
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/8/10 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے تعلیمی، ثقافتی، اور مالیاتی اداروں میں ہولوکاسٹ کے متاثرین کے احترام اور معاونت کے  HOCHULگورنر 
   لیے قانون سازی پر دستخط کر دیے

   
( اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گا کہ ریاست نیویارک کے سکول طلباء  A.472C /S.121Bمسودۂ قانون ) 

  و طالبات کو ہولوکاسٹ پر مناسب طریقے سے تعلیم دیں
   

( عجائب گھروں سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ یورپ میں نازی دور کے دوران  A.3719A/S.117Aمسودۂ قانون ) 
   یہودی برادری سے فن چرائے جانے کا اعتراف کریں

   
( مالیاتی خدمات کے محکمے سے ان بینکوں کی فہرست شائع کرنے کا تقاضہ  A.9338/S.8318مسودۂ قانون ) 

  ی کی ادائیگیوں کے لیے فیس وصول نہیں کرتےکرتا ہے جو رضاکارانہ طور پر ہولوکاسٹ کے زِر تالف
  

  
نے آج تعلیمی، ثقافتی اور مالیاتی اداروں میں ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والوں کی عزت   Kathy Hochulگورنر 

اور مدد کے لیے ایک مسودہ ہائے قوانین کے پیکج پر دستخط کیے ہیں۔ مسودہ ہائے قوانین کا پیکج اس بات کو یقینی  
کر رہے ہیں، عجائب گھروں کو نازی   بنانے میں مدد کرے گا کہ سکول ہولوکاسٹ پر اعلٰی معیار کی تعلیم فراہم

حکومت کی جانب سے چوری کیے گئے فن کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست نیویارک کے ڈیپارٹمنٹ  
آف فنانشل سروسز کو ان مالیاتی اداروں کی فہرست شائع کرنے کی ضرورت ہو گی جو رضاکارانہ طور پر  

  فیس وصول نہیں کرتے۔ ہولوکاسٹ کے زِر تالفی کی ادائیگیوں کے لیے
  

"بحیثیت نیویارک کے مکین، ہم ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والوں کے لیے اپنے حلفیہ   نے کہا، Hochulگورنر 
یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ناقابِل بیان سانحہ برداشت کیا ہے مگر اس   ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ عزم میں متحد ہیں:

کے باوجود یہیں نیویارک میں بامعنی اور بامقصد زندگیاں تعمیر کرنے کے لیے ثابت قدم رہے ہیں۔ ہم ان کے، ان کے 
ن کی یادوں کا  خاندانوں اور ان ساٹھ الکھ یہودیوں کے قرض دار ہیں جو ہولوکاسٹ میں مارے گئے تھے اور ہم ا

  احترام کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس دور کی ہولناکیوں کو سمجھیں۔"
  

( اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے گا کہ نیویارک کے سکول طلباء و طالبات A.472C /S.121Bمسودۂ قانون )
کو ہولوکاسٹ پر صحیح طریقے سے تعلیم دیں۔ قانون ریاست نیویارک کے محکمٔہ تعلیم کو یہ تعین کرنے کی ہدایت  

اترے ہیں، جو کہ سنہ   کرتا ہے کہ آیا ریاست بھر کے سکولی اضالع ہولوکاسٹ کی تعلیم کے تعلیمی تقاضوں پر پورا
( کو یہ شناخت کرنا بھی درکار ہو گا  NYSEDسے قانون کو مطلوب ہیں۔ ریاست نیویارک کے محکمٔہ تعلیم ) 1994

  کہ تعمیل نہ کرنے والے سکول سکولوں میں ہولوکاسٹ کے علم میں خالء کو کس طرح پُر کریں گے۔
  

ر میں یہود دشمنی بڑھنے اور ہولوکاسٹ کی غلط معلومات "دنیا بھ نے کہا، Anna M. Kaplanریاستی سینیٹر  
کے پھیلنے کے ساتھ، آج سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ہولوکاسٹ سے ملنے والے اسباق کو سیکھیں، اور اس بات  

کو یقینی بنائیں کہ ہماری آنے والی نسل ہماری تاریخ کے بارے میں جانتی ہو، خواہ بات چیت کتنی بھی تاریک یا  
کل ہو سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہولوکاسٹ کی تعلیم کے مسودۂ قانون کو منظور کروانے کے لیے انتھک  مش

جدوجہد کی ہے، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ نیویارک میں طلباء و طالبات کو یہ اہم تاریخ پڑھائی جا رہی  



کے ساتھ اپنی شراکت داری کے   Nily Rozicرکِن اسمبلی  ہے، اور جو کچھ ہوا اسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں
کی قیادت کے لیے، اور ان التعداد وکالء اور تنظیموں کی بہت مشکور ہوں جنہوں  Kathy Hochulلیے، گورنر 

   نے اس اہم کوشش کے پہلے دن سے میرے شانہ بشانہ جدوجہد کی۔"
  

( الزمی طور پر ایک عملی مطالبہ ہو، نہ  Never Againیں )"دوبارہ کبھی نہ نے کہا، Nily Rozicرکِن اسمبلی 
کہ ہمارے منہ سے ادا ہونے والے کھوکھلے الفاظ۔ جیسے جیسے نیویارک بھر میں یہود دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے  

اور ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ نیا قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ  
نیویارک کے طلباء و طالبات کو اس بابت تعلیم دی جائے کہ جب نفرت کو روکا نہیں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں 

کی شکر گزار ہوں، اور ان تمام   Hochulمسودہ ہائے قوانین کے اس پیکیج پر دستخط کرنے کے لیے گورنر 
   کر آئی۔"  تنظیموں اور وکالء کی بھی جن کی انتھک محنت ہمیں اس لمحے تک لے

  
( عجائب گھروں سے ان فن پاروں کی اصلیت کو تسلیم کرنے کا متقاضی ہے جو  A.3719A/S.117Aمسودۂ قانون )

نازی دور میں یورپیوں سے، بنیادی طور پر یہودی خاندانوں سے چرائے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران، 
ال مال کیا  پینٹنگز کو لوٹ لیا، جرمنی کی نازی پارٹی کی حکومت کو ما 600,000نازیوں نے یہودیوں سے تقریباً  

اور یہودی شناخت اور ثقافت کے تمام آثار کو ختم کر دیا۔ نیویارک بھر کے عجائب گھروں میں اس چوری شدہ فن  
پاروں کو ان کی اصلیت کی شناخت یا شفافیت کے بغیر آویزاں کیا جاتا ہے، اور یہ قانون سازی عجائب گھروں سے 

  لومات کا انکشاف کرنے کا تقاضہ کرے گا۔ان چوری شدہ فن پاروں کی تاریخ کے بارے میں مع
  

پینٹنگز کو نہ   600,000"ہولوکاسٹ کے دوران، یہودیوں سے تقریباً   نے کہا، Anna M. Kaplanریاستی سینیٹر  
صرف ان کی قدر و قیمت کی وجہ سے بلکہ ہماری ثقافت اور شناخت کو کرۂ ارض سے مٹانے کے لیے چرایا گیا  

 تھا۔ آج، پہلے نازیوں کی جانب سے چوری کردہ فن پارے نیویارک کے آس پاس کے عجائب گھروں میں آویزاں پائے
جا سکتے ہیں اور ان تاریک راستوں کی شناخت نہیں کی جا سکتی جن کا وہ سفر کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے تھے۔ 
ہولوکاسٹ کی تاریخ اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے بہت اہم ہونے کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شفاف  

ردہ فن پاروں کو دیکھنے واال یہ سمجھے کہ یہ  رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ نازیوں کی جانب سے چوری ک
   کہاں سے آیا اور تاریخ میں اس کا کیا کردار تھا"۔

  
برس بعد بھی ہم ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں کا سامنا کرنے پر   80" نے کہا، Charles D. Lavineرکِن اسمبلی 

الکھ سے زیادہ یہودیوں کے  60بہت سارے لوگ دوسری جنِگ عظیم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں   مجبور ہیں۔
اندھا دھند اجتماعی قتل کے عالوہ ذلت کی ان گنت مثالوں اور اس طرح کے معامالت میں صریح منافع خوری سے  

   یہ قانون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم پر الزم ہے کہ تعلیم کے ذریعے نفرت سے لڑتے رہیں۔" لم ہیں۔الع
   

( ریاست نیویارک کے ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز سے ان مالیاتی اداروں کی  A.9338/S.8318مسودۂ قانون )
فہرست تیار رکھنے اور اس کی تجدید کرتے رہنے کا تقاضہ کرتا ہے جو ہولوکاسٹ کے زِر تالفی کی ادائیگیوں سے 

تہائی افراد غربت   وابستہ ترسیلی فیس وصول نہیں کرتے۔ امریکہ میں ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والے تقریباً ایک 
میں جیتے ہیں۔ یہ قانون سازی ان غیر ضروری بوجھوں کو کم کرے گی جو بینک معاوضے کی ادائیگی وصول  

  کنندگان ہولوکاسٹ متاثرین پر ڈال سکتے ہیں۔
  

"ہم اس صدمے کا ازالہ نہیں کر سکتے جو ہولوکاسٹ کے بزرگوں نے  نے کہا، Zellnor Myrieریاستی سینیٹر  
شت کیا ہے، لیکن گزر بسر کرنے میں ہم ان کی مدد کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ میں اس مسودۂ قانون پر  بردا

کا ان کی شراکت داری کے لیے شکر  Eichensteinکا اور رکِن اسمبلی   Hochulدستخط کرنے کے لیے گورنر  
دہ بچ جانے والوں کے لیے رضاکارانہ طور  گزار ہوں۔ میں تمام ریاستی چارٹرڈ بینکوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ زن

پر ان لین دین کی فیسوں کو معاف کر دیں اور میں منتظر ہوں کہ اگلے سال ان کے نام ریاست کی فہرست میں  
   دیکھوں"۔

  
"ہمارے ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے ایک قیمتی تحفہ ہیں اور ہم   نے کہا، Simcha Eichensteinرکِن اسمبلی 

کے ساتھ   Zellnor Myrieپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ یہ مسودۂ قانون، جس کی میں نے سینیٹر  



واقف   مل کر معاونت کی ہے، اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہمارے ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والے اس بات سے
ہوں کہ کون سے بینک زِر تالفی کی ادائیگیوں پر فیس وصول نہیں کر رہے، وہ فیسیں جن میں کافی اضافہ ہو سکتا  

ہے۔ ہمارے زندہ بچ جانے والے بزرگوں میں سے جنہوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے ان سے ان ادائیگیوں کے لیے 
ا طور پر ان کی رقوم ہیں۔ وہ بہتر کے مستحق ہیں۔ اس مسودۂ  تجارتی لین دین فیس قطعاً نہیں لی جانی چاہیے جو بج

  کا شکریہ۔" Hochulقانون کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور آج اس پر دستخط کرنے کے لیے گورنر 
  

"نیویارک   نے کہا،  Adrienne A. Harrisریاست نیویارک کے ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز کی سپرنٹنڈنٹ 
والوں کی مدد کے لیے ایک اہم قدم اٹھا رہا ہے اور اس کی جانب سے زِر تالفی کی  ہولوکاسٹ میں بچ جانے 

اس اہم مسودۂ قانون کو منظور کرنے اور اس   ادائیگیوں سے منسلک تبادلہ اور کارروائی فیس معاف کر دی گئی ہے۔
، تاکہ متاثرین کو اپنی  کا شکر گزار ہوں Hochulپر دستخط کر کے اسے قانون بنانے پر میں مقننہ اور گورنر 

فیصد رسائی ہو۔ ہولوکاسٹ کلیمز پروسیسنگ   100روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی رقوم تک 
( ریاست، وفاقی، اور بین االقوامی ہم منصبوں کے ساتھ کام کرنا  DFSآفس کے ذریعے، محکمٔہ مالیاتی خدمات )

انے والوں، متاثرین اور ورثاء کو طویل عرصے سے زیِر التواء  جاری رکھے گا تاکہ ہولوکاسٹ میں زندہ بچ ج
   انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک بامعنی وسیلے کے طور پر کام کیا جا سکے۔"

  
"ہولوکاسٹ کی مؤثر تعلیم کا مقصد یہ   نے کہا: Laura Cohenکپفربرگ ہولوکاسٹ مرکز کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر 

ہولوکاسٹ ہمارے عالقوں  بتانا ہے کہ تاریخ کا یہ بدترین حصہ کس طرح کسی دور افتادہ وقت اور جگہ پر نہیں ہوا۔
کے لوگوں کے ساتھ ہوا اور افسوسناک طریقوں سے اس کی بازگشت رہتی ہے، کیونکہ یہود دشمنی، نفرت، اور  

سکولوں میں   ے لے کر بڑے پیمانے پر مظالم اور نسل کشی تک کا سلسلہ جاری ہے۔قربانی کا بکرا بنانے س
ہولوکاسٹ کی تعلیم کا نصاب ان رابطوں کو بنانے اور طلباء و طالبات کو ہمارے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کی  

   ترغیب دینے کے لیے ضروری ہے۔"
  

"ہولوکاسٹ کی تعلیم کو آگے بڑھانے کا یہ تاریخی   نیویارک میں اسرائیل کے قونصل جنرل سفیر اساف زمیر نے کہا،
مسودۂ قانون وہاں روشنی ڈالے گا جہاں اب اندھیرا ہے، جہاں خوفناک جہالت ہے وہاں ہمدردی پیدا کرے گا۔ ظلم و 

کارروائی کا علم ختم ہو رہا ہے، اور بہت طویل عرصے ستم اور نسل کشی کی سب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی  
سے نفرت بے قابو ہو چکی ہے۔ ہماری تاریخ کی حفاظت ناصرف نسل کشی کی فسطائیت کا نشانہ بننے والے ہر  

گروہ کی بقاء کے لیے ضروری ہے بلکہ خود جمہوریت کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم  
کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں   Kathy Hochulاور گورنر  Nily Rozic، رکِن اسمبلی  Anna Kaplanسینیٹر 

نے نہ صرف سکولوں میں ہولوکاسٹ کی تعلیم کی حالت کا سروے کرنے بلکہ اس میں مسلسل بہتری النے اور آج 
   کی نوجوان نسل میں اس کی تشویشناک کمی کو دور کرنے کی وکالت کی۔

  
"ہم آج کی کارروائی کے   نے کہا، Bruce Ratnerہیریٹیج کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین  میوزیم آف جیوش

افسوس کی بات ہے کہ مطالعات سے یہ بات سامنے آئی  لیے اپنی گورنر اور ریاستی مقننہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 
بہت زیادہ نوجوان اور بالغ ہیں جو   —اور ملک بھر میں   — ہے کہ ہماری ریاست میں اور ہماری پوری قوم میں 

ہولوکاسٹ سے بے خبر ہیں، کبھی ہولوکاسٹ عجائب گھر نہیں گئے، یا ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والے کسی فرد  
کی۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بس میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہولوکاسٹ ہماری    سے بات نہیں

یادداشت سے کبھی ختم نہ ہو۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں پڑھانا اور پڑھنا ناصرف متاثرین کی یادگار بناتا ہے بلکہ ایک  
ے لیے ایک فورم بنانے میں مدد کرتا ہے جہاں ہم  ایسے وقت میں یہود دشمنی کی تاریخ اور ارتقاء کا جائزہ لینے ک

بدستور اجنبیوں سے نفرت، نسل کشی، جاری مہاجرین کے بحران اور جمہوری اقدار کو الحق خطرات کا مشاہدہ 
کرتے رہتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے پُرعزم ایک ادارے کے طور پر، تعلیم ایک بہتر، محفوظ تر  

  کیل کے لیے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کی کلید بردار ہے۔"معاشرے کی تش
  

"نیویارک میں طلباء و طالبات کے   نے کہا، Eric S. Goldsteinفیڈریشن کے سی ای او -نیویارک کی یو جے اے
علیم کو ایک  لیے ہولوکاسٹ کے مظالم کے بارے میں جاننا اس سے زیادہ اہم کبھی نہیں رہا۔ یہ قانون ریاستی محکمٔہ ت 

سروے کرنے کا اختیار دیتا ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ کون سے سکول اس مطلوبہ مضمون کو  
پڑھا رہے ہیں اور یہ یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے کہ ہولوکاسٹ کے اہم اسباق کو ہماری برادری میں منتقل  



کا، اور سینیٹر   Hochulقانون پر دستخط کرنے کے لیے گورنر  فیڈریشن اس اہم-کیا جائے۔ نیویارک کی یو جے اے
Kaplan  اور رکِن اسمبلیRozic   کی انتھک کوششوں کے لیے کا شکریہ ادا کرتی ہے اس بات کو یقینی بنانے کے

   لیے کہ یہ بل مقننہ میں منظور ہو جائے۔"
  

"بڑھتی ہوئی یہود دشمنی اور نفرت   نے کہا، Eric Postامریکن جیوش کمیٹی النگ آئی لینڈ کے ریجنل ڈائریکٹر 
انگیز جرائم کے دور میں، اس قانون کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے تمام طلباء  

و طالبات عالمی تاریخ کے سب سے زیادہ المناک اور اہم لمحات میں سے ایک کے بارے میں صحیح طریقے سے  
برادری کے بے پناہ حامی رہی ہیں اور ہم اس اہم اقدام کی حمایت کرنے پر ان کا   یہودی Hochulجانیں۔ گورنر  

  شکریہ ادا کرتے ہیں۔"
  

 39سے  18"ایک ایسے وقت میں جہاں   نے کہا، Gideon Taylorجیوش کمیونٹی ریلیشن کونسل کے سی ای او 
الکھ یہودیوں کو   60فیصد نیویارک کے باشندے اس بات سے العلم ہیں کہ نازیوں کے ہاتھوں  60سال کی عمر کے 

کو ان کی قیادت اور آج تاریخی مسودۂ قانون پر دستخط کرنے پر مبارکباد   Kathy Hochulقتل کیا گیا، میں گورنر 
ات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بچے ہولوکاسٹ کے تلخ سبق کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس پیش کرتا ہوں جو اس ب

آج قانون    کا تہہ دل سے شکریہ۔ Ann Kaplanاور سینیٹر  Nily Rozicمسودۂ قانون کے مصنفین، رکِن اسمبلی 
ندہ بچ جانے والوں سازی کے دوسرے حصوں پر بھی دستخط کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہولوکاسٹ میں ز

کے ساتھ ساتھ   Charles Lavineاور  Simcha Eichensteinاراکین اسمبلی  کے مالی تحفظات سے متعلق ہیں۔
کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ہم پر اپنے ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والوں کی   Zellnor Myrieسینیٹر 

  ہے۔  زبردست قربانیوں کا ہمیشہ احترام کرنا الزم
  

"ہمارے سکولوں میں ہولوکاسٹ  نے کہا، Scott Richmanاے ڈی ایل نیویارک/نیوجرسی کے ریجنل ڈائریکٹر 
کی تعلیم کو کس طرح الگو کیا جاتا ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت یہود دشمنی اور بڑھتی ہوئی نفرت کی تمام  

یہود   416اقسام کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتی۔ اے ڈی ایل نے ریاست نیو یارک میں پچھلے سال 
جیسا کہ اے ڈی ایل کے یہود دشمن واقعات کے ساالنہ آڈٹ میں تفصیل سے بتایا گیا   دشمن واقعات کو دستاویز بند کیا

کی جانب سے آج دستخط کیے   Hochulفیصد اضافہ ہے۔ گورنر  24ہے۔ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں ناقابِل یقین 
علیم کے اہم ٹول کے گئے اس اہم قانون کی بدولت، نیویارک اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کی ت

  ذریعے ہماری ریاست میں اس نفرت کو کیسے حل کرتا ہے۔"
  

مرکز برائے ہولوکاسٹ و نسل کشی مطالعات کے ڈائریکٹر  Jenny Fish. اور Emil Aیشوا یونیورسٹی میں 
اتا ہے کہ  "ہولوکاسٹ ہمیں اخالقی اور جسمانی پستی کے بارے میں طاقتور سبق سکھ نے کہا، Shay Pilnikڈاکٹر 

جس میں ایک معاشرہ یہود دشمنی، نسل پرستی اور نفرت کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنے، تعلیم  
تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان برائیوں کو ہماری ریاست اور ملک میں کوئی   -دینے، عمل کرنے کا پابند بناتا ہے 

ت نیو یارک کے ہر مڈل سکول اور ہائی اسکول میں الزماً پڑھائے جانے ٹھکانہ نہ ملے۔ یہ وہ اسباق ہیں جو ریاس
   چاہئیں"۔

  
StandWithUs  کے ریجنل ڈائریکٹرAvi Posnick ،نے کہا"StandWithUs  مسودۂ قانون
A472C/S121A   پر دستخط کر کے قانون بنانے پر گورنرHochul یہ قانون نیویارک کے  کا شکریہ ادا کرتی ہے۔

ایک   تمام طلباء و طالبات کے لیے ہولوکاسٹ کی تعلیم کو ایک بامعنی معیار تک پہنچانے کے لیے سروے کرتا ہے۔
کی قیادت   Hochulایسے وقت میں جب یہود دشمن جرائم بڑھ رہے ہیں، ہم اس لعنت کے خالف جنگ میں گورنر 

کے بین االقوامی ہولوکاسٹ یادگای اتحاد کی یہود دشمنی کی   Hochulکے شکر گزار ہیں۔ یہ مسودۂ قانون گورنر 
کے بعد آیا ہے تاکہ 'ملک اور نیویارک' میں یہود دشمنی کی ناقابِل برداشت  اعالنعملی تعریف کو اپنانے کے حالیہ 

س سے سبق سطحات سے نمٹنے میں مدد ملے۔ مجموعی طور پر اقدامات ناصرف ہولوکاسٹ کے بارے میں بلکہ ا 
   بھی سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔"

  
###  
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