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  کا دفتر  کے تھام روک  کی تشدد گھریلو اور HOCHUL  گورنر میں خوشی کی ہونے مکمل سال 30 کے ایجنسی
  اعالن کا مقابلے کے کرنے ڈیزائن دوبارہ  کو پلیٹس الئسنس

  
  گار  یاد  کی سال  30 کے نمٹنے سے تشدد  گھریلو میں ریاست کی یارک نیو پلیٹس الئسنس

  
نیو یارک کے باشندے الئسنس پلیٹس کے تین نئے ڈیزائنز میں سے ایک پر ووٹ ڈال سکتے ہیں جو کہ گھریلو اور  
جنسی تشدد سے متعلقہ خدمات کو متاثرین پر زیادہ مرکوز، ذہنی صدمے سے آگاہ اور ثقافتی طور پر جوابدہ بنانے 

  کے ریاست کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں
  

  گا جائے کیا دوران کے مہینے قومی کے آگاہی  کی تشدد  گھریلو میں اکتوبر اعالن کا ڈیزائن والے جیتنے
  

  ووٹ دیں یہاںالئسنس پلیٹ کے ڈیزائن کے لیے 

  
  

اور نیو یارک کی ریاست کے دفتر برائے گھریلو تشدد کی روک تھام نے، نیو یارک کی   Kathy Hochulگورنر 
ریاست کے ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کے ساتھ شراکت میں، آج نیو یارک کے باشندوں کے لیے ایک نئی کسٹم ریاستی  

ونے کے اعزاز میں، یہ  سال مکمل ہ 30کے  OPDVالئسنس پلیٹ پر ووٹ دینے کے لیے ایک مقابلے کا اعالن کیا۔ 
ڈیزائن متاثرین کی طاقت و ثابت قدمی اور ان کی مدد کے لیے نیو یارک اسٹیٹ کے عزم کی عکاسی کرتے   تین
میں گھریلو تشدد سے متعلق آگاہی کے مہینے کے اعتراف میں   2022جیتنے والی الئسنس پلیٹ کا اعالن اکتوبر  ہیں۔

  کیا جائے گا، یہ وقت صنفی بنیاد پر تشدد کے بارے میں آگاہی اور گفتگو کو ہوا دینے کے لیے وقف ہے۔
  

ہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی گھریلو تشدد شامل "نیو یارک میں، تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اس میں بالشب
کی ساالنہ یادگار مناتے   OPDVہم میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہیں اور متاثرین  " نے کہا۔ Hochulگورنر ہے،" 

وقت ہمیں یاد ہے کہ ہم اس گھناؤنے تشدد کو ختم کرنے میں کتنی منزلیں طے کر چکے ہیں اور کتنا کام باقی ہے۔ 
تشدد کے متاثرین کی آواز بلند کرنے سے کبھی نہیں ُرکے گی اور میں نیو یارک کے باشندوں کی میری انتظامیہ  

  حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اپنی پسندیدہ یادگاری پلیٹ کو ووٹ دے کر اپنی حمایت کا مظاہرہ کریں۔"
  

  کی  سطح کی کابینہ  واحد  کی  ملک تھام،  روک کی د تشد  گھریلو برائے  دفتر کا  اسٹیٹ یارک نیو سے، سالوں 30 پچھلے
  خالف کے تشدد  جنسی اور گھریلو  مشن کا ایجنسی  ہے۔ وقف لیے کے مسئلے کے تشدد   پر بنیاد  صنفی  جو ہے ایجنسی

  کے  آگاہی عوامی  اور پروگرامنگ، پالیسی، ہدف اور ہے  بنانا بہتر کو  تھام روک اور  ردعمل کے ریاست نیویارک
  ہے۔ بڑھانا  کو تحفظ میں  تعلقات قریبی  لیے کے ان کے باشندوں تمام  کے نیویارک ذریعے

  
"گھریلو اور جنسی تشدد سے نے کہا،  Kelli Owensدفتر برائے گھریلو تشدد کی روک تھام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 
سالوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن خدمات   30بچ جانے والوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں پچھلے 

سال مکمل ہونے کے موقعے پر، گورنر   30کے  OPDVان مسلسل بڑھتی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہیں۔ 
OPDV ،Hochul ریلو اور جنسی تشدد کی خدمات کی فراہمی کے نظام کو متاثرین  کو ہدایات دے رہی ہیں کہ وہ گھ

پر زیادہ مرکوز، ذہنی صدمے سے زیادہ آگاہ اور ثقافتی طور پر زیادہ اثرپذیر بنائیں۔ نئے "اینڈ ڈومیسٹک وائلنس"  
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ا مظاہرہ  الئسنس پلیٹ کے ڈیزائن کے لیے ووٹنگ وہ طریقہ ہے جس سے نیو یارک کا کوئی بھی باشندہ اپنی حمایت ک
  سکتا ہے اور نیو یارک سے صنفی بنیاد پر تشدد کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔"

  
"ہمیں نیو یارک کے باشندوں کو ایک نئی  نے کہا،  Mark J.F. Schroederڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کے کمشنر  

خاتمے کے لیے ہمارے پیغام کو   الئسنس پلیٹ منتخب کرنے کا یہ موقع پیش کرنے پر فخر ہے جو گھریلو تشدد کے
مضبوط کرے گی اور متاثرین کو مدد فراہم کرے گی۔ آمدنی کا ایک حصہ براہ راست گھریلو تشدد سے متعلق آگاہی  

  کے اقدامات کی حمایت میں لگایا جائے گا۔"
  

لوکیشن سے منگوائی جا سکتی   DMVکی ویب سائٹ یا آپ کی مقامی  DMVاکتوبر میں، منتخب کردہ الئسنس پلیٹ 
ہے۔ پلیٹس سے حاصل ہونے والی آمدنی پروگرامنگ اور عوامی آگاہی کے ذریعے صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے  

ووٹ  یہاںالئسنس پلیٹ کے ڈیزائن کے لیے  OPDVکے جاری کام میں معاونت کرے گی۔ اس سال کے  OPDVلیے 
  ۔کریں
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