
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/ 7/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

  30الـ للذكرى  إحياء ترخيص لوحات تصميم  إعادة مسابقة عن يعلنان  األسري العنف مكافحة  ومكتب هوكول الحاكمة
  

  نيويورك والية في األسري للعنف االستجابة من عاًما 30  ذكرى تخلد الترخيص لوحات
  

سكان نيويورك قادرون على التصويت على واحد من ثالثة تصميمات جديدة للوحات الترخيص التي تعكس تفاني الوالية في 
جعل خدمات العنف األسري والجنسي أكثر تركيًزا على الناجين، وأكثر معرفة بالصدمات النفسية، وأكثر مراعاة للجوانب  

  الثقافية
  

  األسري بالعنف للتوعية  الوطني الشهر خالل األول أكتوبر/تشرين في الفائز التصميم عن اإلعالن سيتم
  

  هنا للتصويت على تصميم لوحات الترخيص 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول ومكتب مكافحة العنف األسري بوالية نيويورك، بالشراكة مع إدارة المركبات اآللية بوالية  
نيويورك، اليوم عن مسابقة لسكان نيويورك للتصويت على تصميم لوحة ترخيص جديدة مخصصة بالوالية. إحياء للذكرى  

قوة الناجين وقدرتهم على الصمود والتزام والية كس التصاميم الثالثة (، تعOPDVالثالثين لمكتب مكافحة العنف األسري )
تقديًرا لشهر التوعية بالعنف   2022سيتم اإلعالن عن لوحة الترخيص الفائزة في أكتوبر/تشرين األول  نيويورك بدعمهم.

  الجتماعي. األسري، وهو الوقت المخصص لزيادة الوعي وإثارة المناقشات حول العنف القائم على النوع ا
  

قالت الحاكمة  "ال مكان للعنف في نيويورك، وهذا يشمل بال شك العنف العقلي والجسدي والعاطفي داخل األسرة،"
(، نتذكر إلى  OPDVاألقوى من بيننا، وبينما نحتفل بالذكرى السنوية لمكتب مكافحة العنف األسري ) "الناجون هم  هوكول.

أبًدا عن الدفاع عن أي مدى وصلنا والعمل الذي ال يزال يتعين القيام به للقضاء على هذا العنف المقيت. لن تتوقف إدارتي 
  خالل التصويت على اللوحة التذكارية المفضلة لديهم."  ضحايا العنف وأنا أشجع سكان نيويورك على إظهار دعمهم من

  
  مستوى على البالد  في الوحيدة الوكالة نيويورك بوالية  األسري العنف مكافحة مكتب  ظل الماضية، عاًما الثالثين مدار على

  األسري للعنف نيويورك والية  استجابة تحسين في الوكالة مهمة  تتمثل الجنس. نوع على القائم  العنف لمسألة المكرسة وزاري
  والوعي والبرمجة السياسة خالل  من الحميمة عالقاتهم  في  نيويورك سكان  جميع سالمة تعزيز بهدف منه والوقاية والجنسي
  العام.

  
"ما يحتاجه الناجون من العنف األسري والجنسي قد توسَّع   قالت المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة العنف األسري كيلي أوينز:

بشكل كبير على مدى الثالثين عاًما الماضية، لكن الخدمات لم تواكب هذه االحتياجات المتطورة باستمرار. في الذكرى 
( لتحويل  OPDV(، توجه الحاكمة هوكول مكتب مكافحة العنف األسري )OPDV)الثالثين لمكتب مكافحة العنف األسري  

نظام تقديم خدمات العنف األسري والجنسي ليكون أكثر تركيًزا على الناجين، والمعرفة بالصدمات، ومراعاة الجوانب الثقافية.  
مواطن من سكان نيويورك إظهار  إن التصويت على تصميم لوحة ترخيص "إنهاء العنف األسري" الجديد هو كيف يمكن ألي

  دعمه والمساعدة في إنهاء العنف القائم على نوع الجنس في نيويورك."
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fnew-york-state-end-domestic-violence-license-plate-redesign-contest&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C296342369c37417968a908da6bf3c357%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940991942207890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2cPr1Q55PDEotH3NiMZBn7FgrXLVi3SffnKQf4o9ko%3D&reserved=0


"نحن فخورون بأن نقدم لسكان نيويورك هذه الفرصة الختيار   قال مارك جيه إف شرودر، مفوض إدارة المركبات اآللية:
سري والتي ستقدم الدعم للناجين. يذهب جزء من العائدات لوحة ترخيص جديدة من شأنها تعزيز رسالتنا إلنهاء العنف األ 

  مباشرة لدعم مبادرات التوعية بالعنف األسري." 
  

( أو موقع إدارة DMVفي أكتوبر/تشرين األول، يمكن طلب لوحة الترخيص المختارة من موقع إدارة المركبات اآللية )
( OPDVاللوحات عمل مكتب مكافحة العنف األسري ) ( المحلي في منطقتك. ستدعم عائداتDMVالمركبات اآللية )

ت على تصميم لوحة ترخيص   ِّ المستمر إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل البرمجة والتوعية العامة. صو 
  . هنا( هذا العام OPDVمكتب مكافحة العنف األسري ) 

  
###  
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