
 
 الحاكمة كاثي هوكول    8/2022/ 4 للنشر فوًرا:

 

 

" لنوع الجنس على  Xالحاكمة هوكول تعلن عن إجراءات جديدة عبر اإلنترنت تتيح لمواطني نيويورك اختيار عالمة "
 رخصة القيادة أو الهوية 

  
  الزيارات المكتبية إلى إدارة المركبات اآللية لم تعد مطلوبة للعمالء لتعديل الرخصة وبطاقات الهوية

  
 (  LGBTQخطوة أخرى نحو المساواة لمجتمع الميم )+

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن األفراد الذين لديهم رخصة قيادة أو تصريح تعليم أو هوية غير سائق في والية 
" كعالمة لنوع الجنس دون زيارة مكتب إدارة المركبات  Xنيويورك يمكنهم استخدام إجراء جديد عبر اإلنترنت الختيار "

لتغيير عالمة نوع الجنس إلى ( على الويب DMVع إدارة المركبات اآللية )اآللية. يمكن لسكان نيويورك االنتقال إلى موق
"X".مما يجعل الحصول على وثيقة هوية تعبر عن هويتهم بشكل دقيق أسهل وأسرع ،  
  

"أنا في غمرة السعادة لإلعالن عن هذا التغيير التاريخي الذي يمثل انتصاًرا آخر في معركتنا للمساعدة في ضمان المساواة 
"في نيويورك، نتخذ إجراءات للمساعدة في ضمان شعور  قالت الحاكمة هوكول. (،" LGBTQواالحترام لمجتمع الميم )+

كل شخص بالترحيب والتمثيل والحرية في أن يعيش واقعه، بغض النظر عن هويته أو تعبيره الجنسي. تستمر إدارتي في  
نيويورك االلتزام بهذا الحلم من خالل منح سكان نيويورك حرية حمل وثيقة هوية تمثل أنفسهم الحقيقية، مما يضمن أن تكون 

 مكانًا للتقدير والمحبة واالنتماء." 
  

في مايو/أيار أنه يمكن لسكان نيويورك تحديث عالمة نوع الجنس الخاصة بهم   إعالن الحاكمة هوكوليأتي هذا التغيير بعد 
لوالية. يمكن لمن  ( على مستوى اDMVعلى رخصة القيادة أو تصريح المتعلم أو بطاقة الهوية لغير السائقين في مكاتب ) 

( إلكمال  DMV" كعالمة لنوع الجنس عند زيارتهم إدارة )Xيتقدمون للحصول على بطاقة هوية ألول مرة أيًضا اختيار "
طلب الحصول على تصريح أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير   إجراءات التقديم. يمكن القيام بذلك عن طريق تعبئة

  (.MV-44) السائقين
  

"يسعدنا أن عمالئنا اآلن يمكنهم االتصال باإلنترنت بشكل خاص  قال مارك جيه إف شرودر، مفوض إدارة المركبات اآللية: 
وتعديل ترخيصهم أو بطاقة هويتهم ببساطة لتعكس هويتهم دون خوف من الحكم. يمكن أن يكون لرسالة واحدة صغيرة تأثير  

 أن نمنح سكان نيويورك غير الثنائيين تلك الفرصة."   هائل على حياة أي شخص، ومن دواعي امتيازنا
  

(. كافحت الحاكمة هوكول LGBTQهذه المعاملة الجديدة عبر اإلنترنت هي خطوة أخرى نحو المساواة لمجتمع الميم )+
( كجزء من ميزانية الوالية لهذا العام. تشمل  LGBTQفي مجال حقوق مجتمع الميم )+   طورات رئيسيةتأيًضا إلجراء 

( وأكثر من ضعف التمويل السنوي LGBTQمليون دوالر من إدارة الصحة لدعم مجتمع الميم )+ 13.5الميزانية المقررة 
  (. LGBTQمن الخدمات الصحية واإلنسانية لمجتمع الميم )+

  
ذلك، تتضمن الميزانية تشريعات بارزة تتطلب من وكاالت الوالية توفير خيار لألفراد لتمييز نوعهم االجتماعي   إضافة إلى

" غير ثنائي في جميع نماذج الوالية التي تجمع معلومات عن الجنس أو النوع االجتماعي. الوكاالت Xأو جنسهم على أنه "

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact3.dmv.ny.gov%2FUpdateSexIdentifier%2F%3F_ga%3D2.260370446.2034873159.1659364720-1909586935.1585848312&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968450604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Skj3bxxvZccORJsRhggHFGnuJ%2B7a8%2BKQGs%2BrhHKw7kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact3.dmv.ny.gov%2FUpdateSexIdentifier%2F%3F_ga%3D2.260370446.2034873159.1659364720-1909586935.1585848312&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968450604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Skj3bxxvZccORJsRhggHFGnuJ%2B7a8%2BKQGs%2BrhHKw7kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-yorkers-can-now-choose-x-gender-marker-nys-driver-license-and-id&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhPm5rBqQJ13wnVt7wpsNFuSN%2FVBrACVrLptOCFuSHM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-advancements-lgbtq-equity-part-fy-2023-state-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P%2BG1GyG3kFKerT5K%2F0uFrsh1Ttgxbp3V3ZhphK06i9g%3D&reserved=0


انات. تتيح الميزانية التي تم إقرارها أيًضا للمتحولين جنسيًا في نيويورك  مطالبة أيًضا بتضمين هذه المعلومات في جمع البي
 تغيير أسمائهم أو تعييناتهم الجنسية على شهادات الزواج دون ترك أسمائهم القديمة عليها.  

  
 ### 
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