
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/8/4 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

" منتخب  Xپر صنف کی عالمت " IDنے نیو یارک کے شہریوں کے لیے ڈرائیور الئسنس یا  HOCHULگورنر 
  کرنے کے لیے نئے آن الئن طریقہ کار کا اعالن کیا

  
  میں ترمیم کے لیے اب محکمہ برائے موٹر گاڑیاں کے دفتر آنا درکار نہیں ہے  IDالئسنس یا 

  
 کمیونٹی کے لیے مساوات کی طرف ایک اور قدم ہے   LGBTQیہ +

  
  

نے آج اعالن کیا کہ جن افراد کے پاس ریاست نیو یارک کا ڈرائیور الئسنس، لرنر پرمٹ یا   Kathy Hochulگورنر 
" کا  Xہے وہ اب محکمہ برائے موٹر گاڑیاں کے دفتر جائے بغیر صنف کی عالمت کے طور پر " IDغیر ڈرائیور 

اپنی صنف کی  رہائشی انتخاب کرنے کے لیے ایک نیا آن الئن طریقہ کار اسعمال کر سکتے ہیں۔ نیو یارک کے 
کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، جس سے ایک ایسی شناختی دستاویز   DMVکرنے   "Xعالمت کو تبدیل کر کے "

  حاصل کرنا جو درست طریقے سے جو وہ ہیں اس کی نمائندی کرتی ہو، تیز تر اور آسان تر ہو گیا ہے۔
  

کمیونٹی کے لیے مساوات اور احترام کو   LGBTQ"میں اس تاریخی تبدیلی کا اعالن کرنے پر پرجوش ہوں جو +
"نیو یارک میں، ہم اس  نے کہا۔  Hochulگورنر  یقینی بنانے میں مدد کے لیے ہماری جنگ میں ایک اور فتح ہے،" 
کو اپنی صنف کی شناخت یا اظہار سے قطع نظر،  چیز کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے اقدام کر رہے ہیں کہ ہر فرد 

اپنی پزیرائی، نمائندگی اور اپنی سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادی کا احساس ہو۔ میری انتظامیہ نیو یارک  
کے شہریوں کو ایک ایسی شناختی دستاویز جو ان کی ذات کی سچی نمائندہ ہو، رکھنے کی آزادی دے کر اس بات کو  

 ے کے اس خواب کے حوالے سے مسلسل پرعزم ہے کہ نیو یارک اقدار، محبت اور اپنائیت والی جگہ ہے۔"  یقینی بنان
  

کی کڑی ہے کہ نیو یارک کے شہری ریاست بھر   کی جانب سے اعالن Hochulگورنر یہ تبدیلی مئی میں کیے گئے 
کارڈ پر موجود اپنی صنف    IDکے دفاتر سے اپنے ڈرائیور الئسنس، لرنر پرمٹ یا غیر ڈرائیور  DMVمیں موجود 

کے دفتر جائیں تو   DMVکے لیے درخواست دینے والے بھی  IDکی عالمت کو اپ ڈیٹ کروا سکیں گے۔ پہلی مرتبہ 
" کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایسا Xکمل کرنے کے لیے صنف کی عالمت کے طور پر "درخواست کی کاروائی م

  ( پُر کر کے کیا جا سکتا ہے۔MV-44)  کارڈ کی درخواست IDئسنس یا غیر ڈرائیور پرمٹ، ڈرائیور ال
  

"ہمیں بہت خوشی ہے کہ اب ہمارے  نے کہا،  Mark J.F. Schroederمحکمہ برائے موٹر گاڑیاں کے کمشنر 
صارفین رازداری کے ساتھ آن الئن جا کر سادہ سے طریقے سے کوئی کیا سوچے گا اس خوف کے بغیر اپنے 

کو اپنی اصل حقیقت کی نمائندگی کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا حرف ایک فرد کی   IDالئسنس یا  
رک کے بال شناخت جنس رہائشیوں کو یہ موقع دینا ہمارے لیے باعث مسرت  زندگی پر بڑا اثر ڈال سکتا ہے اور نیو یا

 ہے۔" 
  

اس   Hochulکمیونٹی کے لیے مساوات کی طرف مزید ایک قدم ہے گورنر  LGBTQیہ نیا آن الئن طریقہ کار +
کے لیے لڑی   بڑی پیشرفتکمیونٹی کے لیے مساوات میں  LGBTQسال کے بجٹ کے حصے کے طور پر بھی +

کمیونٹی کی معاونت کے لیے رکھا گیا ہے   LGBTQ$ ملین محکمہ صحت کے لیے +13,5ہیں۔ نافذ شدہ بجٹ میں 

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%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


( کی فنڈنگ کو دوگنا سے Health and Human Servicesکے لیے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ) LGBTQاور +
  زیادہ کر دیا گیا ہے۔

  
انون سازی شامل کی گئی ہے جو ریاستی ایجنسیز سے درکار کرتی ہے کہ  اس کے عالوہ، اس بجٹ میں ایک یادگار ق

تمام افراد کے لیے یہ انتخاب فراہم کیا جائے کہ وہ صنف یا جنس کسے متعلق معلومات اکٹھا کرنے والے تمام ریاستی  
ھی درکار کیا  " کی عالمت سے ظاہر کر سکیں۔ ایجنسیز سے یہ ب Xفارمز پر اپنی صنف یا جنس کو بال شناخت جنس "

گیا ہے کہ اُس معلومات کو ڈیٹا اکٹھا کرتے وقت بھی شامل کریں۔ نافذ شدہ بجٹ نیو یارک کے ٹرانسجینڈر شہریوں کو  
یہ موقع بھی دیتا ہے کہ شادی کے سرٹیفیکیٹس پر اپنے پیدائشی نام چھوڑے بغیر ان پر اپنے نام یا صنفی شناختیں  

 تبدیل کر سکیں۔ 
  

 ### 
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