטיילונג׳ס וועבזייטל 
    . https://dhr.ny.gov אויף
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