
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/4/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

׳  Xגאווערנער האוקול אנאנסירט נייע ָאנליין פראצעס פאר ניו יארקערס זיך אויסצווועלן אן ׳
  IDדזשענדער צייכן אויפ׳ן דרייווערס לייסענס אדער  

  
אפיס באזוכן צו דעם דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס זענען מער נישט פארלאנגט פאר 

  ׳סIDקאסטומערס צו ענדערן לייסענס און 
  

 + קאמיוניטי  LGBTQצייכנט אפ נאך א טריט צו גלייכבארעכטיגקייט פאר די 
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז יחידים וואס האבן א ניו יארק סטעיט דרייווערס 
׳ Xקענען ניצן א נייע ָאנליין פראצעס זיך אויסצווועלן ׳ IDדרייווער -לייסענס, לערנער פערמיט, אדער נָאן

פון מאטאר וויהיקלס  אלס א דזשענדער צייכן אן דאס דארפן בפועל אריינקומען צו א דעפארטמענט
, מאכנדיג  ׳Xענדערן זייער דזשענדער צייכן צו ׳ וועבזייטל צו  DMVאפיס. ניו יארקער קענען גיין צו דעם 

דורכדעם שנעלער און גרינגער צו באקומען אן אידענטיטעט דאקומענט וואס טוט אקוראט פארשטעלן  
   ווער זיי זענען.

  
״עס פריידט מיך זייער אויסצומעלדן די היסטארישע ענדערונג וואס פארטרעט נאך א זיג אין אונזער  

האט   + קאמיוניטי,״LGBTQט פאר דער קאמף צו העלפן פארזיכערן גלייכבארעכטיגקייט און רעספעק
״אין ניו יארק, נעמען מיר שריטן צו העלפן פארזיכערן אז יעדע מענטש  גאווערנער האוקול געזאגט. 

שפירט זיך פריינטליך אויפגענומען, פארטרעטן, און פריי צו קענען לעבן זייער אייגענער ווארהייט, 
דרוק. מיין אדמיניסטראציע איז ווייטער אנטשלאסן  אפגעזען זייער דזשענדער אידענטיטעט אדער אויס

צו דעם טרוים דורך געבן פאר ניו יארקער די פרייהייט צו טראגן אן אידענטיטעט דאקומענט וואס  
מהות, צו פארזיכערן אז ניו יארק איז אן ארט פון ווערד, ליבשאפט און  -פארטרעט זייער אמת׳ע זעלבסט

 אנגעבינדנקייט.״  
  

אין מאי אז ניו יארקער קענען ָאּפדעיט׳ען  מעלדונג פון גאווערנער האוקולקומט נאך דער די ענדערונג  
קארטל   IDדרייווער -זייער דזשענדער צייכן אויף זייער דרייווערס לייסענס, לערנער פערמיט, אדער נָאן

זיך   צום ערשטן מאל קענען IDאפיסעס לענגאויס דעם סטעיט. די וועלכע ווענדן זיך פאר אן   DMVביי 
צו ענדיגן    DMV׳ אלס א דזשענדער צייכן ווען זיי קומען אריין צום ערשטן מאל אין דעם Xאויך וועלן אן ׳

אפליקאציע פאר פערמיט,   דעם אפליקאציע פראצעס. דאס קען געטאן ווערן דורך אויספילן דער
 (.  MV-44)  קארטל  IDדרייווער -דרייווערס לייסענס אדער נָאן

  
״עס   דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס קאמיסיאנער מארק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט,

אונזערע קאסטומערס קענען יעצט גיין ָאנליין אויף צו קענען פריוואטערהייט און  פריידט אונז זייער אז 
צו אפשפיגלען ווער זיי זענען אן מורא אז עמיצער זאל זיי דן   IDאיינפאך ענדערן זייער לייסענס אדער 

זיין. איין קליינע בריוו׳ל קען האבן א מאנומענטאלע ווירקונג אויף א מענטש׳ס לעבן און עס איז אונזער  
 ביינערי ניו יארקער יענע געלעגנהייט.״  -פריווילעגיע צו געבן פאר נָאן

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


  
+  LGBTQידער נאך א טריט צו גלייכבארעכטיגקייט פאר דער די נייע ָאנליין טראנזאקציע איז וו

+ יושר'דיגקייט LGBTQאין  גרויסע פארשריטןקאמיוניטי. גאווערנער האוקול האט אויך געקעמפט פאר 
מיליאן   13.5יעריגן סטעיט בודזשעט. דער דורכגעפירטער בודזשעט אנטהאלט -אלס טייל פון דעם היי

+ געמיינדע און גיבט מער ווי דאפלט די  LGBTQט צו שטיצן די דאלער פאר׳ן העלט דעפארטמענ
 + געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פינאנצירונג.  LGBTQפריערדיגע יערליכע 

  
אין צוגאב רעכנט אריין דער בודזשעט לעגיסלאציע וואס פאדערט פון סטעיט אגענטורן צו געבן אן 

׳ אויף אלע  Xביינערי ׳- דזשענדער אדער מין אלס א נָאןאפציע פאר מענטשן זיך אנצוצייכענען זייער 
סטעיט פארעמעס וועלכע זאמלען דזשענדער אדער מין אינפארמאציע. אגענטורן ווערן אויך געפאדערט  

אריינצורעכענען די אינפארמאציע אין דאטא פארזאמלונג. דער דורכגעפירטער בודזשעט ערמעגליכט  
ר זיך צו ענדערן זייערע נעמען אדער דזשענדער באשטימונגען אויך פאר טראנסדזשענדער ניו יארקע

 נאמען דערויף.  -אויף הייראט סערטיפיקאטן אן דאס דארפן לאזן זייער טויט
  

 ### 
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