
 
 KATHY HOCHULگورنر    10/1/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے ریاست نیویارک میں اکتوبر کو گھریلو تشدد سے آگاہی کا مہینہ قرار دینے کا اعالن جاری   HOCHULگورنر 
   کیا ہے

  
نیویارک ریاستی دفتر برائے انسداِد گھریلو تشدد نے آگاہی بڑھانے کے لیے ایک ملٹی میڈیا مہم 'گفتگو کا آغاز 

  کریں' شروع کی ہے
  

 کی نقاب کشائی کی گئی  ڈیزائن'گھریلو تشدد ختم کریں' کی جیتنے والی الئسنس تختی کے 
  

 ہفتے کی شام اہم ریاستی مقامات اور پُلوں کو جامنی رنگ سے روشن کیا جائے گا  
  

 پڑھیں  یہاںاعالمیہ 
  
  

ار قر گھریلو تشدد سے آگاہی کا مہینہکیا ہے جس میں اکتوبر کو جاری  اعالمیہنے آج ایک  Kathy Hochulگورنر 
دیا گیا ہے اور ایک ملٹی میڈیا مہم، 'گفتگو کا آغاز کریں' شروع کرنے کا اعالن کیا ہے جس کا مقصد نیویارک کے  

شہریوں کی اپنی زندگیوں اور کمیونٹیز میں اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے میں مدد دینا ہے۔ مہم کے عالوہ، ایجنسی 
ستی دفتر برائے انسداِد گھریلو تشدد نے ریاست نیویارک کے  کی تیسویں سالگرہ کے اعزاز میں نیویارک کے ریا

محکمہ برائے موٹر گاڑیوں کے ساتھ شراکت داری میں تیار کردہ، جیتنے والی الئسنس پلیٹ کے ڈیزائن کی نقاب  
 کشائی بھی کی ہے۔ 

  
است میں بہت کام کیا جا "جب میری والدہ نے گھریلو تشدد کے متاثرین کا دفاع کیا تھا ان دنوں سے اب تک ہماری ری

چکا ہے، لیکن تاحال بہت سا کام کرنا باقی ہے تاکہ اس بدسلوکی اور اذیت کا خاتمہ کرنے میں مدد کی جائے جس کا  
"پورے اکتوبر کے دوران، ہمیں  نے کہا۔ Hochulگورنر سامنا کئی سالوں سے نیویارک کے شہری کر چکے ہیں،" 

گھریلو اور صنفی بنیاد پر تشدد کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنانے کی ضرورت کی یاد دہانی کروائی جاتی 
 ہے تاکہ ہم متاثرین اور ان کے خاندانوں کی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کر سکیں"۔ 

  
گھریلو تشدد سے آگاہی کے مہینے کے آغاز کی عالمت کے طور پر،  نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ  Hochulگورنر 

  اکتوبر کو مندرجہ ذیل اہم ریاستی مقامات اور پُلوں کو جامنی رنگ سے روشن کیا جائے گا: 1ہفتہ، 
  

 ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر  •
  گورنر ماریو ایم کیومو برج •

  کوزی اوشکو برج •
  بلڈنگ SUNYدی ایچ کارل مک کال   •
  سٹیٹ ایجوکیشن بلڈنگ •
  الفریڈ ای سمتھ سٹیٹ آفس بلڈنگ •
  ایمپائر سٹیٹ پالزہ •
  مین گیٹ اور ایکسپو سینٹر -سٹیٹ فیرگراؤنڈز  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Foctober-domestic-violence-awareness-month&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSZkPUulQ%2FfjVD%2BWjJTJk8hZie4UtFUHJy3EIxwKbbY%3D&reserved=0


  نیاگرا فالز •

  ہڈسن برج- "فرینکلن ڈی روزویلٹ" مڈ •

  پرشنگ سکوائر وایاڈکٹ -گرینڈ سینٹرل ٹرمینل  •
  البانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ گیٹ وے •
• MTA LIRR - Penn سٹیشن پر ایسٹ اینڈ گیٹ وے  
 ایری کینال پر فیئرپورٹ لفٹ پل   •

  
'گفتگو کا آغاز کریں' مہم کا مقصد یہ ہے کہ نیویارک کے باشندوں کو بہتر طور پر اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ 

دد کے مسئلے کو اٹھایا جائے اور ان کی مدد کے لیے دستیاب وسائل  متاثرین کے ساتھ کس طرح گھریلو اور صنفی تش
تک کیسے رسائی حاصل کی جائے۔ اس مہم میں سوشل میڈیا پر پیغام رسانی اور ریاست بھر میں ریڈیو نشریات کے  

 ائے۔ فراہم کی جائے گی تاکہ آگاہی پھیالنے میں مدد دی ج آن الئن ٹول ِکٹساتھ، وسائل سمیت ایک 
  

 New York State Office forاس سال کے اوائل میں، ریاست نیویارک کے دفتر برائے انسداِد گھریلو تشدد )
the Prevention of Domestic Violence, OPDV نے گھریلو تشدد کے مسائل کے بارے میں عوامی )
ئے عامہ کا ایک پول منعقد کروایا۔ افراد پر را 5,000تاثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ریاست بھر میں 

نتائج سے یہ معلوم ہوا جبکہ نیویارک کے زیادہ تر باشندے گھریلو اور صنفی بنیاد پر تشدد کے بارے میں اپنی سمجھ  
بوجھ کے بارے میں پُراعتماد ہیں اور یہ کہ بہت سے لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے ساتھ بدسلوکی  

بانہ تعلقات میں تھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ باہر کے عوامل کے نتیجے میں یہ مسائل  کی گئی تھی یا وہ غاص
منشیات یا الکحل کا استعمال،  —کسی بدسلوکی کرنے والی بیوی/ شوہر کے فیصلوں کی بجائے  —پیدا ہوتے ہیں 

 جذبات کا بےقابو ہونا، اور غصہ آنے کے مسائل اس کا سبب ہیں۔ 
  

"متاثرین پر  نے کہا، Kelli Owensک کے دفتر برائے انسداِد گھریلو تشدد کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ریاست نیویار
توجہ مرکوز کرنے، صدمے سے باخبر رہنے، اور تہذیبی اعتبار سے ردعمل پیش کرنے کے لیے، ہمیں چاہیئے کہ  

متاثرین اور نیویارک کے تمام باشندوں کی بات سنیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل 
باشندوں سے ان   5000ا آغاز کیا ہے اور نیویارک کے  نے گفتگو ک OPDVکرنا چاہیئے۔ اسی وجہ سے اس سال 

کے خیاالت جاننے کی خاطر سروے کا انعقاد کیا ہے۔ میں ایک ایسے گورنر کی خدمت کرتے ہوئے شکر گزار ہوں 
جو یہ سمجھتی ہیں کہ گھریلو اور صنفی بنیاد پر تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور 

 کے لیے انہوں نے پختہ عزم کیا ہوا ہے۔"   اس اہم مسئلے
  

OPDV  گھریلو تشدد ختم کریں' والی الئسنس پلیٹ کے ڈیزائننے نیویارک کے ناشندوں کی جانب سے منتخب کردہ' 
کے ساتھ شراکت میں بنایا گیا، یہ ڈیزائن  DMVکا اعالن بھی کیا ہے تاکہ ایجنسی کی تیسویں سالگرہ منائی جائے۔ 

 می اور ان کی معاونت کے لیے ریاست نیویارک کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔  متاثرین کی طاقت و ثابت قد
  

پر جا کر الئسنس پلیٹیں خریدی جا سکتی ہیں۔ پلیٹس سے حاصل ہونے والی   DMV.ny.govاکتوبر سے،  5بدھ، 
کے جاری کام   OPDVآگاہی کے ذریعے صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے  آمدنی پروگرامنگ اور عوامی 

 میں معاونت کرے گی۔  
  

"ہم میں سے بہت  نے کہا،  Mark J.F. Schroederریاست نیویارک کے محکمہ برائے موٹر گاڑیوں کے کمشنر 
ہے، اور ہمیں لوگوں کو یہ  سے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گھریلو اور صنفی بنیادوں پر تشدد سے واسطہ پڑ چکا

  OPDVیاد دالنا جاری رکھنا چاہیئے کہ اس کے بارے میں بات کرنا اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو مدد لینا اہم ہے۔ 
کی تیسویں سالگرہ کے موقع پر اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے روشنی کی ایک کرن جالنے کے لیے کہ  

کے ساتھ  OPDV"گھریلو تشدد ختم کریں" والی الئسنس پلیٹ بنانے کے لیے  نیویارک متاثرین کی معاونت کرتا ہے،
 کو خوشی ہو رہی ہے۔"  DMVدوبارہ شراکت داری کرنے پر 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fstart-conversation-be-better-ally-0&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7TXlx8YsbADHGatyw8rtBZkN%2BVf8GShX%2BQDNKYPYKs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T0bBGKxr8JQok%2FNfhx7R5oCd4KKrIbi3JcRNtCpvq0Y%3D&reserved=0


نے صنفی بنیاد پر اور گھریلو تشدد سے نمٹنے کو مسلسل اپنی انتظامیہ کے لیے ایک ترجیح بنایا ہوا  Hochulگورنر 
کے بجٹ میں گھریلو تشدد اور جنسی حملوں کی روک تھام کے   2023ہے۔ اس سال کے جاری کردہ مالی سال  

 ن کی فنڈنگ مختص کی گئی ہے۔  ملی 90پروگراموں اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کی امداد کے لیے تقریباً $
  

نے ادراکی اور نشوونمائی معذوریوں کی مشاورتی کونسل قائم کی تاکہ ادراکی اور    Hochulجوالئی میں، گورنر 
نشوونمائی معذوریوں کے حامل افراد کے لیے گھریلو تشدد کی خدمات تک رسائی کو بڑھانے میں مدد دی جائے۔ اس  

نے گھریلو تشدد کے متاثرین کے لیے حفاظتی اقدامات کو امتیازی سلوک کے ان  Hochulموسم بہار میں، گورنر 
یہ قانون  -معامالت تک توسیع دینے والی آئین سازی پر دستخط کیے ہیں جن میں انہیں پہلے ضمانت حاصل نہیں تھی 

 ریاست کی ریاست میں تجویز کی تھی۔   2022سازی کی ایک اہم ترجیح ہے جو انہوں نے اپنی 
  

کے  2022اپریل   28کے  Hochulنے گورنر  OPDVگھریلو تشدد کے بارے میں آگاہی کے مہینے کے دوران، 
کی تعمیل میں، صنفی بنیاد پر تشدد اور کام کی جگہ کے لیے ایک ماڈل پالیسی جاری کرنے کا  17انتظامی حکم نمبر 

ئے جو گھریلو اور صنفی بنیاد پر تشدد کے کو ہدایت کی گئی تھی کہ ایک ایسی پالیسی بنا OPDVاعالن کیا ہے۔ 
  تدارک اور کام کی جگہ کے لیے ریاست نیویارک کے طریقۂ کاروں کو مضبوط کرتی ہو۔

  
بنیادی طور پر خواتین کو کرنا پڑتا  -گھریلو تشدد ایک سنگین مسئلہ ہے جس کا سامنا نیویارک کے الکھوں باشندوں 

سے زیادہ احکامات جاری کیے گئے۔  165,000میں گھریلو تشدد سے تحفظ کے  2020ہے۔ ریاست نیویارک میں 
COVID-19  تھا، جس کے نتیجے میں صحت عامہ کے  کی عالمی وبا نے گھریلو تشدد کے مسائل کو بڑھا دیا

  فیصد اضافہ ہو گیا تھا۔ 45بحران کے آغاز سے ریاست نیویارک ہاٹ الئن پر کالوں میں تقریباً 
  

"افسوس کے  نے کہا،   Sheila J. Pooleریاست نیویارک کے دفتر برائے اطفالی و خاندانی خدمات کی کمشنر 
ساتھ، گھریلو تشدد کے حاالت میں، اکثر بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں گھریلو تشدد کے متاثرین اور ان کے بچوں 

دونوں کی حفاظت اور انہیں خدمات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھنی چاہیئے۔ میں گورنر 
Hochul  ے میں آگاہی پھیالنے میں مدد کے لیے اور اس خاطر  کو سراہتی ہوں کہ انہوں نے گھریلو تشدد کے بار

'گفتگو کا آغاز کریں' مہم شروع کی کہ نیویارک کے تمام باشندوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ کس طرح متاثرین تک 
  رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور مدد اور معاونت کی پیشکش کر سکتے ہیں۔" 

  
"دفتر برائے   نے کہا، Elizabeth Croninدمات کی ڈائریکٹر ریاست نیویارک کے دفتر برائے متاثرین کی خ

متاثرین کی خدمات، اپنے زیر انتظام وفاقی فنڈز کا تقریباً نصف حصہ کمیونٹی پر مبنی پروگراموں میں خرچ کرتا ہے  
میں قائم جو گھریلو تشدد کے شکار افراد اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ نیویارک ریاست بھر 

شدہ، یہ پروگرامز خدمات اور مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہنگامی پناہ گاہیں، بحران سے متعلق مشاورت، عدالتی  
وکالت اور شہری قانونی مدد، جو گھریلو اور صنفی بنیاد پر تشدد سے متاثر ہونے والوں اور جرائم کے دیگر متاثرین 

بننے والوں اور متاثرین کی زندگیوں میں تبدیلی النے کی خاطر اپنے مسلسل  کی زندگیوں میں تبدیلی التے ہیں۔ نشانہ
کا اور گھریلو تشدد کی روک تھام کے دفتر میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی  Hochulعزم کے لیے میں گورنر 

 ہوں۔" 
  

"سب سے   کہا، نے Rossana Rosadoریاست نیویارک ڈویژن برائے مجرمانہ انصاف کی خدمات کی کمشنر 
زیادہ چیلنج کرنے والے جرائم میں سے ایک گھریلو تشدد ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ گھریلو اور صنفی بنیاد پر 
تشدد کا نشانہ بننے والوں اور متاثرین کی آوازوں کو سنا جائے۔ ڈویژن برائے مجرمانہ انصاف کی خدمات، پولیس 

تر اور خدمات فراہم کرنے والوں کو اہم فنڈنگ اور مدد فراہم کرتا ہے جو ایجنسیوں، قانونی چارہ جوئی کار کے دفا
اور دفتر برائے انسداِد گھریلو تشدد میں اپنے شراکت   Hochulاس اہم کام کی صِف اول میں موجود ہیں۔ ہمیں گورنر 

ی جائے اور متاثرین کے  داروں کے ساتھ شامل ہونے پر فخر ہے تاکہ اس اہم مسئلے کو اجاگر کیا جائے، آگاہی پھیالئ 
 لیے اپنی معاونت کا اظہار کیا جائے۔"  

  
ملک کی واحد کابینہ سطح کی ایجنسی ہے جو صنفی بنیاد پر تشدد کے مسئلے کے   OPDVسالوں سے،   30گزشتہ 

لیے وقف ہے۔ ایجنسی کا مشن گھریلو اور جنسی تشدد کے خالف نیویارک ریاست کے ردعمل اور روک تھام کو بہتر  



انا ہے اور ہدف پالیسی، پروگرامنگ، اور عوامی آگاہی کے ذریعے نیویارک کے تمام باشندوں کے ان کے لیے بن
قریبی تعلقات میں تحفظ کو بڑھانا ہے۔ متاثرین پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے، صدمے سے باخبر، تہذیبی اعتبار سے  

 ردعمل کرنے والی۔  
  

مفت، خفیہ مدد فراہم کرتی ہے، اور بہت سی زبانوں میں  24/7ئن ریاست کی گھریلو اور جنسی تشدد کی ہاٹ ال
اپنی کمیونٹی @ )چیٹ(۔ opdv.ny.gov)متنی پیغام( یا  2121-997-844)کال(،  6906-942-800دستیاب ہے: 

کو بھی مالحظہ کر  nnectwww.ovs.ny.gov/coمیں متاثرین کی معاونت کا پروگرام تالش کرنے کے لیے افراد 
  سکتے ہیں۔

  
  ### 
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